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§ 68/2021    
 
Information 
 
1. Förvaltningschefen Malin Bexell informerar om vad som är på agendan: 

• Fortsatt högt tryck på förhandsbesked. 
• Fortsatt utvecklingsarbete inom såväl bygg som detaljplan, processer och 

rutiner, digitalisering. 
• Samarbeten inom förvaltningen och med andra förvaltningar.  
• Målbild Kinna centrum 2030 – dialoger avslutade, sammanställning pågår. 
• Uppdrag om jordbruksmark – beslut fattat i Kommunstyrelsen (ej justerat). 
• Parkeringshus. 
• Destinationsutveckling – naturturism, ansvarsfrågan utreds. 
• Resultat av Sveriges kommuner och regioners insiktsmätning. Marks 

nöjdkundindex har ökat och ligger på 66.  
 

2. Stadsarkitekten Lisa Heller informerar om målbild Kinna centrum 2030: 
• Uppdraget – att upprätta en målbild för Kinna centrum 2030 i samråd 

med näringsliv, medborgare och andra intressenter. 
• Målbildsprocessen – förberedelser, lyssnande, design, dialog och 

genomförande. En rapport från perspektivinsamlingen finns publicerad 
på www.mark.se  

• Dialogfasen – dialoger i arbetsgrupper och samtal med olika 
temaområden och målgrupper. 

• Vad som framkom i dialogen: 
- Kinna centrum ska utgöra ett nav för kommunen och en starkare 

centralort gynnar hela kommunen.  
- En av centrums viktigaste funktioner är den som mötesplats. 
- Verka långsiktigt för ett Kinna centrum som kan upplevas vara för 

alla markbor. 
- Textila inslag och grönska. 
- Konst och kultur. 
- Omsorgsfullt utformat och skött. 
- En plats för lokal småskalighet och det nära personliga mötet. 
- Stärka kopplingen till Viskan och knyta hela centralorten tätare 

samman.  
- Centrum som ska upplevas som fullt av liv och rörelse. 
- Tydlig centrumkänsla.  
- Den enskilt viktigaste platsen att utveckla för en mer attraktiv 

framtid Kinna centrum är Mor Kerstins torg.  
- Trafikflödet genom Kinna centrum borde minska. 
- Översyn av handikappsparkeringar. 
- Korsningen Mor Kerstins väg – Boråsvägen kommer behöva 

förändras. 
- Kinna centrum upplevs överlag som tryggt. 
- Resecentrum och gångtunnlarna upplevs som minst tryggt. 
- Förbättra belysningen 
- Tillgängligheten i centrum behöver bli bättre 
- Trafiksäkerheten kommer att bli markant bättre med ett minskar 

och långsammare trafikflöde. 
- Inkludera många olika grupper som remissinstanser och 

samtalspartners. 
 

http://www.mark.se/
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• Sammanfattande reflektion – Kinna centrum ska vara grönare, 
mysigare, färggladare och mer välskött. Fler kulturella inslag, 
kulturaktiviteter och konst som ett mer påtagligt inslag. Fler aktiviteter 
till vardags och mer evenemang. Minskning och nedsaktande 
trafikflöde samt ser området kring resecentrum som minst tryggt.  

• Vad händer nu?  
- Informationsärende. 
- Målbilden formas. 
- Fokus på vad vi enkelt kan göra för att påbörja arbetet nu samt 

formulera de långsiktiga målsättningarna samt avgränsningar. 
- Viktigt att genast börja arbeta mot att förverkliga målbilden på ett 

sätt som syns i de gemensamma publika rummen. Nu finns 
engagemanget, intresse och förtroende.  

• Vad av detta är extra viktigt för Plan- och byggnadsnämnden? 
- Ytterligare bostäder centralt kommer skapa förutsättningar för en 

positiv utveckling. 
- Utformning av nytillkommande detaljplaner med flexibilitet 

avseende användningen. Dock viktigt att inte låta den 
kommersiella centrumkärnan växa sig för stor. 

- Stärka kopplingen till viskan samt knyta hela centralorten tätare 
samman.  

 
3. Planarkitekt Hani Alsayah och planhandläggare Lena Bodén informerar om 

Horred 9:7 – detaljplan för bostäder: 
• Efter att detaljplanen vart ute på samråd har planområdet delats upp i 

två etapper. 
• Redovisning av ett omarbetat planförslag för etapp 1 samt en skiss på 

möjlig bebyggelse. 
• Detaljplanen går upp för granskningsbeslut i Plan- och 

byggnadsnämnden i juni 2021.  

________________ 
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§ 69/2021    
 
Information om situationen angående Covid-19 
 
Förvaltningschef Malin Bexell redogör för senaste nytt kring Covid-19 pandemin:  
 

• Personalfrånvaro förvaltningen: <5% covid-19 relaterat, samma läge för bygg 
och detaljplan. 

• Måttlig påverkan utifrån Covid-19 inom förvaltningen är kopplat till 
miljöenheten och läget för näringslivet i kommunen. 

• Nödvändiga platsbesök/ samrådsmöten genomförs med samma 
”förhållningsregler” som tidigare:  

- Håll avstånd och genomför dessa besök endast om alla som deltar är 
friska.  

- Skyddsutrustning; är beställd och på plats. 
• Arbeta hemifrån om och när du har möjlighet.  
• Minimera antalet fysiska möten. Ställ om till digitala möten när så är möjligt. 
• När du är på plats i Kinnaström:  

- Se till att vara fullt frisk och håll avstånd.                        
• Inom kommunen fortsatta särskilda åtgärder för företag; exempelvis 

prioritering av företag samt att vi ser positivt på anstånd av betalningar. 
• Entrédörrarna till Kinnaström stängda tillfälligt (TSN). 
• Fortsatt uppdrag trängseltillsyn på serveringsställen (MN); Trängseltillsynen 

visar på hög efterlevnad avseende att hålla avstånd, information 
samt handhygien. 

• Serveringsställen får inte servera livsmedel eller alkohol mellan klockan 20.30 
och klockan 05.00; avhämtning av livsmedel är tillåten. 

 
 

Plan- och byggnadsnämnden noterar informationen. 
 
 

________________ 
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§ 70/2021    
 
Förlängning avseende prioritering av företagare med anledning av 
Covid-19   

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar att ärenden där företagare och  
föreningar är sökande/part ska prioriteras under pandemin Covid-19, till och 
med den 31 december 2021.  
 
Beslutet gäller företag och föreningar, inte kommunala verksamheter. 

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

Motivering av beslut 
Enligt uppdrag beslutade plan- och byggnadsnämnden 2020-12-16 § 155 att 
företagare ska prioriteras under pandemin. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
har nu fått uppdrag att ta fram en skrivelse med förslag att förlänga tiden till 
och med den 31 december 2021. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-03-05. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar att ärenden där företagare och  
föreningar är sökande/part ska prioriteras under pandemin Covid-19, till och 
med den 31 december 2021.  
Beslutet gäller företag och föreningar, inte kommunala verksamheter. 

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

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

Expedieras till: 
Tjänstepersoner på Byggenheten och Näringslivskontoret. 

________________  

Dnr ALLM PB.2020.820   
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§ 71/2021    
 
Beslut om distansdeltagande 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan och byggnadsnämnden beslutar att godkänna distansdeltagande med  
anledning av smittorisken Covid-19. 

Ärendet 
Med anledning av Covid-19.  
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter  
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 
se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-05-09. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan och byggnadsnämnden beslutar att godkänna distansdeltagande med  
anledning av smittorisken Covid-19. 

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: 
Kommunstyrelsen ks@mark.se  

________________  

Dnr ALLM PB.2021.310   

mailto:ks@mark.se
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§ 72/2021    
 
Aprilrapport 2021 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden godkänner förslag till aprilrapport 2021 och 
överlämnar denna till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Enligt det av kommunfullmäktige fastställda styrsystem för Marks kommun 
skall samtliga nämnder lämna en aprilrapport med redovisning och analys för 
ekonomi, personal och verksamhet. 

Motivering av beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån anvisningar sammanställt en  
aprilrapport till plan- och byggnadsnämnden.  
 
För att tydliggöra vikten av samarbete fick alla nämnder i Marks  
kommuns budget 2021–2024 ett nytt grunduppdrag att säkerställa att  
samarbete sker med berörda nämnder. Förvaltningschefen ska  
återredovisa vilka samarbeten som finns, hur det genomförs och  
vilket resultat som uppnåtts. Nämnden ska redovisa resultatet i  
aprilrapporten, delårsrapporten och årsrapporten.  
 
Från och med aprilrapporten 2021 ingår återrapportering av status på  
de uppdrag som nämnd och styrelse har fått av kommunfullmäktige.  
Plan- och byggnadsnämnden har inga sådan uppdrag att rapportera 2021. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-05-09. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden godkänner förslag till aprilrapport 2021 och 
överlämnar denna till kommunstyrelsen. 

Dagens sammanträde 
Sara Åkesson, verksamhetsutvecklare och Emil Klasson, ekonom 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.2021.3   
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§ 73/2021    
 
Sätila 3:3 med flera – planprogram för förskola, planbesked 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked för Planprogram 
för förskola på fastigheterna som benämns A, C och D i förstudien:  
A (Sätila 22:1), C (Sätila 4:3 m fl.) samt D (Sätila 4:3 m fl.) med stöd av 
Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 2. Vidare ska även Smälteryd utredas 
för tilltänkt plats. 
 
Enligt Plan- och byggnadsnämndens nämndplan ska planarbetet ha  
prioritetsklass 1 i förvaltningens arbete. 
 
Sökande ska faktureras 9750 kronor enligt gällande taxa. 

Ärendet 
Planbesked för Planprogram för förskola i Sätila. 
 
Sökandes avsikt med planen är att lokalisera en ny förskola i Sätila för att 
möta befolkningsutvecklingen och ersätta förskolor som inte längre är  
ändamålsenliga. Minst 6 avdelningar behöver lokaliseras i dagsläget. 
 
Syftet med att göra ett program är att prova flera placeringar hos  
remissinstanserna på ett relativt begränsat material för att sedan gå vidare till 
detaljplan med den placering som visar sig har bäst förutsättningar för att nå 
laga kraft. 

Motivering av beslut 
Sedan hösten 2020 har en gemensam arbetsgrupp tagit fram olika förslag på 
tomter för ny förskola. Arbetsgruppen har bestått av kompetenser för  
detaljplanering, översiktsplanering, lokalförsörjning, mark- och exploatering 
samt barn- och utbildningsförvaltningen. 
 
Plan- och byggnadsnämnden tog emot en ansökan om planbesked den  
2021-03-03. 
 
Övervägande 
Beroende på vilket alternativ som väljs kan förenlighet med översiktsplan  
variera. 
 
Enligt preliminär bedömning kommer alternativen inte innebära betydande 
miljöpåverkan. 
 
Ett genomförande av program och påföljande detaljplan kommer orsaka  
följande kostnader och intäkter för kommunen: 
· Kostnader för detaljplan 
· Kostnader för byggnation och drift av förskola 
· Beroende på placering kostnader för vägar och ledningar. 
 
Enligt preliminär bedömning kan planarbetet påbörjas under andra kvartalet 
2021 och avslutas under andra till tredje kvartalet 2021. Arbetet avslutas  
genom att Plan- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna, 

Dnr PLAN.2021.173 
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planprogrammet efter de revideringar som samrådet kan ge upphov till och 
förespråka ett av alternativen för detaljplan. Därefter kommer ordinarie  
detaljplaneprocess att inledas efter ansökan från Teknik- och  
servicenämnden. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-05-30. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar och positivt planbesked för Planprogram 
för förskola på SÄTILA 22:1; SÄTILA 5:15; SÄTILA 4:3; SÄTILA 4:80; SÄTILA 
3:3 med stöd av Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 2 §. 
 
Enligt Plan- och byggnadsnämndens nämndplan ska planarbetet ha  
prioritetsklass 1 i förvaltningens arbete. 
 
Sökande ska faktureras 9750 kronor enligt gällande taxa. 

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

Beslutsgång 
Ordförande föreslår beslut enligt Pontus Johansson (C) förslag och finner att 
plan- och byggnadsnämnden antar förslaget. 
 
Pontus Johansson (C) föreslår att arbetet ska fortgå på fastigheterna som 
benämns A, C och D i förstudien: A (Sätila 22:1), C (Sätila 4:3 m fl.) samt D 
(Sätila 4:3 m fl.). Vidare ska även Smälteryd utredas för tilltänkt plats.  

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

Expedieras till: 
Sökande 

________________  
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§ 74/2021    
 
Melltorp 3:5 – Detaljplan för bostäder, granskning 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar om granskning av detaljplan för  
Melltorp 3:5, Hyssna med tillägg att granskningen av detaljplanen är viktig för 
samhällsutvecklingen i Hyssna. 

Ärendet 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en långsiktig utveckling av  
bostadsområdet i Melltorp i Hyssna och på så sätt skapa förutsättningar för 
att bygga ihop Hyssnas bostadsområden.  
Den nya bebyggelsen ska i utformning och omfattning förhålla sig till  
omgivningen samt kulturmiljövärden på orten. Samtidigt ska planen utformas 
flexibelt för att tillåta en utveckling under en längre tid. 

Motivering av beslut 
Plan- och byggnadsnämndens beslutade om positivt förhandsbesked  
2020-03-04. 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutade om samråd, 2020-11-12, genom  
delegationsbeslut. 
 
Detaljplanen har varit ute på samråd 2020-11-17 till 2020-12-16.  
Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en  
samrådsredogörelse.   
 
Plankartan och planbeskrivningen har redigerats gällande strandskyddet. 
   
Planbeskrivningen har kompletterats gällande 
- Motivering till varför jordbruksmark tagits i anspråk 
- Stabilitet för den norra tomten 
- Skyfall/översvämning 
- Miljömålen 
- Barnperspektivet 
- Genomförandebeskrivningen har förtydligats  
Utöver detta har endast redaktionella förändringar skett i förslaget. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-04-28. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar om granskning av detaljplan för  
Melltorp 3:5, Hyssna. 

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

Dnr PBN 2020-25 214 
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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 granskningen av detaljplanen är viktigt för 
samhällsutvecklingen i Hyssna.  

________________  
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§ 75/2021    
 
Hultet 4:1 – Detaljplan för bostäder, planbesked 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked för del av  
fastigheten Hultet 4:1 samt Hultet 4:7, 4:17, 4:18, 4:19, 4:20 och 4:21 i 
Ubbhult. I enlighet med Nämndplan 2021 beslutad den 2021-01-29 ska  
planarbetet ha prioritetsklass 3. 
 
Avgift: 15 810 kronor 

Ärendet 
Den 2021-01-25 ansökte Småhusproduktion i Mölndal AB om planbesked för 
del av fastigheten Hultet 4:1 samt Hultet 4:7, 4:17, 4:18, 4:19, 4:20 och 
4:21 i Ubbhult. Sökandes avsikt är att stycka av ca 20 villatomter och  
detaljplanelägga området för nybyggnation i form av enplanshus. 

Motivering av beslut 
Planområdet ligger sydväst om kommungränsen mot Hällingsjö i Härryda 
kommun. Busshållplats finns på väg Hällingsjöbacken vid plangränsen, samt 
en busshållplats på väg 156 som ligger ca 1 kilometer öster om planområdet. 
Planområdet angörs direkt från vägen Hällinsjöbacken som är Trafikverket 
väghållare för. De närmsta samhällsfunktionerna (Skola F-3, förskola, butiker, 
busshållplats) ligger ca 3 kilometer från planområdet. 
 
Planområdet omfattas inte av någon detaljplan eller motsvarande. Befintliga 
kraftledningar angränsar planområdet i öster och i väster. Planområdet består 
av fastmark enligt SGU. Området omfattas inte av någon nationell värdetrakt 
enligt den nationella kartskikten för värdetrakter (Skog och träd, 
Odlingslandskapet, Våtmarker, Sjöar och vattendrag, Kust och hav). Den 
delen av  
fastigheten Hultet 4:1 som önskas bebyggas är skogsmark. 
 
Beredning 
Eftersom planområdet delar samma förutsättningar och angränsar fastigheten 
Hultet 1:2 som fick positivt planbesked den 14 oktober 2020, har  
internremissmöte inte ordnats.  
 
Följande synpunkter lämnades vid internremissmötet för Hultet 1:2 
 
Miljö 
Försvårande faktorer: Riksintresset för naturvård som angränsar planområdet 
i norr får inte påverkas av planens utförande. Infiltrationsbäddar kommer  
behövas och avloppssituationen bör utredas.  
  
Allmän lämplighet: Planens genomförande är möjligt med hänsyn till  
ovannämnda faktorer samt anpassning till omgivande miljön och landskapets 
förutsättningar som finns. 
 
Teknik 
Försvårande faktorer: Planområdet ligger långt från verksamhetsområde för 
VA, så enskilda VA-lösningar bör utföras. Dagvatten bör hanteras inom  
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respektive tomtmark och skyfall ska beaktas för att minimera risk för  
översvämning som skadar egendom. Tillgänglighet och framkomlighet med 
korrekta dimensioner för sopbil bör beaktas. 
 
Teknik och serviceförvaltningen delar miljöenhetens åsikt gällande anpassning 
till närmiljön. 
 
Allmän lämplighet: Planens genomförande är möjligt med hänsyn till  
ovannämnda faktorer. 
 
Byggenheten  
Inga synpunkter. 
 
Översiktsplanering  
Inga synpunkter. 
 
Övervägande 
För området gäller ÖP Mark 2017 som anger planområdet som  
influensområde med hänsyn till flyghinder. Det finns inga gällande  
bestämmelser för planområdet enligt gällande ÖP för Mark. Ansökan bedöms 
inte strida mot gällande översiktlig planering.  
 
Ansökan motsvarar cirka 40% av det behov av bostäder för Ubbhult som  
bostadsförsörjningsprogram anger fram till år 2030. 
 
Plansyftet bedöms lämpligt att genomföras enligt ansökan med hänsyn och 
anpassning till de förutsättningarna som finns på plats samt den omgivande 
miljön. 
 
Vatten, 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 halvåret 
2021 och avslutas under 2: a halvåret 2022. Enligt nämndplanens prioritering 
ska planuppdraget ha prioritetsklass 3 i förvaltningens arbete. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-04-27. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked för del av  
fastigheten Hultet 4:1 samt Hultet 4:7, 4:17, 4:18, 4:19, 4:20 och 4:21 i 
Ubbhult. I enlighet med Nämndplan 2021 beslutad den 2021-01-29 ska  
planarbetet ha prioritetsklass 3. 
 
Avgift: 15 810 kr 
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Dagens sammanträde 
Hani Alsayah redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

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

________________  
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§ 76/2021    
 
Assberg 4:17 med flera – Detaljplan för bostäder, granskning 

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

Ärendet 
Ansökan är initierad av fastighetsägare XX och registrerad av plan- och 
byggnadsnämnden den 6 september, 2017. Ansökan syftar till att förtäta 
fastigheten med bostäder. 
 
Detaljplanens syfte är att i samband med planläggning för bostäder, skydda 
befintlig kulturmiljö. Befintlig enskilt byggnadsminne och kulturmiljö skyddas 
genom rivningsförbud. Enstaka byggnader utan kulturhistoriska värden rivs 
för att tillåta bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus, kedjehus och  
radhus.   

Motivering av beslut 
Plan- och byggnadsnämnden har beslutat om positivt planbesked för  
detaljplan för Assberg 4:17 m.fl. den 12 december 2018. 
Plan- och byggnadsnämnden har genom beslut §126 beslutat om samråd den 
16 december, 2020. Detaljplanen var på granskningsutställning under  
perioden 23 december, 2020 till 10 februari, 2021.  
 
Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse. Efter  
samråd har följande ändringar gjorts i planförslaget. 
- Planområdet har minskats. 
- GATA med kommunalt huvudmannaskap har ändrats till kvartersmark. 
- NATUR har kompletterats med en bestämmelse som förtydligar enskilt 

huvudmannaskap. 
- NATUR med enskilthuvudmannaskap har ändrats till kvartersmark. 
- Plankartan har kompletterats med rättighetsområden för  

gemensamhetsanläggningar i syfte att säkerställa angöring och framtida 
drift. 

- Plankartan har kompletterats med tekniskt område för  
transformatorstation. 

- Plankartan har kompletterats med u-område för befintliga och framtida 
ledningar. 

- Planbeskrivningen har reviderats beträffande kulturmiljö och gestaltning. 
- Genomförandebeskrivningen har reviderats beträffande avtal,  

fastighetsbildning, ansvar och ekonomi. 
 
Övervägande 
Detaljplanen är förenlig med gällande Översiktsplan för Marks kommun och 
Fördjupad översiktsplan för Kinna, Skene och Örby. Planens genomförande 
påverkar inga riksintressen med undantag för kulturmiljön och kommer inte 
leda till en betydande miljöpåverkan. 
 
Detaljplanen innebär en förtätning intill en knutpunkt för kollektivtrafik och  
offentlig service. Bostäder skapas i ett attraktivt läge med utbyggd  
infrastruktur och god tillgänglighet till rekreationsområden. Den nya  
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bebyggelsen tar hänsyn till befintlig kulturmiljö genom planbestämmelser som 
reglerar omfattning och utförande.  
 
Området har en utbyggd och säker gång och cykelväg som leder till förskola 
och grundskola. Hänsyn tas till en bebyggelse som ger barn goda och jämlika 
villkor i enlighet med barnkonventionen.  
 
Detaljplanen motsvarar cirka 8% av bostäder på orten fram till 2030 enligt 
bostadsförsörjningsprogrammet. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-04-28. 

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

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

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

________________  
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§ 77/2021    
 
Kronogärdet 1:6 - Bygglov för inredande ytterligare bostad i         
flerbostadshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 
31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Den föreslagna åtgärden kan inte 
tillåtas på den avsedda platsen. 
 
Avgiften är 6 008 kronor i enlighet med taxa fastställd av  
Kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Anmälan KA 
Ansökan 
Beskrivning från sökande 
Bullerutredning och bilaga 
Fasadritning 
Planritning x2 
Sektionsritning 
Situationsplan 
Utlåtande tillgänglighet 
Yttrande miljöenheten x2 
Yttrande SÄRF 
Yttrande Trafikverket   
 
Avgift  
Prövning Bygglov   6 008 Kr   
Avgift totalt                    6 008 Kr 
 
Tidsfristen började löpa 4 april 2021 och beslut fattades 12 maj 2021 vilket 
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har 
inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). 
Hur avgiften är fastställd framgår av debiteringsunderlag som ligger till grund 
för beslutet. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura för avgiften skickas separat. 

Ärendet 
Ansökan avser bygglov för inredande av ytterligare två bostäder/lägenheter i 
ett flerbostadshus på fastigheten KRONOGÄRDET 1:6. Även ett befintligt  
förråd kommer att integreras i en befintlig lägenhet. I flerbostadshuset finns 
sex befintliga lägenheter. Fyra av dessa lägenheter fick bygglov 2016.  
 
Den fastighetens storlek är 1 317 kvm.  
 
Lägenhet 1 som vi kallar den, har en boarea på 104 kvm. 
Lägenhet 2 har en boarea på 91 kvm.  
 
Fasadens yttre kommer endast att påverkas med en ny balkong och takkupa. 
I övrigt kommer fasaden bibehållas i befintligt skick.  
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På situationsplanen finns det tio parkeringar inklusive en tillgänglig parkering 
samt plats för angöring.  
 
Fastigheten KRONOGÄRDET 1:6 är taxerad som hyreshusenhet. 

Motivering av beslut 
Den aktuella platsen ligger inom detaljplan som vann laga kraft 19 januari 
1951 med planbeteckning 15-STY-957. Planbestämmelsen anger  
användningen enskilt socialt ändamål. Lägenheterna som ska göras är från en 
stor lägenhet på plan 2.  
 
Fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt vatten och  
avlopp. Tillkommande kostnad kommer att tas ut för påkoppling för  
ytterligare två lägenheter.  
 
Den befintliga fastigheten omfattas av plan- och bygglagen 8 kapitlet 13 § 
förbud mot förvanskning. I samråd med kommunens antikvarie bedöms  
åtgärden som acceptabel.  
 
Utfarten kommer att ske via befintlig utfart Kyrkliden/Förläggarevägen.  
 
Yttranden   
De grannar, andra sakägare och myndigheter som byggenheten har  
bedömt är berörda har fått tillfälle att yttra sig över ansökan. 
 
Miljöenheten har lämnat in ett avstyrkande på grund av närheten till järnväg. 
Miljöenheten skriver i yttrandet att även om bullerutredningen klaras så har 
inga bullermätningar gjorts inomhus som påvisar att bullervärdena klaras i  
inomhusmiljön. Miljöenheten hanterar klagomål gällande buller i  
inomhusmiljöer.  
 
Trafikverket tillstyrker åtgärden.  
 
Södra Älvsborgs Räddningsförbund har lämnat in yttrande och vill granska en 
uppdaterad brandskyddsdokumentation innan startbesked.  
 
Det har inte kommit in några synpunkter från grannar till byggenheten och 
bedömning görs att ingen har något emot förslaget. 
 
Övervägande/Skäl till beslut 
Byggnadsnämnden ska enligt 9 kap. 31 § PBL, ge ett bygglov till den som  
begär det och som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd utanför  
detaljplanerat område. I ett bygglov prövas det om den sökta åtgärden kan 
tillåtas på aktuell plats enligt 2 och 8 kap, PBL.  
 
Marken ska enligt 2 kap. 2 § PBL, användas för det ändamål som är mest 
lämpligt utifrån beskaffenhet, läge och behov. Hushållningsbestämmelserna i 
miljöbalken ska enligt samma paragraf tillämpas vid handläggning av bygglov. 
 
Detaljplanekravet 
Åtgärden bedöms få en betydande inverkan på omgivningen eftersom  
åtgärden inte följer detaljplanen och närheten till järnväg. Den sökta åtgärden 
bedöms därför vara sådan att markens lämplighet behöver prövas med  
detaljplan (4 kap 2 § PBL). 
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Lokalisering:  
Enligt detaljplanen är planbestämmelsen för fastigheten enskilt socialt  
ändamål. Bostäder avses inte inom denna bestämmelse.  
 
Omgivningspåverkan 
Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller    
bevarandevärden.  
 
Placering och utformning 
Åtgärden uppfyller kravet på lämplig placering. Byggnaden har en lämplig  
utformning då den med sin volym och arkitektur varsamt knyter an till  
omgivande bebyggelse på platsen. Byggnaden tar hänsyn till kulturvärdena 
på platsen och bidrar till en god helhetsverkan. (2 kap 6 § PBL). 
 
Tillgängligheten har avvikelser. Sökande har inkommit med ett utlåtande från 
sakkunnig, Kvadrin AB. Se utlåtande. Bedömningen är att avstegen kan  
beviljas eftersom byggnaden är befintlig och hänsyn har tagits till byggnadens 
förutsättningar och ålder, tidigt 1900-tal och byggd med en annan typ av 
konstruktion. Sökande har redovisat två lägenheter som redovisar vissa  
avvikelser som rör främst betjäningsyta i badrum och att entréer inte är  
tillgängliga. Entréerna är inte tillgängliga men bedömningen är att entréerna 
är befintliga och har blivit godkända i tidigare bygglov.  
 
Fastigheten ligger 40 meter från järnväg och därmed i ett bullerutsatt läge 
och risk för vibrationer. Vibrationer och buller kan påverka hälsan på ett  
negativt sätt. Sökande har lämnat in en bullerutredning som klarar kraven  
enligt Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbebyggelse. Inomhus 
miljön är inte utredd i ärendet. Inomhusmiljön med buller och andra  
ljudnivåer hanteras av Miljöenheten.  
 
Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är byggnadsnämndens bedömning att 
det inte går och ge ett positivt bygglov för åtgärden. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-05-12. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 
31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Den föreslagna åtgärden kan inte 
tillåtas på den avsedda platsen. 
 
Avgiften är 6 008 kronor i enlighet med taxa fastställd av  
Kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Anmälan KA 
Ansökan 
Beskrivning från sökande 
Bullerutredning och bilaga 
Fasadritning 
Planritning x2 
Sektionsritning 
Situationsplan 
Utlåtande tillgänglighet 
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Yttrande miljöenheten x2 
Yttrande SÄRF 
Yttrande Trafikverket     
 
Avgift  
Prövning Bygglov 6 008 Kr 
    
Avgift totalt 6008 Kr 
 

Tidsfristen började löpa 4 april 2021 och beslut fattades 12 maj 2021 vilket 
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har 
inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). 
Hur avgiften är fastställd framgår av debiteringsunderlag som ligger till grund 
för beslutet. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura för avgiften skickas separat. 

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

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

Upplysningar 
Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur ni 
överklagar framgår av bilagan, Hur man överklagar. 

Expedieras till: 
Delgivning av beslut                                       Sökande 

________________  
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§ 78/2021    
 
Hajom 12:3 - Bygglov för tillbyggnad av kallförråd på  
industrifastighet 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med motiveringen 
att VA-ledningarna intill tilltänkt tillbyggnad inte kommer att påverkas.   
 
Kontrollansvarig enligt PBL: Börje Berntsson, Solviksvägen 10 511 92 Örby.  
 
Plan- och byggnadsnämnden ska godkänna att ni påbörjar åtgärden med ett 
startbesked, plan- och bygglagen 10 kapitlet 3 §. 
 
Före byggnation krävs utsättning. Efter byggnation krävs lägeskontroll. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Anmälan om kontrollansvarig  
Fasadritning 
Fotodokumentation 
Följebrev till ansökan 
Planritning 
 
Avgift          
Lovavgift                         2 150   kr 
Startbesked                          11 804   kr 
Kungörelse                          264   kr 
Grannhörande                 2 108    kr 
Avgift totalt                       16 326   kr 

Ärendet 
Ansökan avser bygglov för en tillbyggnad på fastigheten HAJOM 12:3.  
Tillbyggnaden är ett kallförråd med en byggnadsarea på 100 kvm. Hela  
tillbyggnaden är placerad på prickad mark.  
 
Fastighetens storlek är 12 058 kvm. Befintlig bruttoarea är 5250 kvm.  
 
Fasadbeklädnad av plåt med grön kulör och takbeklädnad av plåt med grön 
kulör.  
 
Fastigheten HAJOM 12:3 är taxerad som industri. 

Motivering av beslut 
Den aktuella platsen ligger inom detaljplanerat område som vann laga kraft 
24 maj 2012 med planbeteckning 1263-P156B. områdesbestämmelser och 
sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger i dagsläget inom  
verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp.  
 
Yttranden   
De grannar, andra sakägare och myndigheter som Plan- och  
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byggnadsnämnden har bedömt är berörda har fått tillfälle att yttra sig över 
ansökan.  
  
Teknik- och serviceförvaltningen, Södra Älvsborgs Räddningsförbund samt 
miljöenheten och Samhällsutvecklingsenheten (mark och exploatering) inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen har fått tillfälle att yttra sig.  
 
Miljöenheten har lämnat synpunkter gällande eventuell schaktning i samband 
med tillbyggnaden. Att all schaktning ska meddelas till Miljökontoret samt att 
ansökt åtgärd är placerad nära kommunala VA-ledningar. Se yttrande. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen tillstyrker byggnation under förutsättning att 
byggnationen inte påverkar tillgängligheten eller inskränker på U-området där 
kommunala VA ledningar finns. Se yttrande.  
 
Särf ser inga hinder att bygglov kan beviljas. Se yttrande. 
Samhällsutvecklingsenheten, mark och exploatering har haft tillfälle att yttra 
sig men inte lämnat några synpunkter.  
 
Det har inte kommit in några synpunkter från grannar till byggenheten och 
därför är bedömer därför att ingen granne har något emot förslaget. 
 
Övervägande/Skäl till beslut 
Fastigheten har sedan tidigare avvikande bygglov från detaljplanen, från  
oktober 2020 då ett skärmtak beviljats på prickad mark, u-mark. Att bevilja 
ytterligare avvikelse vore att bevilja stor avvikelse från detaljplanen.  
Tillbyggnaden är placerad 100% på prickad mark och bedöms i sin helhet 
vara en stor avvikelse. Den samlade bedömningen är att det inte går att ge 
bygglov för åtgärden. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-05-12. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 
30§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Den föreslagna åtgärden kan inte 
tillåtas på den avsedda platsen. 
 
Avgiften är 6008 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Anmälan om kontrollansvarig  
Fasadritning 
Fotodokumentation 
Följebrev till ansökan 
Planritning  
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Avgift  
Prövning Bygglov 3 900 Kr 
Grannehörande 2 108 Kr 
Avgift totalt 6 008 Kr 
 

Tidsfristen började löpa 24 mars 2021 och beslut fattades 12 maj 2021, vilket 
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har 
inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). 
Hur avgiften är fastställd framgår av debiteringsunderlag som ligger till grund 
för beslutet. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura för avgiften skickas separat. 

Dagens sammanträde 
Hanna Manaj, bygglovhandläggare 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 att bygglov ska beviljas med motiveringen:  
VA-ledningarna intill tilltänkt tillbyggnad inte kommer att påverkas.  

Upplysningar 
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. 
Byggherre och kontrollansvarig kallas till tekniskt samråd, tidsbokning görs 
med byggnadsinspektör för ärendet Katarina.Janeblom@mark.se  
 
På det tekniska samrådet föreläggs byggherren att lämna in följande 
handlingar till plan- och byggnadsnämnden: 
- Förslag till kontrollplan 
- Konstruktionsritning: vägg och tak  
- Konstruktionsdokumentation enligt EKS 11  
- Utlåtande skyddsombud  
- Brandskydd 

Expedieras till: 
Beslutskopia och beslutshandlingar till                             sökande,  

kontrollansvarig 
 
Meddelande om beslut till ägare av                               Hajom 4:11  
                                                                                 Hajom 12:4 
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, 
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 
________________  
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§ 79/2021    
 
Högahägnen 1:7 - Förhandsbesked för nybyggnation av 
enbostadshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda 
platsen. 
 
Avgiften är 16 601 kronor i enlighet med taxa fastställd av  
Kommunfullmäktige. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
 
Avgift  
Förhandsbesked   7 896 Kr 
Grannehörande      3 163 Kr 
Kungörelse  263 Kr 
VA-granskning miljöenheten 5 279  Kr   
Avgift totalt  16 601 Kr 
 
Tidsfristen började löpa 30 mars 2021 och beslut fattades 12 maj 2021 vilket 
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har 
inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). 
Hur avgiften är fastställd framgår av debiteringsunderlag som ligger till grund 
för beslutet. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura för avgiften skickas separat. 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus på  
fastigheten HÖGAHÄGNEN 1:7. Byggnad/enbostadshus utformas med en  
våning och inredningsbar vind samt en byggnadsarea på 120 kvm.  
 
Den befintliga fastighetens storlek är drygt 50 hektar. Fastigheten kommer 
vid positivt förhandsbesked att styckas av. Den tilltänkta fastigheten får en 
föreslagen storlek på cirka 900 kvm.  
 
Fastigheten HÖGAHÄGNEN 1:7 är taxerad som lantbruksenhet. 

Motivering av beslut 
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser men 
inom sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger utanför  
verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. Enbostadshus är 
tänkt att anslutas till enskild anläggning för vatten och avlopp. 
  
Enligt översiktsplanen för Marks kommun 25 maj 2017 redovisas den aktuella 
platsen inte inom något specifikt område. 
 
Den aktuella platsen ligger mellan Älekulla och Öxabäck och det är 5  
kilometer till vardera centrala delar. I centrala delar finns skola F-6, affär,  
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kollektivtrafikförbindelse och drivmedel. Aktuell plats ligger i sammanhållen 
bebyggelse med mestadels fritidshus. Tillfartsvägen till och från fastigheten är 
privatägd.  
 
Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller  
bevarandevärden.  
 
Yttranden   
De grannar, andra sakägare och myndigheter som byggenheten har  
bedömt är berörda har fått tillfälle att yttra sig över ansökan. 
 
Miljöenheten har fått tillfälle att yttra sig över ansökan, se yttrande.  
  
Det har inte kommit in några synpunkter från grannar, andra    
sakägare till byggenheten och därför görs bedömningen att ingen har något 
emot den ansökta åtgärden.  
 
Övervägande/Skäl till beslut 
Byggnadsnämnden ska enligt 9 kap. 17 § PBL, ge ett förhandsbesked till den 
som begär det och som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd. I ett  
förhandsbesked prövas det om den sökta åtgärden kan tillåtas på aktuell 
plats. Enligt 9 kap. 18 § PBL är ett positivt förhandsbesked bindande för 
kommunen om ansökan om bygglov inkommer inom två år från den dag då 
beslutet vann laga kraft.  
 
Marken ska enligt 2 kap. 2 § PBL, användas för det ändamål som är mest 
lämpligt utifrån beskaffenhet, läge och behov. Hushållningsbestämmelserna i 
miljöbalken ska enligt samma paragraf tillämpas vid handläggning av  
förhandsbesked. 
 
Detaljplanekravet 
Åtgärden bedöms inte få någon betydande inverkan på omgivningen eftersom 
den placeras på en del av fastigheten som faller sig naturligt i en klunga av 
fritidshus. Tillfartsväg och vändplats för sopbil finns redan. Ett enbostadshus 
kompletterar befintlig bebyggelse utan att ha för stor inverkan på 
omgivningen. Senast det byggdes ett nytt hus i området var 2018 och det 
visar att det inte är någon stor efterfrågan att bygga i området. Den sökta 
åtgärden  
bedöms därför inte vara sådan att markens lämplighet behöver prövas med 
detaljplan (4 kap 2 § PBL). 
 
Lokalisering:  
Enligt översiktsplanen redovisas aktuella platsen inte inom något specifikt  
område. Att bygga ett enbostadshus på platsen strider inte mot  
översiktsplanen.  
 
Omgivningspåverkan 
Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller    
bevarandevärden.  
 
Placering och utformning 
Åtgärden, att uppföra ett enbostadshus på fastigheten HÖGAHÄGNEN 1:7 
uppfyller kravet på lämplig placering. Byggnaden har en lämplig volym och 
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kan knyta an till omgivande bebyggelse på platsen. Byggnaden tar hänsyn till 
kulturvärdena på platsen och bidrar till en god helhetsverkan (2 kap 6 § PBL). 
 
Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är byggenhetens samlade bedömning 
att åtgärden uppfyller kraven för ett positivt förhandsbesked. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-05-12. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda 
platsen. 
 
Avgiften är 16 601 kronor i enlighet med taxa fastställd av  
Kommunfullmäktige. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
 
Avgift  
Förhandsbesked 7 896 Kr 
Grannehörande 3 163 Kr 
Kungörelse 263 Kr 
VA-granskning miljöenheten 5 279  Kr 
   
Avgift totalt 16 601 Kr 
 

Tidsfristen började löpa 30 mars 2021 och beslut fattades 12 maj 2021 vilket 
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har 
inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). 
Hur avgiften är fastställd framgår av debiteringsunderlag som ligger till grund 
för beslutet. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura för avgiften skickas separat. 

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

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

Upplysningar 
Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur ni 
överklagar framgår av bilagan, Hur man överklagar. 
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Du måste ansöka om bygglov inom två år efter det att beslutet om 
förhandsbesked vunnit laga kraft för att beslutet ska vara bindande, plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 18 §. 
 
Kontakta Marks kommuns adresshandläggare via pbn@mark.se. 

Expedieras till: 
Beslutskopia skickas till     sökanden 
 
Meddelande om beviljat förhandsbesked   HÖGAHÄGNEN 1:7, 1:13, 1:8, 

1:10, 1:9, 1:4, 1:11, 
1:12, 1:5 och 1:14 

   
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, 
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 

________________  
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§ 80/2021    
 
Krok 1:9 - Förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked med stöd av 
9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan 
inte tillåtas på den avsedda platsen. 
 
Avgiften är 9 102 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Avstyrkan granne 
Situationsplan 
Yttrande miljöenheten 
  
Avgift  
Prövning Förhandsbesked 5 850 Kr 
Grannhörande  3 162 Kr 
Avgift totalt  9 012 Kr 
 
Tidsfristen började löpa 2021-04-22 och beslut fattades 2021-05-12 vilket  
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har 
inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). 
Hur avgiften är fastställd framgår av debiteringsunderlag som ligger till grund 
för beslutet. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura för avgiften skickas separat. 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus på  
fastigheten KROK 1:9. Enbostadshuset utformas med en våning med inredd 
vind samt en byggnadsarea på 150 kvm bruttoarea.  
 
Den befintliga fastigheten har en area på knappt 30 hektar. Fastigheten 
kommer vid positivt förhandsbesked att styckas av. Den tilltänkta fastigheten 
får en föreslagen storlek på cirka 1500 kvm.  
 
Fastigheten KROK 1:9 är taxerad som lantbruksenhet. 

Motivering av beslut 
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser men 
inom sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger i dagsläget utanför  
verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. Möjligheter finns att 
koppla på kommunalt vatten och spillvatten. Dagvatten omhändertas lokalt.  
 
Föreslagen lokalisering ligger inom Marks kommuns fördjupande  
översiktsplanering (FÖR Skene Kinna Örby) och fastigheten redovisas inom 
skogsmark och redovisas precis utanför föreslagen byggnation bostäder. 
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Yttranden   
De grannar, andra sakägare och myndigheter som byggenheten har  
bedömt är berörda har fått tillfälle att yttra sig över ansökan. 
  
Miljöenheten har fått tillfälle att yttra sig och hänvisar till Marks kommuns 
riktlinjer för respektavstånd gällande djurhållning och att respektavståndet 
hålls.  
 
Teknik- och serviceförvaltning bekräftar att påkoppling kan bli aktuell för  
vatten och spillvatten.  
 
En granne har avstyrkt förhandsbeskedet eftersom granne xx  
bedriver hunduppfödning och rashöns. Grannen är orolig för klagomål om fler 
hus kommer att byggas i området.  
 
Övervägande/Skäl till beslut 
Byggnadsnämnden ska enligt 9 kap. 17 § PBL, ge ett förhandsbesked till den 
som begär det och som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd. I ett  
förhandsbesked prövas det om den sökta åtgärden kan tillåtas på aktuell 
plats. Enligt 9 kap. 18 § PBL är ett positivt förhandsbesked bindande för 
kommunen om ansökan om bygglov inkommer inom två år från den dag då 
beslutet vann laga kraft.  
 
Marken ska enligt 2 kap. 2 § PBL, användas för det ändamål som är mest 
lämpligt utifrån beskaffenhet, läge och behov. Hushållningsbestämmelserna i 
miljöbalken ska enligt samma paragraf tillämpas vid handläggning av  
förhandsbesked. 
 
Detaljplanekravet 
Åtgärden bedöms få betydande inverkan på omgivningen eftersom den  
placeras i ett område med sammanhållen bebyggelse och nära befintliga  
detaljplaner. Örby har stor efterfrågan och det byggs mycket i denna del av 
Örby (Krok, Hanatorp, Kovra). Den sökta åtgärden bedöms därför vara sådan 
att markens lämplighet behöver prövas med detaljplan (4 kap 2 § PBL). 
 
Lokalisering:  
Enligt den fördjupade översiktsplanen redovisas den aktuella tomten inom ett 
område med skogsmark men direkt utanför område med föreslagen  
byggnation. Vidare utredning behövs för att avgöra platsens lämplighet. 
 
Omgivningspåverkan 
Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller    
bevarandevärden.  
 
Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är byggenhetens bedömning att det 
inte går och ge ett positivt förhandsbesked för åtgärden. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-05-12. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked med stöd av 
9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan 
inte tillåtas på den avsedda platsen. 
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Avgiften är 9 102 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Avstyrkan granne 
Situationsplan 
Yttrande miljöenheten 
  
Avgift  
Prövning Förhandsbesked 5 850 Kr 
Grannhörande 3 162 Kr 
Avgift totalt 9 012 Kr 
 

Tidsfristen började löpa 2021-04-22 och beslut fattades 2021-05-12 vilket  
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har 
inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). 
Hur avgiften är fastställd framgår av debiteringsunderlag som ligger till grund 
för beslutet. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura för avgiften skickas separat. 

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

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

Upplysningar 
Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur ni 
överklagar framgår av bilagan, Hur man överklagar. 

Expedieras till: 
Delgivning av beslut                                       Sökande 

________________  
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§ 81/2021    
 
Vännåkra 2:64 – Rivningslov av ett fritidshus och bygglov för          
nybyggnad av ett enbostadshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om rivningslov för fritidshus 
och beviljar ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus med 
motiveringen att området redan är ianspråktaget för åretrunt boende samt att 
kommunalt vatten och avlopp är indraget. 
 
Kontrollansvarig enligt PBL: Pär Brundin, Kungslid 28 511 31 Örby  
 
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 
Anmälan om kontrollansvarig 
Fasadritning x2 
Plan- och sektionsritning 
Nybyggnadskarta x2 
Följebrev 
Fotodokumentation x4 
Yttrande miljöenheten 
Yttrande antikvarie 
Svar från sökande på yttrande från antikvarie 
 
Avgift:          
Lovavgift  12 648 kr 
Startbesked  14 756 kr 
Kungörelse       264 kr 
Grannhörande    2 108 kr 
Avgift totalt:  29 776 kr 

Ärendet 
Ansökan avser rivning av ett fritidshus och nybyggnad av ett enbostadshus. 
Fastigheten omfattas av detaljplan som vann laga kraft 21 juni 1956 med 
planbeteckning 15-STY-1292 och är ett sommarbostadsområde.  
 
Ärendet komplett: 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  
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fastigheten är 9 grader. Fritidshuset som finns på fastigheten idag har en 
byggnadsarea på 54 kvm och byggdes år 1966. Fritidshuset står 95% på 
prickad mark. Det finns även en friggebod och en komplementbyggnad,  
Attefall på fastigheten. Dessa två komplementbyggnader ska rivas, flyttas och 
byggas upp på annan del av fastigheten.  
 
Ansökt åtgärd har an byggnadsarea på 90,8 kvm och en bruttoarea på 153,8 
kvm. Byggnadshöjden är 3,5 meter räknad på fasad mot väster. Fasad mot 
väster vetter mot vägen och är allmän plats. Ansökt åtgärd ska placeras 
100% på prickad mark frånsett balkongen som är tre meter ovan mark och 
har en öppenarea på 20 kvm. Enbostadshuset är ett så kallat suterränghus 
och kommer att kläs i liggande träpanel och behandlas med järnvitriol. Taket 
kommer att vara av typen sadeltak bestå av plåt i grå kulör och ha en lutning 
på 27 grader.   
 
Enbostadshuset är placerat 4,5 meter från fastighetsgräns, mot allmän plats. 
Enligt plan- och byggförordningen 1 kapitlet 3 § skall byggnadshöjden räknas 
från den medelnivå som marken har invid byggnaden. Om byggnaden ligger 
mindre än sex meter från allmän plats, ska dock beräkningen utgå från den 
allmänna platsens medelnivå invid tomten, om inte särskilda skäl föranleder 
annat. Särskilda skäl kan till exempel vara att den allmänna platsens mark 
ligger väsentligt högre eller lägre än marken på tomten.  
 
Fastigheten kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Dagvatten 
ska omhändertas lokalt. 
 
Yttranden  
Ärendet har remitterats till miljöenheten och kommunantikvarien. Se  
yttranden. 
 
Sökande har lämnat ett bemötande på kommunantikvariens yttrande.  
Sökande har inte lämnat en motivering efter kommunicering om avslag.  
 
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 25 §. Det har inte kommit in några synpunkter och  
byggenheten 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 med enkel standard. Karaktären 
av området kommer att försvinna om bygglov ges för större byggnationer. 
Byggherre har ändrat ansökan till sadeltak.  
 
Ansökt åtgärd uppfyller inte kraven i plan- och bygglagen 2 kapitlet 6 §. Vid 
planläggning i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som 
inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas 
och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn 
till 

1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och  
intresset av en god helhetsverkan. Vid planläggning och i andra ärenden 
samt vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår i ett ärende enligt 
denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, 
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miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i 
bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag  
respekteras och tillvaratas.  

 
 
Ansökt åtgärd uppfyller inte krav i plan- och bygglagen 9 kapitlet 34 §.  
Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad eller byggnadsdel 
som inte: 
   1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 
   2. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska,  

kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde. 
 
Eftersom byggnaden ligger mindre än sex meter från allmän plats, ska  
beräkningen gällande byggnadshöjden utgå från den allmänna platsens  
medelnivå invid tomten.  Sökande anser att fasaden mot väst är  
beräkningsgrundande eftersom den sidan vetter mot vägen. Byggenhetens 
bedömning är att byggnadshöjden ska räknas från allmän plats på grund av 
närheten till allmän plats, 4,5 meter. Idag finns en stor häck på 
fastighetsgräns mellan allmän plats och tomten, men häckar är inte 
beständiga. Det är bara på västra fasadsidan som byggnadshöjden följer 
detaljplanen på 3,5  
meter. På övriga sidor är enbostadshuset betydligt högre. Byggnadshöjden 
tillsammans med det flacka taket kommer att dominera över området.  
Oavsett om byggnadshöjden räknas från allmän plats eller räknas utifrån  
medelmarknivån på fastigheten överskrids byggnadshöjd. Dock oklart med 
hur mycket eftersom byggnadshöjden inte räknats utifrån medelmarknivån. 
 
Byggnadsarean överskrids med 30 kvm vilket bedöms som en stor avvikelse. 
Det finns två fastigheter precis norr om aktuell fastighet. Vännåkra 2:83 är 
rågranne uppfördes år 1994 och är ett suterränghus. Huset har en  
byggnadsarea på 96 kvm och är placerad på prickad mark. Vännåkra 2:77 
uppfördes år 1969 och har en byggnadsarea på 87 kvm och är placerad på 
prickad mark. Det är fördelaktigt att placera huset i linje med de befintliga 
husen för att få en mer sammanhängande bebyggelse. Tillgängligheten på 
tomten är idag inte uppfylld eftersom marken sluttar från väst till öst, från 
vägen ner mot sjön. Två parkeringar som är tillgängliga kan enkelt lösas med 
sökt placering eftersom huset kommer närmare parkeringen.  
 
Sammanfattningsvis kan inte rivningslov och bygglov beviljas på grund av: 
landskapsbilden och kulturvärden kommer att förstöras, överskriden  
byggnadsarea, placering på prickad mark och byggnadshöjd som har  
beräknats på fel fasadsida. Avvikelserna kan inte bedömas som liten,  
avvikelserna tillsammans blir en stor avvikelse. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-05-12. 

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

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

Beslutsgång 
Ordförande föreslår beslut enligt Pontus Johansson (C) förslag och finner att 
plan- och byggnadsnämnden antar förslaget. 
 
Pontus Johansson (C) föreslår att bevilja rivningslov samt bygglov med 
motiveringen att området redan är ianspråktaget för åretrunt boende samt att 
kommunalt vatten och avlopp är indraget.  

Upplysningar 
Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 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.  
 
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. 
 
Byggherre och kontrollansvarig kallas till tekniskt samråd, tidsbokning görs 
med byggnadsinspektör för ärendet Katarina.Janeblom@mark.se 
På det tekniska samrådet föreläggs byggherren att lämna in följande 
handlingar till plan- och byggnadsnämnden: 
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- Förslag till kontrollplan 
- Brandskydd 
- Energiberäkning 
- Yttre VA 
- Inre VA 
- Markplaneringsritning  
- Konstruktiosndokumentation enligt EKS 11  
- Överenskommelse utsättning   
- Konstruktionsritning grund vägg och tak  
- Ventilationsritning  
- Färdigställandeskydd  
- Prestandadeklaration eldstad  
- Prestandadeklaration rökkanal  
 
Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan till annan myndighet (9 kap 23 
§ PBL) 
 
Åtgärden kräver tillstånd av fastighetsägaren. 

Expedieras till: 
Beslutskopia och beslutshandlingar till                   sökande,  

kontrollansvarig 
 
Meddelande om beslut till ägare av                               Vännåkra 2:83 
                                                                                 Vännåkra 2:81 
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, 
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 

________________  
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§ 82/2021    
 
Kinnabacka 2:6 - Förhandsbesked för nybyggnation av 
enbostadshus och komplementbyggnad 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda 
platsen med nedan givna villkor.  
 
Villkor  
Att enbostadshuset har en lämplig utformning avseende volym och arkitektur 
och varsamt knyter an till omgivande bebyggelse på platsen med hänsyn till 
de natur- och kulturmiljövärden som finns. 
 
Avgiften är 15 546 kronor i enlighet med taxa fastställd av  
Kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan med fotografier  
Grannyttrande avstyrker  
Grannyttrande avstyrker  
Sökandes bemötande 
 
Avgift  
Förhandsbesked  7 905 Kr 
Grannehörande  2 108 Kr 
Kungörelse  263 Kr 
VA-granskning miljöenheten 5 270 Kr 
Avgift totalt  15 546 Kr 
 
Tidsfristen började löpa 7 april 2021 och beslut fattades 12 maj 2021 vilket 
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har 
inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). 
Hur avgiften är fastställd framgår av debiteringsunderlag som ligger till grund 
för beslutet. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura för avgiften skickas separat. 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus och en 
komplementbyggnad på fastigheten KINNABACKA 2:6. Enbostadshus  
utformas med en våning och en byggnadsarea på 150–170 kvm. 
 
Fastigheten kommer vid positivt förhandsbesked att styckas av. Den tilltänkta 
fastigheten får en föreslagen storlek på 2000 kvm.  
 
Fastigheten KINNABACKA 2:6 är taxerad som lantbruksfastighet. 

Motivering av beslut 
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser men 
sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet 
för kommunalt vatten och avlopp. Byggnaden/enbostadshuset är tänkt att  
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anslutas till enskild anläggning för vatten och avlopp. Enligt översiktsplanen 
för Marks kommun som vann laga kraft 25 maj 2017 redovisas den aktuella 
platsen inom område särskilt höga värden för natur- och kulturmiljö (MB 3:6). 
Här ingår andra värdefulla områden än riksintressen som är utpekade i  
kommunens naturvårdsprogram (Mark 2010c) och kulturmiljöprogram (Mark 
1991f). Som huvudregel gäller att inga åtgärder som negativt påverkar  
områdenas värden får genomföras. Särskild hänsyn ska tas till områdenas 
värden, till exempel som spridningskorridorer, vid planering och byggande.  
 
Fastigheten ligger strax utanför Riksintresse kulturmiljö. Inom område som är 
av riksintresse för kulturmiljövärde får inte åtgärder vidtas som innebär att 
värdena påtagligt skadas. Aktuell plats ligger utanför riksintresset men  
hänsyn bör ändå tas på grund av närheten.  
 
Den befintliga fastigheten och tänkta avstyckningen ligger inom ett område 
med natur- och kulturvärden. Remiss är skickad till Miljöenheten och  
kommunens antikvarie.  
 
Yttranden   
De grannar, andra sakägare och myndigheter som byggenheten har  
bedömt är berörda har fått tillfälle att yttra sig över ansökan. 
 
Miljöenheten har inkommit med ett remissyttrande och tillstyrker byggnation. 
Se yttrande.   
 
Antikvarie har lämnat synpunkter, se yttrande. 
 
Två grannar har inkommit med skrivelse och avstyrker förhandsbeskedet.  
Sökande har bemött avstyrkandet. Avstyrkande gäller tillfartsvägen till tänkt 
avstyckning.  
 
Handläggaren har gjort bedömningen att ett hus inte medför att trafiken  
avsevärt ökas och att vägen klarar ytterligare ett hushåll. Tillfartsvägen är 
privatägd.         
 
Övervägande/Skäl till beslut 
Byggnadsnämnden ska enligt 9 kap. 17 § PBL, ge ett förhandsbesked till den 
som begär det och som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd. I ett  
förhandsbesked prövas det om den sökta åtgärden kan tillåtas på aktuell 
plats. Enligt 9 kap. 18 § PBL är ett positivt förhandsbesked bindande för 
kommunen om ansökan om bygglov inkommer inom två år från den dag då 
beslutet vann laga kraft.  
 
Marken ska enligt 2 kap. 2 § PBL, användas för det ändamål som är mest 
lämpligt utifrån beskaffenhet, läge och behov. Hushållningsbestämmelserna i 
miljöbalken ska enligt samma paragraf tillämpas vid handläggning av  
förhandsbesked. 
 
Detaljplanekravet 
Åtgärden bedöms inte få någon betydande inverkan på omgivningen eftersom 
den placeras i en liten sammanhållen bebyggelse med tio bostadshus. Det 
inte byggt ett enda nytt hus i området de senaste 20 åren och det är alltså 
inte någon stor efterfrågan att bygga i området. Den sökta åtgärden bedöms 
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därför inte vara sådan att markens lämplighet behöver prövas med detaljplan 
(4 kap 2 § PBL). 
 
Lokalisering:  
Enligt översiktsplanen redovisas den aktuella tomten inom ett område med 
särskilt höga värden för natur- och kulturmiljö.  Att bygga ett enbostadshus 
på platsen överensstämmer med översiktsplanen om utformningen av  
enbostadshuset anpassar sig till omgivningen och dess natur- och  
kulturvärden och befintliga hus i området. I närheten finns flera  
förläggargårdar.   
 
Omgivningspåverkan 
Enligt översiktsplanen för Marks kommun som vann laga kraft 25 maj 2017 
redovisas den aktuella platsen inom område särskilt höga värden för  
natur- och kulturmiljö (MB 3:6) Här ingår andra värdefulla områden än  
riksintressen som är utpekade i kommunens naturvårdsprogram (Mark 2010c) 
och kulturmiljöprogram (Mark 1991f). Som huvudregel gäller att inga  
åtgärder som negativt påverkar områdenas värden får genomföras.  
Föreslagen placering påverkar inte områdets värde negativt. 
 
Placering och utformning 
Åtgärden, att uppföra ett enbostadshus med komplementbyggnad på  
fastigheten uppfyller kravet på lämplig placering. Byggnaden har en lämplig 
utformning avseende volym. Byggnaden tar hänsyn till kulturvärdena på  
platsen och bidrar till en god helhetsverkan (2 kap 6 § PBL). 
 
Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är byggenhetens samlade bedömning 
att åtgärden uppfyller kraven för ett positivt förhandsbesked. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-05-12. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda 
platsen med nedan givna villkor.  
 
Villkor  
Att enbostadshuset har en lämplig utformning avseende volym och arkitektur 
och varsamt knyter an till omgivande bebyggelse på platsen med hänsyn till 
de natur- och kulturmiljövärden som finns. 
 
Avgiften är 15 546 kronor i enlighet med taxa fastställd av  
Kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan med fotografier  
Grannyttrande avstyrker  
Grannyttrande avstyrker  
Sökandes bemötande 
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Avgift  
Förhandsbesked 7 905 Kr 
Grannehörande 2 108 Kr 
Kungörelse 263 Kr 
VA-granskning miljöenheten 5 270 Kr 
Avgift totalt 15 546 Kr 
 

Tidsfristen började löpa 7 april 2021 och beslut fattades 12 maj 2021 vilket 
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har 
inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). 
Hur avgiften är fastställd framgår av debiteringsunderlag som ligger till grund 
för beslutet. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura för avgiften skickas separat. 

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

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

Upplysningar 
Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur ni 
överklagar framgår av bilagan, Hur man överklagar. 
 
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: 
Beslutskopia skickas till     sökanden 
 
Delgivning av beslut           Kinnabacka 2:8 
 
Meddelande om beviljat förhandsbesked    Kinnabacka 2:6 
     Kinnabacka 2:10 
     Kinnabacka 2:4 
     Kinnabacka 2:8 
     Kinnabacka 2:13 
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida,  
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 

________________  
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§ 83/2021    
 
Ryda 1:10 - Förhandsbesked för nybyggnation av tre fritidshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda 
platsen. 
 
Avgiften är 15 546 kronor i enlighet med taxa fastställd av  
Kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Följebrev x2 
Granne avstyrker 
Situationsplan x2 
Yttrande Miljöenheten 
Yttrande Swedavia 
 
Avgift  
Förhandsbesked  7 905 Kr 
Grannehörande  2 108 Kr 
Kungörelse  263 Kr 
VA-granskning miljöenheten 5 270 Kr 
Avgift totalt  15 546 Kr 
 
Tidsfristen började löpa och beslut fattades 2021-05-12 vilket innebär att 
lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte  
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur 
avgiften är fastställd framgår av debiteringsunderlag som ligger till grund för 
beslutet. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.  
Faktura för avgiften skickas separat. 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av tre fritidshus på  
fastigheten RYDA 1:10. Fritidshusen kommer att utformas med en våning. 
 
Den befintliga fastigheten har en area på drygt 16 hektar. Fastigheten  
kommer vid positivt förhandsbesked att styckas av. De tilltänkta fastigheterna 
får en föreslagen storlek på cirka 1200 m2.  
 
Fastigheten RYDA 1:10 är taxerad som lantbruksfastighet. 

Motivering av beslut 
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och 
sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger i dagsläget utanför  
verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. Fritidshusen är tänkt 
att anslutas till en gemensam VA anläggning för vatten och avlopp.  
 
Enligt översiktsplanen för Marks kommun antagen 25 maj 2017 redovisas den 
aktuella platsen inom ett område med riksintresse för flygplats (MB 3:8)  
Influensområde med hänsyn till flyghinder och hinderbegränsande yta.  
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Riksintresset innebär att flygplatsområdet kring Landvetter flygplats och de 
omgivande influensområdena ska skyddas med hänsyn till flygbuller,  
flyghinder och elektromagnetisk störning. Flygplatsens sammantagna  
influensområde är den yta utanför riksintresseområdet inom vilken  
bebyggelse eller anläggning påtagligt kan skada riksintresset. Luftfartsverket, 
Försvarsmakten, Trafikverket och aktuell flygplats (Swedavia) ska höras när 
det gäller höga byggnadsobjekt, både fasta och tillfälliga, liksom när det gäller 
flygbuller och eventuell elektromagnetiska störningar. 
 
Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller  
bevarandevärden.  
 
Yttranden   
De grannar, andra sakägare och myndigheter som byggenheten har  
bedömt är berörda har fått tillfälle att yttra sig över ansökan. 
 
Swedavia Airports (Landvetter) har inlämnat ett yttrande och tillstyrker. Se 
yttrande.  
 
Miljöenheten har inlämnat ett yttrande och tillstyrker. Se yttrande.  
 
Berörd granne har inkommit med en avstyrkan som främst gäller enskilt VA.  
Miljöenheten hanterar enskilda Va-anläggningar.  
 
I övrigt har det inte inkommit några synpunkter.  
Övervägande/Skäl till beslut 
Byggnadsnämnden ska enligt 9 kap. 17 § PBL, ge ett förhandsbesked till den 
som begär det och som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd. I ett  
förhandsbesked prövas det om den sökta åtgärden kan tillåtas på aktuell 
plats. Enligt 9 kap. 18 § PBL är ett positivt förhandsbesked bindande för 
kommunen om ansökan om bygglov inkommer inom två år från den dag då 
beslutet vann laga kraft.  
 
Marken ska enligt 2 kap. 2 § PBL, användas för det ändamål som är mest 
lämpligt utifrån beskaffenhet, läge och behov. Hushållningsbestämmelserna i 
miljöbalken ska enligt samma paragraf tillämpas vid handläggning av  
förhandsbesked. 
 
Detaljplanekravet 
Åtgärden bedöms inte få någon betydande inverkan på omgivningen eftersom 
den placeras på en stor fastighet utanför sammanhållen bebyggelse. Den 
sökta åtgärden bedöms därför inte vara sådan att markens lämplighet  
behöver prövas med detaljplan (4 kap 2 § PBL). 
 
Lokalisering:  
Enligt översiktsplanen redovisas den aktuella tomten inom ett område med 
Riksintresse för flygplats. Att bygga tre fritidshus på platsen påverkar inte 
riksintresset negativt. 
 
Omgivningspåverkan 
Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller    
bevarandevärden.  
 
Placering och utformning 
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Åtgärden, att uppföra tre fritidshus uppfyller kravet på lämplig placering och 
varsamt knyter an till omgivande bebyggelse på platsen. Byggnaderna bidrar 
till en god helhetsverkan. (2 kap 6 § PBL). 
 
Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är byggenhetens samlade bedömning 
att åtgärden uppfyller kraven för ett positivt förhandsbesked. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-05-12.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda 
platsen. 
 
Avgiften är 15 546 kronor i enlighet med taxa fastställd av  
Kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Följebrev x2 
Granne avstyrker 
Situationsplan x2 
Yttrande Miljöenheten 
Yttrande Swedavia 
 
Avgift  
Förhandsbesked 7 905 Kr 
Grannehörande 2 108 Kr 
Kungörelse 263 Kr 
VA-granskning miljöenheten 5 270 Kr 
   
Avgift totalt 15 546 Kr 
 

Tidsfristen började löpa och beslut fattades 2021-05-12 vilket innebär att 
lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte  
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur 
avgiften är fastställd framgår av debiteringsunderlag som ligger till grund för 
beslutet. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.  
Faktura för avgiften skickas separat. 

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

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 
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Upplysningar 
Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur ni 
överklagar framgår av bilagan, Hur man överklagar. 
 
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: 
Beslutskopia skickas till     sökanden 
 
Delgivning av beslut          Buarås 2:3 
 
Meddelande om beviljat förhandsbesked:    Ryda 2:4  

Sätila-Mölnebacka 2:15  
Buarås 2:3  
Sätila-Hägnen 3:1  
Stila-Hulta 4:16 

 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida,  
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 

________________  
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§ 84/2021    
 
Hultet 1:24 - Förhandsbesked fyra enbostadshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked med stöd av 
9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan 
inte tillåtas på den avsedda platsen. 
 
Avgiften är 0 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 
 
Handlingar som ingår i beslutet:  
Bemötande från sökande  
Situationsplan  
Inventering av naturvärden 
Yttrande från miljö  
Länsstyrelsens beslut  
Tillstånd för vatten och avlopp  
 
Avgift  
Ärendet har återförvisats för ny handläggning. 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av fyra enbostadshus och 
komplementbyggnad på fastigheten Hultet 1:24. Enbostadshusen ska  
utformas med en och två våningar, samt taklutning på 27 och 45 grader.  
Föreslagna fastigheter är placerade på jordbruksmark och inom  
Ubbhultsdrumlinen. Fastigheten kommer att styckas av till 4 tomter, på  
vardera ca 2900 m2/tomt. 
 
Länsstyrelsen har upphävt nämndens beslut (2018-08-15) att bevilja  
förhandsbesked för fyra enbostadshus och återförvisar ärendet till nämnden 
för fortsatt handläggning. Beslutet har återförvisats då det var villkorat att  
VA-lösning ska godkännas av miljöenheten i efterhand.  
 
Miljöenheten har beviljat tillstånd för enskild avloppsanordning för fastigheten 
Hultet 1:24. Det beslutet har överklagats hela vägen till mark och  
miljödomstolen, där överklagandet avslogs. 

Motivering av beslut 
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser men 
inom sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger i dagsläget utanför  
verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. Bostadshusen  
kommer anslutas till gemensam anläggning för vatten och avlopp. 
 
Enligt översiktsplanen för Marks kommun (antagen 20 april 2017), redovisas 
den aktuella platsen inom ett område med jordbruksmark. Enligt miljöbalken 
(MB 3:4) kräver ny bebyggelse på jordbruksmark motivering både till varför 
det är väsentligt samhällsintresse och varför alternativa lösningar inte är  
tillfredställande. Den befintliga fastigheten ligger inom ett område med  
riksintresse, Ubbhultsdrumlinen.  
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Yttranden   
De grannar, andra sakägare och myndigheter som Byggenheten har bedömt 
är berörda har fått tillfälle att yttra sig över ansökan. 
 
Miljöenheten inkom med skrivelse där de avstyrker åtgärden på grund av 
jordbruksmark och riksintresse (Ubbhultsdrumlinen), se bilaga yttrande miljö.  
 
Berörda grannar inkom med skrivelse och har påpekat att de påverkas  
negativt av att det byggs flera bostadshus på grannfastigheten, se yttrande 
från grannar.  
 
Den sökande har kommit in med bemötande av byggenehetens  
kommunicering om avslag, se bilaga bemötande från sökande.  
 
Övervägande/skäl till beslut 
Byggnadsnämnden ska enligt 9 kap. 17 § PBL, ge ett förhandsbesked till den 
ha som begär det och som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd. I ett  
 
Med ett förhandsbesked prövas det om den sökta åtgärden kan tillåtas på den 
aktuella platsen. Enligt 9 kap. 18 § PBL är ett positivt förhandsbesked  
bindande för kommunen om ansökan om bygglov inkommer inom två år från 
den dag då beslutet vann lagakraft.  
 
Marken ska enligt 2 kap. 2 § PBL, användas för det ändamål som är mest 
lämpligt utifrån beskaffenhet, läge och behov. Hushållningsbestämmelserna i 
miljöbalken ska enligt samma paragraf tillämpas vid handläggning av  
förhandsbesked. 
 
Jordbruksmark 
Jordbruksmark är, enligt 3 kap. 4 § i Miljöbalken, av nationell betydelse. 
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.  
 
Den förslagna åtgärden placeras på jordbruks som är brukningsvärd. Det  
allmänna intresset av att långsiktigt bevara brukningsvärd jordbruksmark 
väger tyngre än det enskilda intresset av att bebygga aktuell plats. Därmed 
utgör 3 kap. 4 § Miljöbalken ett hinder för ansökt åtgärd. 
 
Detaljplanekravet 
Bebyggelse ska prövas med detaljplan om åtgärden gäller en ny  
sammanhållen bebyggelse med bygglovspliktiga byggnadsverk, om det  
behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, omfattning eller inverkan på 
omgivningen enligt 4 kap 2 § PBL. 
 
Åtgärden bedöms få betydande inverkan på omgivningen eftersom den  
placeras på jordbruksmark och inom riksintresse. Med den sökta åtgärden  
tillkommer en ny sammanhållen bebyggelse, där markens lämplighet behöver 
prövas med detaljplan.  
 
Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är byggenheten bedömning att det inte 
går och ge ett positivt förhandsbesked för åtgärden. 
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Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-05-12. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked med stöd av 
9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan 
inte tillåtas på den avsedda platsen. 
 
Avgiften är 0 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 
 
   Handlingar som ingår i beslutet:  
   Bemötande från sökande  
   Situationsplan  
   Inventering av naturvärden 
   Yttrande från miljö  
   Länsstyrelsens beslut  
   Tillstånd för vatten och avlopp  
 
Avgift  
Ärendet har återförvisats för ny handläggning 

Dagens sammanträde 
Mohammed Dahir, bygglovhandläggare redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

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

Upplysningar 
Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur ni 
överklagar framgår av bilagan, Hur man överklagar. 

Expedieras till: 
Delgivning av beslut                                       Sökande 

________________  
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§ 85/2021    
 
Assberg 3:21 - Bygglov för tillbyggnad, utvändig och invändig 
ändring av badhus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av  
9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Den föreslagna åtgärden 
kan tillåtas på den avsedda platsen. 
 
Avgiften är 73 641 kronor i enlighet med taxa fastställd av  
Kommunfullmäktige. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är  
Mikael Rigert som är certifierad kontrollansvarig med behörighet K enligt  
10 kap. 9 § PBL.  
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett  
startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL). 
 
Du som byggherre kallas härmed till tekniskt samråd och uppmanas att  
kontakta handläggande byggnadsinspektör för överenskommelse om tid och 
plats för det tekniska samrådet. 
 
Handläggande byggnadsinspektör: 
Katarina Janeblom, Katarina.Janeblom@mark.se, 0320 - 21 71 18 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Situationsplan 
Nybyggnadskarta 
Fasadritningar  
Planritning  
Sektionsritning 
Yttrande från miljö 
Yttrande från TSF 
Tillgänglighetsintyg  
Anmälan om kontrollansvarig      
 
Avgift  
Bygglov  32 884 kr 
Startbesked  38 365 kr 
Grannehörande  2108 kr 
Kungörelse  284 kr 
Avgift totalt  73 641 kr 

Ärendet 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad, utvändig ändring samt rivning av 
mindre byggnader på fastigheten ASSBERG 3:21. Tillbyggnaden omfattar 
1100 kvm byggnadsarea. Det tillkommer en ny 25 m bassäng, bastu,  
omklädningsrum och matsal för personal med mera.  
 
Byggnaden har idag fasadbeklädnad av både tegel och fibercementskivor 
samt takbeklädnad av plåt. Åtgärden kommer anpassas till den befintliga 
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byggnaden utifrån material och färg, förutom på vissa delar av fasaden där 
teglet målas om till brunsvart kulör. 

Motivering av beslut 
För fastigheten gäller detaljplan med planbeteckning P 1563–1308 B, som 
vann laga kraft 1994-12-28.  
 
Åtgärden avviker från gällande plan eftersom cirka 100 kvm av tillbyggnaden 
placeras prickad mark, mark som inte får bebyggas.  
 
Yttranden   
De grannar, andra sakägare och myndigheter som byggenheten har  
bedömt är berörda har fått tillfälle att yttra sig över ansökan. 
 
Miljöenheten och VA-avdelningen inkom med skrivelse och har inget att erinra 
mot förslaget. 
 
Det har inte kommit in några synpunkter från grannar, andra sakägare och 
byggenheten bedömer därför att ingen har något emot förslaget. 
 
Övervägande/Skäl till beslut 
Plan-och byggnadsnämnden bedömer att åtgärden kommer vara lämplig för 
sitt ändamål och ha en god helhetsverkan i enlighet med plan- och bygglagen 
2 kapitlet 5 och 6 § och 8 kapitlet 1 §.  
 
Bygglov kan beviljas enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 30 §. 
 
Åtgärden är av begränsad omfattning, nödvändig för att området ska kunna 
användas på ett ändamålsenligt sätt. Avvikelsen är förenlig med detaljplanens 
syfte, och tillsammans med andra tidigare godtagna avvikelser inte alltför  
omfattande. Det begränsar inte någon rättighet eller pågående verksamhet i 
omgivningen. 
 
Åtgärden innebär att cirka 100 kvm av tillbyggnaden hamnar på prickad 
mark. Detta bedöms uppfylla kriterierna på avvikelse för nödvändig åtgärd.  
 
Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är byggenhetens samlade bedömning 
att bygglov kan ges för åtgärden.    

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-05-12. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av  
9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Den föreslagna åtgärden 
kan tillåtas på den avsedda platsen. 
 
Avgiften är 73 641 kronor i enlighet med taxa fastställd av  
Kommunfullmäktige. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är  
Mikael Rigert som är certifierad kontrollansvarig med behörighet K enligt  
10 kap. 9 § PBL.  
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Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett  
startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL). 
 
Du som byggherre kallas härmed till tekniskt samråd och uppmanas att  
kontakta handläggande byggnadsinspektör för överenskommelse om tid och 
plats för det tekniska samrådet. 
 
Handläggande byggnadsinspektör: 
Katarina Janeblom, Katarina.Janeblom@mark.se, 0320 - 21 71 18 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Situationsplan 
Nybyggnadskarta 
Fasadritningar  
Planritning  
Sektionsritning 
Yttrande från miljö 
Yttrande från TSF 
Tillgänglighetsintyg  
Anmälan om kontrollansvarig      
 
Avgift  
Bygglov 32 884 kr 
Startbesked 38 365 kr 
Grannehörande 2108 kr 
Kungörelse  284 Kr 
Avgift totalt 73 641 Kr 

 

Dagens sammanträde 
Mohammed Dahir, bygglovhandläggare redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

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

Upplysningar 
Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur ni 
överklagar framgår av bilagan Hur man överklagar. 
 
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.  
 
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 §. 
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Ni får inte avvika från de handlingar som ingår i beslutet utan plan- och 
byggnadsnämndens godkännande. Tillkommande avgift tas ut. 
 
På det tekniska samrådet föreläggs byggherren att lämna in följande  
handlingar till plan- och byggnadsnämnden: 
- Konstruktionsritning  
- Brandskyddsbeskrivning 
- Förslag till kontrollplan 
- Ventilationsritning  
- Miljöinventering för rivning  
- U-värdeberäkning (tillbyggnad) 
- Utlåtande från arbetstagarna 
 
Det utrymme varifrån den slutliga hämtningen ska ske behöver vara 
tillräckligt stort för att rymma alla fraktioner. Framför allt plast kan vara 
väldigt utrymmeskrävande.  
 
Tillräckligt stora kärl måste få plats och kunna placeras på ett sätt som inte 
försvårar för de som ska hämta avfallet. 
 
Inne i huset, där avfallet uppkommer, kan också ett visst utrymme behöva 
planeras in då sortering ska ske överallt i verksamheten. 
 
TSF -VA 
Ombyggnationen i köket innebär ökad belastning på befintlig fettavskiljare 
och den ska vara dimensionerad för den tillkommande belastningen. 
 
TSF -gata/park 
I parkområdet direkt väster om elevhemmet står flera äldre träd som behöver 
skyddas enligt AMA – föreskrifter om de innefattas i arbetsområdet.  
TSF gata/park önskar bli informerade om träden kommer inom arbetsområde 
och konsulteras om ingrepp i trädkrona och/eller rötter behöver göras. 

Expedieras till: 
Beslutskopia skickas till:  sökanden, Kontrollansvarig 
 
Meddelande om beviljat bygglov:     
 
Assberg 3:32, Assberg 3:23, Assberg 1:25, Assberg 1:26, Assberg 1:24,  
Assberg 3:2, Assberg 3:21, Assberg 3:27, Assberg 4:17, Assberg 1:27,  
Assberg 1:5, Assberg 1:30, Velingstorp 7:98 
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida,  
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 
 
Underrättelse om beslutet via kungörelse i Markbladet och Borås Tidning,  
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §. 

________________  
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§ 86/2021    
 
Tomten 3:12 - Förhandsbesked för nybyggnation av fritidshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked med stöd av 
9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan 
inte tillåtas på den avsedda platsen. 
 
Avgiften är 10 962 kronor i enlighet med taxa fastställd av  
Kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Vägservitut  
Avstyrkande från grannar 1 
Avstyrkande från grannar 2  
Avstyrkande från grannar 3 
Yttrande från miljöenheten  
 
Avgift  
Förhandsbesked  7 800  Kr  Timdebitering, 8 timmar 
Grannehörande  3 162 Kr   
Avgift totalt  10 962 Kr 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett fritidshus på  
fastigheten TOMTEN 3:12.  
 
Den befintliga fastighetens storlek är ca 8,1 hektar. Fastigheten kommer vid 
positivt förhandsbesked att styckas av. Den tilltänkta fastigheten får en  
föreslagen storlek på cirka 1500 m2.  
 
Sökanden kommer vid förhandsbesked köpa ett färdigt fritidshus, storlek, färg 
och material kommer redovisas vid bygglovsansökan. 
 
Fastigheten TOMTEN 3:12 är taxerad som lantbruksenhet, obebyggd  
skogsfastighet. 

Motivering av beslut 
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser men  
ligger inom sammanhållen bebyggelse i kommunens nordvästra del.  
Fastigheten ligger i dagsläget utanför verksamhetsområdet för det  
kommunala vatten och avloppet. Fritidshuset är inte tänkt att anslutas till  
enskild anläggning för vatten och avlopp. Fritidshuset är tänkt att hämta sitt 
vatten från en vattentank och bäras på plats, samt ha en enkel lösning på  
avloppet som är tillämpbart för disk- och handtvätt. 
  
Enligt översiktsplanen för Marks kommun (LK 2017-25-05), redovisas  
fastigheten inom influensområde med hänsyn till flygbuller och flyghinder. 
Bullerutredning är gjord för fastigheten och är godkänd. 
Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller  
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bevarandevärden. 
 
Busskommunikation finns om ca 800 meter. Mataffär finns i Ubbhult om ca 
3,5 kilometer. Centrum finns i Sätila om ca 9 kilometer.   
 
Utfarten kommer att ske via upprättat vägservitut via fastigheten Tomten 
3:36. 
 
Yttranden   
De grannar, andra sakägare och myndigheter som byggenheten har  
bedömt är berörda har fått tillfälle att yttra sig över ansökan. 
 
Miljöenheten inkom med skrivelse och har påpekat att det är olämpligt att  
anlägga dricksvattenbrunn inom den planerade avstyckningen.  
Avloppsanläggning går att lösa inom avstyckningen, se bilaga yttrande från 
miljöenheten. 
 
Berörda grannar inkom med skrivelse och har avstyrkt ansökan, se bilaga  
avstyrkande från grannar 1, 3 och 3.  
 
Bemötande  
Byggenhetens bedömning är att åtgärden uppfyller kravet på lämplig  
placering då den ligger i anslutning till två bebyggelser vid skogsmark. Det 
finns servitut på vägen från fastigheten Tomten 3:36. Trafiksituationen och 
sophämtning anses inte påverkas avsevärt av den tilltänkta åtgärden på  
platsen.      
 
Övervägande/Skäl till beslut 
Byggnadsnämnden ska enligt 9 kap. 17 § PBL, ge ett förhandsbesked till den 
som begär det och som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd. I ett  
förhandsbesked prövas det om den sökta åtgärden kan tillåtas på aktuell 
plats. Enligt 9 kap. 18 § PBL är ett positivt förhandsbesked bindande för 
kommunen om ansökan om bygglov inkommer inom två år från den dag då 
beslutet vann lagakraft.  
 
Marken ska enligt 2 kap. 2 § PBL, användas för det ändamål som är mest 
lämpligt utifrån beskaffenhet, läge och behov. Hushållningsbestämmelserna i 
miljöbalken ska enligt samma paragraf tillämpas vid handläggning av  
förhandsbesked. 
 
Detaljplanekravet 
Åtgärden bedöms inte få någon betydande inverkan på omgivningen eftersom 
den placeras på skogsmark. Det har inte byggts många nya hus i området de 
senaste åren och det är inte någon stor efterfrågan att bygga i området. Den 
sökta åtgärden bedöms därför inte vara sådan att markens lämplighet  
behöver prövas med en detaljplan (4 kap 2 § PBL). 
 
Marken är skogsmark och platsen berörs inte av några konstaterade natur, 
kultur- eller bevarandevärden.   
 
Placering och utformning 
Åtgärden, att uppföra ett fritidshus på fastigheten Tomten 3:12, uppfyller inte 
kravet på lämplig placering. Det går inte och lösa vatten och avlopp på ett 
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lämpligt sätt. Åtgärden uppfyller inte kraven i Plan-och bygglagen 2 kap 5 § 
st. 3 och 4.  
 
Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är byggenhetens bedömning att det 
inte går och ge ett positivt förhandsbesked för åtgärden. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-05-12. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked med stöd av 
9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan 
inte tillåtas på den avsedda platsen. 
 
Avgiften är 10 962 kronor i enlighet med taxa fastställd av  
Kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Vägservitut  
Avstyrkande från grannar 1 
Avstyrkande från grannar 2  
Avstyrkande från grannar 3 
Yttrande från miljöenheten  
 
Avgift  

 

 

Dagens sammanträde 
Marina Khatchadorian, bygglovhandläggare redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

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

Upplysningar 
Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur ni 
överklagar framgår av, Hur man överklagar. 

Expedieras till: 
Delgivning av beslut                                       Sökande 
 
________________  

 Förhandsbesked 7 800  Kr  Timdebitering, 8 timmar 
 Grannehörande 3 162 Kr 
 Avgift totalt 10 962 Kr 
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§ 87/2021    
 
Ingsjölider 1:7 - Förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda 
platsen. 
 
Avgiften är 16 621 kronor i enlighet med taxa fastställd av  
Kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Följebrev 
Fasadritningar x2 
Plan-, och sektionsritning 
Produktinformation – garage  
Situationsplan 
Yttrande från miljöenheten  
 
Avgift  
Förhandsbesked  7 905 Kr 
Grannehörande  3 162 Kr 
Kungörelse  284 Kr 
VA-granskning miljöenheten 5 270  Kr 
Avgift totalt  16 621 Kr 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus samt 
två komplementbyggnader på Ingsjölider 1:7. Enbostadshuset utformas med 
en och en halv våning med mansardtak, samt en byggnadsarea på 143,9 m2.  
 
Den befintliga fastighetens storlek är 120 502 m2. Fastigheten kommer inte 
att styckas av.  
 
Huset kommer att ha lantlig stil vilket passar in i området. Bostadshuset  
ersätter en befintlig komplementbyggnaden som kommer att rivas. 
 
Fastigheten INGSJÖLIDER 1:7 är klassad som lantbruksenhet och är bebyggd 
med enbart en ekonomibyggnad. Den aktuella tomtarean som är  
ianspråktagen är på ca 1400 kvm. 

Motivering av beslut 
Fastigheten är belägen i Ubbhult utanför detaljplanerat område och  
sammanhållen bebyggelse men inom riksintresset för Ubbhultsdrumlinen.  
Fastigheten ligger i dagsläget utanför verksamhetsområdet för kommunalt 
vatten och avlopp. Enbostadshus är tänkt att anslutas till enskild anläggning 
för vatten och avlopp. 
  
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  
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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 §.  
 
Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller  
bevarandevärden.  
 
Infartsvägen kommer att utföras från väg 1614.  
 
Yttranden   
De grannar, andra sakägare och myndigheter som byggenheten har  
bedömt är berörda har fått tillfälle att yttra sig över ansökan. 
 
Miljöenheten inkom med skrivelse och har inget att erinra mot förslaget, se 
bilaga yttrande från miljöenheten.  
 
Det har inte kommit in några synpunkter från grannar, andra    
sakägare till byggenheten och bedömningen görs att ingen har något emot 
åtgärden.           
 
Övervägande/Skäl till beslut 
Byggnadsnämnden ska enligt 9 kap. 17 § PBL, ge ett förhandsbesked till den 
som begär det och som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd. I ett  
förhandsbesked prövas det om den sökta åtgärden kan tillåtas på aktuell 
plats. Enligt 9 kap. 18 § PBL är ett positivt förhandsbesked bindande för 
kommunen om ansökan om bygglov inkommer inom två år från den dag då 
beslutet vann lagakraft.  
 
Marken ska enligt 2 kap. 2 § PBL, användas för det ändamål som är mest 
lämpligt utifrån beskaffenhet, läge och behov. Hushållningsbestämmelserna i 
miljöbalken ska enligt samma paragraf tillämpas vid handläggning av  
förhandsbesked. 
 
Detaljplanekravet 
Åtgärden bedöms inte få någon betydande inverkan på omgivningen eftersom 
den ersätter en befintlig ekonomibyggnad på fastigheten. Det har inte byggts 
något nytt hus i området de senaste åren och det är ingen stor efterfrågan att 
bygga i området. Den sökta åtgärden bedöms därför inte vara sådan att  
markens lämplighet behöver prövas med detaljplan (4 kap 2 § PBL). 
 
Enligt miljöenheten så går det att lösa vatten och avlopp på den aktuella  
tomten. På tomten finns det uppställning av slamtömningsfordon enligt  
situationsplanen.  
 
Den befintliga byggnationen på fastigheten är en gammal. Den är byggd på 
1900-talet och har inga särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga  
eller konstnärliga värden. Byggnationen omfattas inte av rivningsförbud.  
Byggenheten kan bevilja ett rivningslov i ett senare skede.  
 
Omgivningspåverkan 
Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller    
bevarandevärden. 
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Placering och utformning 
Åtgärden, att uppföra ett enbostadshus samt två komplementbyggnader på 
fastigheten Ingsjölider 1:7, uppfyller kravet på lämplig placering. Byggnaden 
har en lämplig utformning då den med sin volym och arkitektur som varsamt 
knyter an till omgivande bebyggelse på platsen. Byggnaden tar hänsyn till 
kulturvärdena på platsen och bidrar till en god helhetsverkan. (2 kap 6 § 
PBL). 
 
Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är byggenhetens samlade bedömning 
att åtgärden uppfyller kraven för ett positivt förhandsbesked. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-05-12. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda 
platsen. 
 
Avgiften är 16 621 kronor i enlighet med taxa fastställd av  
Kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Följebrev 
Fasadritningar x2 
Plan-, och sektionsritning 
Produktinformation – garage  
Situationsplan 
Yttrande från miljöenheten  

 
Avgift  
Förhandsbesked 7 905 Kr 
Grannehörande 3 162 Kr 
Kungörelse 284 Kr 
VA-granskning miljöenheten 5 270  Kr 
   
Avgift totalt 16 621 Kr 

 
Dagens sammanträde 
Marina Khatchadorian, bygglovhandläggare redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 
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Upplysningar 
Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur ni 
överklagar framgår av bilagan, Hur man överklagar. 
 
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: 
Beslutskopia skickas till sökanden 
 
Meddelande om beviljat förhandsbesked till berörda fastighetsägare: 
 
Hultet 5:4, Hultet 5:2, Ingsjölider 1:9, Ingsjölider 1:12, Ingsjölider 1:6,  
Ingsjölider 1:7, Hultet 1:6, Ingsjölider 1:15, Ingsjölider 1:2, Hultet 5:1,  
Hultet 5:3, Ingsjölider 1:4, Ingsjölider 1:8 och Hultet 1:4. 
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida,  
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 

________________  
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§ 88/2021    
 
Kovra 1:27 - Förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om förhandsbesked med 
motiveringen att nybyggnation av enbostadshus kommer anknyta väl till 
redan befintlig byggnation. 
 
Avgiften är 16 621 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Planritning 
Fasadritningar x2  
Situationsplan 
Yttrande från miljöenheten 
Yttrande från Teknik- och Serviceförvaltning 
Bemötande av kommunicering 
Skrivelse till bemötande av kommunicering  
 
Avgift  
Prövning Förhandsbesked 7 905 Kr 
Grannehörande  3 162 Kr 
VA-granskning miljöenheten  5 270 Kr 
Kungörelse                       284 Kr 
Avgift totalt                 16 621 Kr 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus samt en 
komplementbyggnad på fastigheten KOVRA 1:27. Enbostadshus utformas 
med en våning utan inredd vind, samt en byggnadsarea på ca 150 kvm.  
 
Den befintliga fastighetens storlek är 58 015 kvm. Fastigheten kommer vid 
positivt förhandsbesked att styckas av. Den tilltänkta fastigheten får en  
föreslagen storlek på cirka 2500 m2.  
 
Åtgärden omfattar 168,1 kvm byggnadsarea,168,1 kvm bruttoarea, 2 kvm 
öppenarea och 144,4 kvm boarea. 
 
Fastigheten KOVRA 1:27 är taxerad som lantbruksenhet, bebyggd. 

Motivering av beslut 
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och 
sammanhållen bebyggelse sydöst om området Övre krok, sydväst om LV 156. 
Fastigheten ligger i dagsläget utanför verksamhetsområdet för kommunalt 
vatten och avlopp. Enbostadshuset är tänkt att ha enskild anläggning för  
vatten och avlopp.  
 
Enligt översiktsplanen för Marks kommun (LK 2017-05-25), redovisas den  
aktuella platsen inom ett avrinningsområde där särskild hänsyn ska tas. Enligt 
miljöbalken (MB 3:6) ska mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt 
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som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller 
kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan skada natur eller kulturmiljön. Behovet av 
grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas.  
Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller  
friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.  
 
Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller  
bevarandevärden.  
 
Ny infartsväg till huset kommer att utföras från Söråsvägen.  
Enskilt vatten och avlopp kommer att anordnas på fastigheten. 
 
Yttranden   
De grannar, andra sakägare och myndigheter som byggenheten har  
bedömt är berörda har fått tillfälle att yttra sig över ansökan. 
 
Teknik- och Serviceförvaltningen inkom med skrivelse gällande kommunalt 
vatten och avlopp. Förvaltningen har inga uppgifter att området ska bli  
kommunalt verksamhetsområde, se bilaga yttrande från Teknik- och  
Serviceförvaltningen.  
 
Miljöenheten inkom med skrivelse och har avstyrkt förhandsbeskedet gällande 
jordbruksmarken. Miljöenheten har påpekat att det går att lösa vatten och  
avlopp på fastigheten, se bilaga yttrande från miljö.  
 
Det har inte kommit in några synpunkter från grannar till byggenheten och 
därför görs bedömningen att ingen har något emot förslaget. 
 
Övervägande/Skäl till beslut 
Byggnadsnämnden ska enligt 9 kap. 17 § PBL, ge ett förhandsbesked till den 
som begär det och som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd. I ett  
förhandsbesked prövas det om den sökta åtgärden kan tillåtas på aktuell 
plats. Enligt 9 kap. 18 § PBL är ett positivt förhandsbesked bindande för 
kommunen om ansökan om bygglov inkommer inom två år från den dag då 
beslutet vann lagakraft.  
 
Marken ska enligt 2 kap. 2 § PBL, användas för det ändamål som är mest 
lämpligt utifrån beskaffenhet, läge och behov. Hushållningsbestämmelserna i 
miljöbalken ska enligt samma paragraf tillämpas vid handläggning av  
förhandsbesked. 
 
Jordbruksmark 
Jordbruksmark är enligt 3 kap. 4 § i Miljöbalken, av nationell betydelse.  
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.  
 
Den förslagna åtgärden placeras på jordbruksmark som är brukningsvärd. Det 
allmänna intresset av att långsiktigt bevara brukningsvärd jordbruksmark 
väger tyngre än det enskilda intresset av att bebygga aktuell plats. Därmed 
utgör 3 kap. 4 § Miljöbalken ett hinder för ansökt åtgärd. 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 63(77) 

 Plan- och byggnadsnämnden 
 2021-05-12 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Omgivningspåverkan 
Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller    
bevarandevärden.  
 
Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är byggenhetens bedömning att det 
inte går och ge ett positivt förhandsbesked för åtgärden. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-05-12. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked med stöd av 
9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan 
inte tillåtas på den avsedda platsen. 
 
Avgiften är 16 337 kronor i enlighet med taxa fastställd av  
Kommunfullmäktige. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Planritning 
Fasadritningar x2  
Situationsplan 
Yttrande från miljöenheten 
Yttrande från Teknik- och Serviceförvaltning 
Bemötande av kommunicering 
Skrivelse till bemötande av kommunicering  
 
Avgift  
Prövning Förhandsbesked 7 905 Kr 
Grannehörande 3 162 Kr 
VA-granskning miljöenheten 5 270 Kr 
Avgift totalt 16 337 Kr 

 

Dagens sammanträde 
Marina Khatchadorian, bygglovhandläggare redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordförande föreslår beslut enligt Pontus Johansson (C) förslag och finner att 
plan- och byggnadsnämnden antar förslaget. 
 
Pontus Johansson (C) föreslår att bevilja förhandsbeskedet med 
motiveringen: nybyggnation av enbostadshus kommer anknyta väl till redan 
befintlig byggnation.  

Upplysningar 
Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur ni 
överklagar framgår av bilagan, Hur man överklagar. 
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Du måste ansöka om bygglov inom två år efter det att beslutet om 
förhandsbesked vunnit laga kraft för att beslutet ska vara bindande, plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 18 §. 
 
Kontakta Marks kommuns adresshandläggare via pbn@mark.se. 

Expedieras till: 
Beslutskopia skickas till   sökanden 
 
Meddelande om beviljat förhandsbesked skickas till fastighetsägare:  
Kovra 1:4, Kovra 1:5, Kovra 1:9, Kovra 1:21, Kovra 1:24, Mos 1:15, Kovra 
1:27, Kovra 1:31, Kolskulla 1:3, Kovra 1:18 och Kovra 1:28 
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, 
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 

________________  
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§ 89/2021    
 
Hanatorp 2:12, tomt 21 - Bygglov för tillbyggnad samt utvändig 
ändring av fritidshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 
31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Den föreslagna åtgärden kan inte 
tillåtas på den avsedda platsen. 
 
Avgiften är 9 908 kronor i enlighet med taxa fastställd av  
Kommunfullmäktige. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Plan-, sektion- och fasadritning/efter 
Plan-, sektion- och fasadritning/befintlig 
Situationsplan 
 
Avgift  
Prövning Bygglov  7 800  Kr    Timdebitering, 8 timmar 
Grannehörande  108   Kr 
Avgift totalt  9 908 Kr 

Ärendet 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av ett fritidshus på fastigheten 
Hanatorp 2:12, tomt 21. Tillbyggnaden utformas med en våning, med en 
byggnadsarea på ca 20 m2. Fasaden kommer att kläs med fibercement i vit 
kulör. Ansökan avser fasadändring, fasaden på fritidshuset kommer att kläs 
med fibercement i vit kulör, likt tillbyggnaden.  
 
Den befintliga fastighetens storlek är 988 089 m2. Området är bebyggt med 
drygt 60 fritidshus på arrendetomter.  
 
Fasadbeklädnad är av fibercement med vit kulör och takbeklädnad av papp 
med ljusgrå kulör. 

Motivering av beslut 
Fastigheten ligger inom områdesbestämmelser antagna den 1999-09-30 och 
inom sammanhållen bebyggelse. Enligt bestämmelserna får endast ett  
fritidshus finnas på varje tomt. Husets bruttoarea får inte överstiga 38 kvm 
per tomtplats. Byggnader får ej uppföras till större höjd än 3,0 meter.  
Byggnader ska placeras minst 4,5 meter från gränsen mot Öresjövägen.  
Syftet med områdesbestämmelserna är att bibehålla karaktär av  
kolonistugor- och fritidshus som finns i området.  
 
Åtgärden avviker mot gällande områdesbestämmelser eftersom den största 
tillåtna byggnadsarean 38 kvm överskrids med ca 20 kvm. 
 
Fastigheten ligger i dagsläget inom verksamhetsområdet för kommunalt  
vatten och avlopp. Byggnaden är tänkt att anslutas till de kommunala  
ledningarna.  
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Den befintliga fastigheten ligger inom ett område med kultur- eller  
bevarandevärden, riksintressen för friluftsliv, Öresjöarna med Hyltenäs kulle 
samt sjön Tolken. Området berörs även av Öresten och Viskastigen som båda 
är av riksintresse för kulturmiljön.  
 
Yttranden   
De grannar, andra sakägare och myndigheter som byggenheten har  
bedömt är berörda har fått tillfälle att yttra sig över ansökan. 
 
Det har inte kommit in några synpunkter från grannar, andra sakägare till 
byggenheten och därför görs bedömningen att ingen har något emot  
förslaget. 
 
Övervägande/Skäl till beslut 
Byggnadsnämnden ska enligt 9 kap. 31 § PBL, inte ge ett bygglov till den som 
begär det för åtgärden avviker från områdesbestämmelser, avvikelsen är inte 
förenlig med områdesbestämmelser syfte och avvikelsen bedöms stor. 
 
Åtgärden bedöms få betydande inverkan på omgivningen eftersom den  
avviker från områdesbestämmelserna och överskrider byggrätten på tomten. 
Den totala aktuella bruttoarean kommer att bli på ca 58 kvm. Det innebär en 
stor avvikelse på ca 51 procent. 
 
Det har byggts några tillbyggnader i området de senaste åren och det är stor 
efterfrågan att bygga större i området. Den sökta åtgärden bedöms som stor 
avvikelse och bygglov kan inte beviljas (9 kap 30 § och 31b § PBL)  
 
Placering och utformning 
Att uppföra en tillbyggnad på fastigheten Hanatorp 2:12, uppfyller inte kravet 
på lämplig placering eller utformning. Byggnaden ska ta hänsyn till  
kulturvärdena på platsen och bidrar till en god helhetsverkan (2 kap 6 § PBL). 
 
Området är utpekat av Västarvet. Om det av en bestämmelse i detaljplan  
eller områdesbestämmelser framgår att en byggnad är särskilt värdefull, får 
den frågan anses vara avgjord. Det kan till exempel gälla en byggnad som har 
rivningsförbud eller en bestämmelse om skydd av kulturvärden, 8 kap. 13 § 
PBL.  
 
Utifrån ovan beskrivna förutsättningar bedömer Byggenheten att det inte går 
att ge bygglov för åtgärden. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-05-12. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 
31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Den föreslagna åtgärden kan inte 
tillåtas på den avsedda platsen. 
 
Avgiften är 9 908 kronor i enlighet med taxa fastställd av  
Kommunfullmäktige. 
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Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Plan-, sektion- och fasadritning/efter 
Plan-, sektion- och fasadritning/befintlig 
Situationsplan 

 
Avgift  

 

Dagens sammanträde 
Marina Khatchadorian, bygglovhandläggare redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

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

Upplysningar 
Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur ni 
överklagar framgår av bilagan, Hur man överklagar. 

Expedieras till: 
Delgivning av beslut                                       Sökande 

________________  

Prövning Bygglov 7 800  Kr    Timdebitering, 8 timmar 
Grannehörande 2 108 

   
Kr 

Avgift totalt 9 908 Kr 
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§ 90/2021    
 
Flybacka 1:8 - Förhandsbesked för nybyggnation av bostadshus 
samt anläggande av väg 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda 
platsen. 
 
Avgiften är 11 351 kronor i enlighet med taxa fastställd av  
Kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Beslut från miljöenheten 
 
Avgift  
Förhandsbesked  13 175 Kr 
Grannehörande  3 162 Kr 
Kungörelse  284 Kr 
VA-granskning miljöenheten -5 270 Kr 
Avgift totalt  11 351 Kr 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus samt 
anläggande av väg på fastigheten FLYBACKA 1:8. Enbostadshuset kommer att 
ersätta ett befintligt hus som kommer rivas. Enbostadshus utformas med en 
våning utan inredd vind. 
 
Den befintliga fastighetens storlek är 3 946 m2. Åtgärden omfattar ca 120 
kvm byggnads- och bruttoarea. Fastigheten FLYBACKA 1:8 är taxerad som 
småhusenhet och den är obebyggd. 

Motivering av beslut 
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser men 
inom sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger i dagsläget inom  
verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. Enbostadshuset är 
tänkt att anslutas till den Kommunala anläggningen för vatten och avlopp. 
  
Enligt översiktsplanen för Marks kommun (LK 2017-05-25), redovisas den  
aktuella platsen inom ett avrinningsområde där särskild hänsyn ska tas. Enligt 
(Miljöbalken 3:6) ska mark- och vattenområden, samt fysisk miljö i övrigt 
som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller 
kulturvärden samt med hänsyn till friluftslivet skall det så långt möjligt  
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur eller kulturmiljön.  
Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt  
beaktas. Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården 
eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.  
 
Utfarten kommer att ske via Balltjärnsvägen från LV 156. En ny infartsväg är 
tänkt att dras mot fastighetens sydöstra gräns, utmed befintlig  
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stengärdesgård. Vägen till Flybacka 1:8 går genom grannfastighet Önnered 
2:1. 
 
Yttranden   
De grannar, andra sakägare och myndigheter som byggenheten har  
bedömt är berörda har fått tillfälle att yttra sig över ansökan. 
 
Miljöenheten har beviljat dispens på fastigheten, se bilaga beslut från  
miljöenheten. Länsstyrelsen har beviljat dispens på fastigheten.  
 
Det har inte kommit in några synpunkter från grannar, andra    
sakägare och byggenheten bedömer därför att ingen har något emot  
åtgärden.          
 
Övervägande/Skäl till beslut 
Byggnadsnämnden ska enligt 9 kap. 17 § PBL, ge ett förhandsbesked till den 
som begär det och som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd. I ett  
förhandsbesked prövas det om den sökta åtgärden kan tillåtas på aktuell 
plats. Enligt 9 kap. 18 § PBL är ett positivt förhandsbesked bindande för 
kommunen om ansökan om bygglov inkommer inom två år från den dag då 
beslutet vann lagakraft.  
 
Marken ska enligt 2 kap. 2 § PBL, användas för det ändamål som är mest 
lämpligt utifrån beskaffenhet, läge och behov. Hushållningsbestämmelserna i 
miljöbalken ska enligt samma paragraf tillämpas vid handläggning av  
förhandsbesked. 
 
Detaljplanekravet 
Åtgärden bedöms inte få någon betydande inverkan på omgivningen eftersom 
den placeras på en redan bebyggd tomt. Det har inte byggts nya hus i  
området de senaste åren och det är alltså inte någon stor efterfrågan att 
bygga i området. Den sökta åtgärden bedöms därför inte vara sådan att  
markens lämplighet behöver prövas med detaljplan (4 kap 2 § PBL). 
 
Omgivningspåverkan 
Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller    
bevarandevärden.  
 
Placering och utformning 
Att uppföra ett enbostadshus som ersätter ett befintligt hus på fastigheten 
Flybacka 1:8, uppfyller kravet på lämplig placering. Byggnaden som kommer 
att utföras i en våning har en lämplig utformning då den med sin volym och 
arkitektur varsamt knyter an till omgivande bebyggelse på platsen.  
Byggnaden tar hänsyn till kulturvärdena på platsen och bidrar till en god  
Helhetsverkan (2 kap 6 § PBL). 
 
Utifrån ovan beskrivna förutsättningar bedömer byggenheten att åtgärden 
uppfyller kraven för ett positivt förhandsbesked. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-05-12. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda 
platsen. 
 
Avgiften är 11 351 kronor i enlighet med taxa fastställd av  
Kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Beslut från miljöenheten 
 
Avgift  
Förhandsbesked 13 175 Kr 
Grannehörande 3 162 Kr 
Kungörelse 284 Kr 
VA-granskning miljöenheten -5 270 Kr 
Avgift totalt 11 351 Kr 

 

Dagens sammanträde 
Marina Khatchadorian, bygglovhandläggare redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

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

Upplysningar 
Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur ni 
överklagar framgår av bilagan, Hur man överklagar. 
 
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: 
Beslutskopia skickas till     sökanden 
 
Meddelande om beviljat förhandsbesked skickas till fastighetsägare: 
  
Önnered 2:5, Önnered 2:11, Önnered 2:12, Flybacka 1:36, Flybacka 1:8,  
Önnered 2:8, Önnered 2:9, Önnered 2:7, Önnered 2:3, Önnered 2:6,  
Önnered 2:1, Önnered 2:13, Önnered 2:4, Önnered 2:10, Önnered 2:5 och 
Flybacka 1:3. 
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Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida,  
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 

________________  
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§ 91/2021    
 
Meddelanden 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Inkomna meddelanden läggs till handlingarna. 

1. Rydal 7:2 – Länsstyrelsens beslut 2021-04-12, dnr 403-34260-2020,  
gällande överklagan av Plan- och byggnadsnämndens beslut 2020-06-17, 
dnr 2018–581 228. Länsstyrelsen ändrar endast nämndens beslut på så 
sätt att byggsanktionsavgiften ska betalas solidariskt av  
fastighetsägarna. Länsstyrelsen avslår överklagandet i övrigt.  

 
2. Berghem 4:34 – Länsstyrelsens beslut 2021-04-20, dnr 403-8938-2020, 

gällande överklagan av Plan- och byggnadsnämndens beslut genom 
 delegationsbeslut 2020-02-10, dnr PBN 2019–180 228. Länsstyrelsen 
upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till nämnden 
för fortsatt handläggning. 

 
3. Assberg 3:26 – Mark- och miljödomstolens beslut 2021-04-21,                

P 3474-20, gällande överklagan av Länsstyrelsen beslut 2020-07-22 i 
ärende nr 403-24672-2020. Mark- och miljödomstolen avslår           
överklagandet.  

 
4. Kinna 24:125 – Mark-och miljödomstolens beslut 2021-04-27,                

P 4629-20, gällande överklagan av Länsstyrelsens beslut 2020-10-14 i 
ärende nr 403-30846-2020. Mark- och miljödomstolen avslår            
överklagandet. 

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

________________ 
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§ 92/2021    
 
Redovisning av delegationsbeslut 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut 
med tillägg att nämnden begär återrapportering av delegationsbeslutet 
gällande Örby 4:12. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar beslut tagna på delegation enligt 
beslut om delegationsordning 2021-01-29 § 5/2021. 
 
Följande delegationsbeslut redovisas för Plan- och byggnadsnämnden: 
Dnr  Ärendetyp   Datum 
2014-676 Plankostnadsavtal  2021-03-19 
2021.71 Nybyggnad enbostadshus och   
  komplementbyggnad  2021-03-22 
2021.22 Rivning av befintlig byggnad och   
  nybyggnad enbostadshus  2021-03-22 
2020-108 Ändring av detaljplan  2021-03-22 
2021.129 Ändrad användning till restaurang  

och lager samt anläggande av   
 parkeringsplatser  2021-03-23 

2020.873 Nybyggnad enbostadshus  2021-03-23 
2021.109 Nybyggnad industribyggnad 2021-03-23 
2014-618 Tillbyggnad enbostadshus  2021-03-23 
2021.189 Tillbyggnad enbostadshus  2021-03-23 
2021.217 Installation eldstad  2021-03-23 
2021.116 Nybyggnad av fritidshus  2021-03-24 
2021.110 Ändrad användning från    
  industriverksamhet till    
  paddelverksamhet  2021-03-24 
2015-205 Rivning av garage  2021-03-24 
2012-354 Tillbyggnad fritidshus  2021-03-24 
2021.75 Tillbyggnad av enbostadshus 2021-03-25 
2020.618 Nybyggnation av komplementbyggnad  
  samt tillbyggnad av enbostadshus 2021-03-25 
2014-230 Uppförande av mur  2021-03-25 
2013-471 Tillbyggnad enbostadshus  2021-03-25 
2013-281 Tillbyggnad enbostadshus  2021-03-25 
2014-403 Uppförande av två murar  2021-03-25 
2012-338 Bygglov för utvändig    
  ventilationsskorsten  2021-03-25 
2021.235 Adress på fastighet  2021-03-25 
2021.147 Nybyggnation av enbostadshus 2021-03-26 
2021.149 Nybyggnation av enbostadshus 2021-03-26 
2021.185 Tillbyggnad av enbostadshus 2021-03-26 
2021.200 Strandskyddsdispens för tillbyggnad   
  av förråd, vinterträdgård och terrass 2021-03-26 
2021.28 Utvändig ändring samt ändring av   
  planlösning i idrottshall  2021-03-26 
2021.222 Tillbyggnad av enbostadshus 2021-03-26 
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2020.715 Nybyggnation padelhall och   
  kontorsutrymme  2021-03-26 
2021.13 Nybyggnad komplementbyggnad 2021-03-26 
2021.49 Nybyggnad enbostadshus och garage 2021-03-26 
2021.245 Adress på fastighet  2021-03-29 
2021.183 Installation eldstad  2021-03-29 
2021.237 Installation eldstad  2021-03-29 
2020.883 Rivning del av byggnad, gång/passage  
  mellan två byggnader och bygglov för   
  nybyggnation för tillbyggnad av  
  flerbostadshus  2021-03-29 
2021.180 Tillbyggnad enbostadshus  2021-03-29 
2020.611 Nybyggnad fritidshus och   
  komplementbyggnad  2021-03-30 
2021.226 Installation av stoltrapphiss 2021-03-30 
2020.704 Nybyggnation av enbostadshus,   
  ändrad användning för del av   
  komplementbyggnad samt rivning av   
  äldre fritidshus  2021-03-30 
2021.198 Nybyggnad av enbostadshus 2021-03-31 
2021.177 Nybyggnad av enbostadshus och   
  carport   2021-03-31 
2021.178 Nybyggnad av enbostadshus och   
  carport   2021-03-31 
2021.196 Tillbyggnad av enbostadshus 2021-03-31 
2021.10 Utvändig ändring av enbostadshus 2021-03-31 
2021.151 Nybyggnad av två stycken   
  ekonomibyggnader 2021-03-31 
2020.842 Tillbyggnad av enbostadshus 2021-03-31 
2021.144 Utvändig ändring av förskola 2021-03-31 
2021.95 Olovlig installation av eldstad och   
  rökkanal   2021-03-31 
2021.243 Nybyggnad komplementbyggnad 2021-03-31 
2021.105 Installation eldstad  2021-03-31 
2021.46 Nybyggnad fritidshus  2021-03-31 
2021.164 Strandskyddsdispens för befintligt   
  enbostadshus, komplementbyggnad   
  och friggebod samt tillbyggnad av   
  enbostadshus  2021-04-01 
2014-634 Tillbyggnad enbostadshus  2021-04-01 
2012-523 Nybyggnad skyddsmur   2021-04-01 
2012-540 Flytt av förråd  2021-04-01 
2012-373 Bygglov för mur  2021-04-01 
2021.224 Utvändig ändring av enbostadshus 2021-04-01 
2021.197 Nybyggnad av industribyggnad och   
  komplementbyggnad  2021-04-01 
2021.34 Tillbyggnad av enbostadshus 2021-04-01 
2021.212 Strandskyddsdispens för bostadshus,   
  garage, tillfartsväg samt i efterhand   
  gäststuga   2021-04-01 
2019-761 Nybyggnad enbostads och   
  komplementbyggnad  2021-04-01 
2021.248 Utvändig ändring av enbostadshus 2021-04-01 
2014-296 Utvändig ändring av enbostadshus 2021-04-06 
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2013-333 Nybyggnad garage  2021-04-06 
2013-617 Tillbyggnad enbostadshus  2021-04-06 
2015-42 Uppförande av byggskylt  2021-04-06 
2014-300 Uppförande av fasadskylt  2021-04-06 
2015-646 Tillbyggnad enbostadshus  2021-04-06 
2014-408 Nybyggnad hundstall och garage 2021-04-06 
2014-167 Utvändig ändring av enbostadshus 2021-04-06 
2015-83 Utvändig ändring av flerbostadshus 2021-04-06 
2015-192 Utvändig ändring av flerbostadshus 2021-04-06 
2021.148 Tillbyggnad av enbostadshus 2021-04-06 
2021.206 Tillbyggnad av enbostadshus 2021-04-06 
2021.250 Utvändig ändring av industribyggnad 2021-04-06 
2021.14 Tillbyggnad av komplementbyggnad 2021-04-06 
2021.9 Ändrad användning från    
  affärsverksamhet till fyra lägenheter 2021-04-06 
2021.228 Om- och tillbyggnad av enbostadshus 2021-04-06 
2013-564 Tillbyggnad av enbostadshus 2021-04-07 
2013-746 Nybyggnad växthus  2021-04-07 
2020.865 Rivning av enbostadshus  2021-04-07 
2020.884 Rivning av fritidshus  2021-04-07 
2021.208 Ej godkänd obligatorisk    
  ventilationskontroll  2021-04-07 
2021.261 Adresser på fastighet  2021-04-08 
2021.236 Adress på fastighet  2021-04-08 
2020-115 Upprättande av detaljplan 2021-04-08 
2021.259 Utvändig ändring av fasad 2021-04-09 
2020.835 Nybyggnad enbostadshus  2021-04-09 
2021.259 Utvändig ändring av fasad 2021-04-09 
2021.216 Utvändig ändring av enbostadshus 2021-04-12 
2021.233 Nybyggnad komplementbyggnad 2021-04-12 
2020.704 Rivning och nybyggnation av   
  enbostadshus  2021-04-12 
2021.240 Installation av hiss i enbostadshus 2021-04-12 
2020.811 Nybyggnad komplementbyggnad 2021-04-12 
2021.92 Strandskyddsdispens för nybyggnation  
  av enbostadshus och    
  komplementbyggnader  2021-04-13 
2013-589 Tillbyggnad enbostadshus  2021-04-13 
2021.244 Tillbyggnad enbostadshus  2021-04-13 
2021.74 Nybyggnation enbostadshus 2021-04-13 
2021.201 Tillbyggnad enbostadshus  2021-04-13 
2021.202 Rivning av enbostadshus  2021-04-14 
2021.203 Om- och tillbyggnad enbostadshus 2021-04-14 
2021.227 Nybyggnad komplementbyggnad 2021-04-14 
2021.153 Nybyggnation enbostadshus 2021-04-14 
2021.87 Nybyggnad enbostadshus och   
  komplementbyggnad  2021-04-14 
2021.190 Höjning av mark  2021-04-14 
2021.241 Installation av imkanal  2021-04-14 
2021.215 Nybyggnad enbostadshus och   
  komplementbyggnad  2021-04-14 
2019-338 Nybyggnation flerbostadshus 2021-04-14 
2021.137 Utvändig ändring av enbostadshus 2021-04-15 
2021.273 Tillbyggnad av enbostadshus 2021-04-15 
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2021.286 Installation eldstad  2021-04-15 
2020.394 Nybyggnad transformatorstation 2021-04-15 
2013-97 Rivning ett enbostadshus samt en   
  komplementbyggnad  2021-04-15 
2020.202 Tillbyggnad enbostadshus  2021-04-15 
2021.122 Växtlighet hänger över körbana 2021-04-15 
2020.581 Ändring av fasad och planlösning 2021-04-16 
2013-335 Tillbyggnad enbostadshus  2021-04-16 
2021.99 Nybyggnad enbostadshus och   
  komplementbyggnad  2021-04-16 
2020.629 Nybyggnad enbostadshus  2021-04-16 
2018-868 Rivning av befintliga byggnader,   
  marklov samt nybyggnation av   
  vårdboende   2021-04-16 
2021.101 Tillbyggnad enbostadshus  2021-04-16 
2021.779 Förhandsbesked för nybyggnation av   
  enbostadshus  2021-04-19 
2021.298 Tillbyggnad av komplementbyggnad 2021-04-19 
2021.229 Nybyggnad komplementbyggnad 2021-04-19 
2021.242 Nybyggnad av ett enbostadshus i ett   
  plan med inredd vind  2021-04-19 
2021.177 Nybyggnad av enbostadshus och   
  komplementbyggnad  2021-04-19 
2020.601 Nybyggnad av enbostadshus och   
  komplementbyggnad  2021-04-19 
2021.178 Nybyggnad av enbostadshus och   
  komplementbyggnad  2021-04-19 
2020.602 Nybyggnad av enbostadshus och   
  komplementbyggnad  2021-04-19 
2021.18 Rivning av befintlig byggnad,   
  nybyggnad enbostadshus och   
  komplementbyggnad  2021-04-19 
2020.643 Tillsyn ovårdad tomt och byggnad 2021-04-19 
2021.190 Höjning av mark  2021-04-19 
2021.140 nybyggnation av en    
  komplementbyggnad och en   
  tillbyggnad av ett enbostadshus 2021-04-20 
2021.216 Utvändig ändring enbostadshus 2021-04-20 
2020.819 Tillbyggnad och utvändig ändring av   
  enbostadshus  2021-04-20 
2021.249 Tillbyggnad av enbostadshus 2021-04-21 
2021.61 Nybyggnation av fritidshus 2021-04-21 
2020.474 Nybyggnation enbostadshus 2021-04-21 
2020.474 Nybyggnation enbostadshus 2021-04-21 
2021.289 Installation av eldstad  2021-04-21 
2013-200 Tillbyggnad av enbostadshus 2021-04-22 
2013-69 Nybyggnad transformatorstation 2021-04-22 
2012-550 Nybyggnad transformatorstation 2021-04-22 
2020.618 Tillbyggnad enbostadshus och   
  nybyggnad komplementbyggnad 2021-04-22 
2021.210 Anläggande av parkering  2021-04-23 
2021.166 Nybyggnation komplementbyggnad 2021-04-23 
2013-509 Uppförande av mur  2021-04-23 
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Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden godkänner  
redovisningen av delegationsbeslut med tillägg att nämnden begär 
återrapportering av delegationsbeslutet gällande Örby 4:12. 
 
Förslaget antas. 

________________ 


	§ 68/2021     Information
	2. Stadsarkitekten Lisa Heller informerar om målbild Kinna centrum 2030:
	 Uppdraget – att upprätta en målbild för Kinna centrum 2030 i samråd med näringsliv, medborgare och andra intressenter.
	 Målbildsprocessen – förberedelser, lyssnande, design, dialog och genomförande. En rapport från perspektivinsamlingen finns publicerad på www.mark.se
	 Dialogfasen – dialoger i arbetsgrupper och samtal med olika temaområden och målgrupper.
	 Vad som framkom i dialogen:
	- Kinna centrum ska utgöra ett nav för kommunen och en starkare centralort gynnar hela kommunen.
	- En av centrums viktigaste funktioner är den som mötesplats.
	- Verka långsiktigt för ett Kinna centrum som kan upplevas vara för alla markbor.
	- Textila inslag och grönska.
	- Konst och kultur.
	- Omsorgsfullt utformat och skött.
	- En plats för lokal småskalighet och det nära personliga mötet.
	- Stärka kopplingen till Viskan och knyta hela centralorten tätare samman.
	- Centrum som ska upplevas som fullt av liv och rörelse.
	- Tydlig centrumkänsla.
	- Den enskilt viktigaste platsen att utveckla för en mer attraktiv framtid Kinna centrum är Mor Kerstins torg.
	- Trafikflödet genom Kinna centrum borde minska.
	- Översyn av handikappsparkeringar.
	- Korsningen Mor Kerstins väg – Boråsvägen kommer behöva förändras.
	- Kinna centrum upplevs överlag som tryggt.
	- Resecentrum och gångtunnlarna upplevs som minst tryggt.
	- Förbättra belysningen
	- Tillgängligheten i centrum behöver bli bättre
	- Trafiksäkerheten kommer att bli markant bättre med ett minskar och långsammare trafikflöde.
	- Inkludera många olika grupper som remissinstanser och samtalspartners.
	 Sammanfattande reflektion – Kinna centrum ska vara grönare, mysigare, färggladare och mer välskött. Fler kulturella inslag, kulturaktiviteter och konst som ett mer påtagligt inslag. Fler aktiviteter till vardags och mer evenemang. Minskning och neds...
	 Vad händer nu?
	- Informationsärende.
	- Målbilden formas.
	- Fokus på vad vi enkelt kan göra för att påbörja arbetet nu samt formulera de långsiktiga målsättningarna samt avgränsningar.
	- Viktigt att genast börja arbeta mot att förverkliga målbilden på ett sätt som syns i de gemensamma publika rummen. Nu finns engagemanget, intresse och förtroende.
	 Vad av detta är extra viktigt för Plan- och byggnadsnämnden?
	- Ytterligare bostäder centralt kommer skapa förutsättningar för en positiv utveckling.
	- Utformning av nytillkommande detaljplaner med flexibilitet avseende användningen. Dock viktigt att inte låta den kommersiella centrumkärnan växa sig för stor.
	- Stärka kopplingen till viskan samt knyta hela centralorten tätare samman.
	3. Planarkitekt Hani Alsayah och planhandläggare Lena Bodén informerar om Horred 9:7 – detaljplan för bostäder:
	 Efter att detaljplanen vart ute på samråd har planområdet delats upp i två etapper.
	 Redovisning av ett omarbetat planförslag för etapp 1 samt en skiss på möjlig bebyggelse.
	 Detaljplanen går upp för granskningsbeslut i Plan- och byggnadsnämnden i juni 2021.
	________________

	§ 69/2021
	§ 70/2021     Förlängning avseende prioritering av företagare med anledning av Covid-19
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beslutar att ärenden där företagare och
	föreningar är sökande/part ska prioriteras under pandemin Covid-19, till och med den 31 december 2021.
	Beslutet gäller företag och föreningar, inte kommunala verksamheter.
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Expedieras till:
	________________

	§ 71/2021     Beslut om distansdeltagande
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan och byggnadsnämnden beslutar att godkänna distansdeltagande med
	anledning av smittorisken Covid-19.
	Ärendet
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Expedieras till:
	________________

	§ 72/2021     Aprilrapport 2021
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden godkänner förslag till aprilrapport 2021 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Expedieras till:
	________________

	§ 73/2021     Sätila 3:3 med flera – planprogram för förskola, planbesked
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked för Planprogram för förskola på fastigheterna som benämns A, C och D i förstudien:
	A (Sätila 22:1), C (Sätila 4:3 m fl.) samt D (Sätila 4:3 m fl.) med stöd av Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 2. Vidare ska även Smälteryd utredas för tilltänkt plats.
	Enligt Plan- och byggnadsnämndens nämndplan ska planarbetet ha
	prioritetsklass 1 i förvaltningens arbete.
	Sökande ska faktureras 9750 kronor enligt gällande taxa.
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Beslutsgång
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 74/2021     Melltorp 3:5 – Detaljplan för bostäder, granskning
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beslutar om granskning av detaljplan för
	Melltorp 3:5, Hyssna med tillägg att granskningen av detaljplanen är viktig för samhällsutvecklingen i Hyssna.
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Beslutsgång
	________________

	§ 75/2021     Hultet 4:1 – Detaljplan för bostäder, planbesked
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked för del av
	fastigheten Hultet 4:1 samt Hultet 4:7, 4:17, 4:18, 4:19, 4:20 och 4:21 i Ubbhult. I enlighet med Nämndplan 2021 beslutad den 2021-01-29 ska
	planarbetet ha prioritetsklass 3.
	Avgift: 15 810 kronor
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	________________

	§ 76/2021     Assberg 4:17 med flera – Detaljplan för bostäder, granskning
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beslutar om granskning för detaljplan för
	bostäder, Assberg 4:17 m.fl., Skene, Marks kommun.
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	________________

	§ 77/2021     Kronogärdet 1:6 - Bygglov för inredande ytterligare bostad i         flerbostadshus
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Den föreslagna åtgärden kan inte tillåtas på den avsedda platsen.
	Avgiften är 6 008 kronor i enlighet med taxa fastställd av
	Kommunfullmäktige.
	 
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Anmälan KA
	Ansökan
	Beskrivning från sökande
	Bullerutredning och bilaga
	Fasadritning
	Planritning x2
	Sektionsritning
	Situationsplan
	Utlåtande tillgänglighet
	Yttrande miljöenheten x2
	Yttrande SÄRF
	Yttrande Trafikverket
	Avgift
	Prövning Bygglov   6 008 Kr
	Avgift totalt                    6 008 Kr
	Tidsfristen började löpa 4 april 2021 och beslut fattades 12 maj 2021 vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fas...
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Avgift

	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 78/2021     Hajom 12:3 - Bygglov för tillbyggnad av kallförråd på  industrifastighet
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med motiveringen att VA-ledningarna intill tilltänkt tillbyggnad inte kommer att påverkas.
	Kontrollansvarig enligt PBL: Börje Berntsson, Solviksvägen 10 511 92 Örby.
	Plan- och byggnadsnämnden ska godkänna att ni påbörjar åtgärden med ett startbesked, plan- och bygglagen 10 kapitlet 3 §.
	Före byggnation krävs utsättning. Efter byggnation krävs lägeskontroll.
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan
	Situationsplan
	Anmälan om kontrollansvarig
	Fasadritning
	Fotodokumentation
	Följebrev till ansökan
	Planritning
	Avgift
	Lovavgift                         2 150   kr
	Startbesked                          11 804   kr
	Kungörelse                          264   kr
	Grannhörande                 2 108    kr
	Avgift totalt                       16 326   kr
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Avgift

	Dagens sammanträde
	Beslutsgång
	Upplysningar
	Expedieras till:

	§ 79/2021     Högahägnen 1:7 - Förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
	Avgiften är 16 601 kronor i enlighet med taxa fastställd av
	Kommunfullmäktige.
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan
	Situationsplan
	Avgift
	Förhandsbesked   7 896 Kr
	Grannehörande      3 163 Kr
	Kungörelse  263 Kr
	VA-granskning miljöenheten 5 279  Kr
	Avgift totalt  16 601 Kr
	Tidsfristen började löpa 30 mars 2021 och beslut fattades 12 maj 2021 vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fas...
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Avgift

	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 80/2021     Krok 1:9 - Förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan inte tillåtas på den avsedda platsen.
	Avgiften är 9 102 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige.
	 
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan
	Avstyrkan granne
	Situationsplan
	Yttrande miljöenheten
	Avgift
	Prövning Förhandsbesked 5 850 Kr
	Grannhörande  3 162 Kr
	Avgift totalt  9 012 Kr
	Tidsfristen började löpa 2021-04-22 och beslut fattades 2021-05-12 vilket
	innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av debiteringsunderlag som ligger till grund för beslutet. Av...
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Avgift

	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 81/2021     Vännåkra 2:64 – Rivningslov av ett fritidshus och bygglov för          nybyggnad av ett enbostadshus
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om rivningslov för fritidshus och beviljar ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus med motiveringen att området redan är ianspråktaget för åretrunt boende samt att kommunalt vatten och avlopp är...
	Kontrollansvarig enligt PBL: Pär Brundin, Kungslid 28 511 31 Örby
	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
	Anmälan om kontrollansvarig
	Fasadritning x2
	Plan- och sektionsritning
	Nybyggnadskarta x2
	Följebrev
	Fotodokumentation x4
	Yttrande miljöenheten
	Yttrande antikvarie
	Svar från sökande på yttrande från antikvarie
	Avgift:
	Lovavgift  12 648 kr
	Startbesked  14 756 kr
	Kungörelse       264 kr
	Grannhörande    2 108 kr
	Avgift totalt:  29 776 kr
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Beslutsgång
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 82/2021     Kinnabacka 2:6 - Förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus och komplementbyggnad
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen med nedan givna villkor.
	Villkor
	Att enbostadshuset har en lämplig utformning avseende volym och arkitektur och varsamt knyter an till omgivande bebyggelse på platsen med hänsyn till de natur- och kulturmiljövärden som finns.
	Avgiften är 15 546 kronor i enlighet med taxa fastställd av
	Kommunfullmäktige.
	 
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan
	Situationsplan med fotografier
	Grannyttrande avstyrker
	Grannyttrande avstyrker
	Sökandes bemötande
	Avgift
	Förhandsbesked  7 905 Kr
	Grannehörande  2 108 Kr
	Kungörelse  263 Kr
	VA-granskning miljöenheten 5 270 Kr
	Avgift totalt  15 546 Kr
	Tidsfristen började löpa 7 april 2021 och beslut fattades 12 maj 2021 vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fas...
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Avgift

	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 83/2021     Ryda 1:10 - Förhandsbesked för nybyggnation av tre fritidshus
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
	Avgiften är 15 546 kronor i enlighet med taxa fastställd av
	Kommunfullmäktige.
	 
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan
	Följebrev x2
	Granne avstyrker
	Situationsplan x2
	Yttrande Miljöenheten
	Yttrande Swedavia
	Avgift
	Förhandsbesked  7 905 Kr
	Grannehörande  2 108 Kr
	Kungörelse  263 Kr
	VA-granskning miljöenheten 5 270 Kr
	Avgift totalt  15 546 Kr
	Tidsfristen började löpa och beslut fattades 2021-05-12 vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte
	reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av debiteringsunderlag som ligger till grund för beslutet. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
	Faktura för avgiften skickas separat.
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	 
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan
	Följebrev x2
	Granne avstyrker
	Situationsplan x2
	Yttrande Miljöenheten
	Yttrande Swedavia
	Avgift

	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 84/2021     Hultet 1:24 - Förhandsbesked fyra enbostadshus
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan inte tillåtas på den avsedda platsen.
	Avgiften är 0 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige.
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Bemötande från sökande
	Situationsplan
	Inventering av naturvärden
	Yttrande från miljö
	Länsstyrelsens beslut
	Tillstånd för vatten och avlopp
	Avgift
	Ärendet har återförvisats för ny handläggning.
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 85/2021     Assberg 3:21 - Bygglov för tillbyggnad, utvändig och invändig ändring av badhus
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av
	9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
	Avgiften är 73 641 kronor i enlighet med taxa fastställd av
	Kommunfullmäktige.
	För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är
	Mikael Rigert som är certifierad kontrollansvarig med behörighet K enligt
	10 kap. 9 § PBL.
	Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett
	startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL).
	Du som byggherre kallas härmed till tekniskt samråd och uppmanas att
	kontakta handläggande byggnadsinspektör för överenskommelse om tid och plats för det tekniska samrådet.
	Handläggande byggnadsinspektör:
	Katarina Janeblom, Katarina.Janeblom@mark.se, 0320 - 21 71 18
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Situationsplan
	Nybyggnadskarta
	Fasadritningar
	Planritning
	Sektionsritning
	Yttrande från miljö
	Yttrande från TSF
	Tillgänglighetsintyg
	Anmälan om kontrollansvarig
	Avgift
	Bygglov  32 884 kr
	Startbesked  38 365 kr
	Grannehörande  2108 kr
	Kungörelse  284 kr
	Avgift totalt  73 641 kr
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Avgift

	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 86/2021     Tomten 3:12 - Förhandsbesked för nybyggnation av fritidshus
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan inte tillåtas på den avsedda platsen.
	Avgiften är 10 962 kronor i enlighet med taxa fastställd av
	Kommunfullmäktige.
	 
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan
	Situationsplan
	Vägservitut
	Avstyrkande från grannar 1
	Avstyrkande från grannar 2
	Avstyrkande från grannar 3
	Yttrande från miljöenheten
	Avgift
	Förhandsbesked  7 800  Kr  Timdebitering, 8 timmar
	Grannehörande  3 162 Kr
	Avgift totalt  10 962 Kr
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Avgift

	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:

	§ 87/2021     Ingsjölider 1:7 - Förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
	Avgiften är 16 621 kronor i enlighet med taxa fastställd av
	Kommunfullmäktige.
	 
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan
	Följebrev
	Fasadritningar x2
	Plan-, och sektionsritning
	Produktinformation – garage
	Situationsplan
	Yttrande från miljöenheten
	Avgift
	Förhandsbesked  7 905 Kr
	Grannehörande  3 162 Kr
	Kungörelse  284 Kr
	VA-granskning miljöenheten 5 270  Kr
	Avgift totalt  16 621 Kr
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Avgift

	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 88/2021     Kovra 1:27 - Förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om förhandsbesked med motiveringen att nybyggnation av enbostadshus kommer anknyta väl till redan befintlig byggnation.
	Avgiften är 16 621 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige.
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan
	Planritning
	Fasadritningar x2
	Situationsplan
	Yttrande från miljöenheten
	Yttrande från Teknik- och Serviceförvaltning
	Bemötande av kommunicering
	Skrivelse till bemötande av kommunicering
	Avgift
	Prövning Förhandsbesked 7 905 Kr
	Grannehörande  3 162 Kr
	VA-granskning miljöenheten  5 270 Kr
	Kungörelse                       284 Kr
	Avgift totalt                 16 621 Kr
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Avgift

	Dagens sammanträde
	Beslutsgång
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 89/2021     Hanatorp 2:12, tomt 21 - Bygglov för tillbyggnad samt utvändig ändring av fritidshus
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Den föreslagna åtgärden kan inte tillåtas på den avsedda platsen.
	Avgiften är 9 908 kronor i enlighet med taxa fastställd av
	Kommunfullmäktige.
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan
	Plan-, sektion- och fasadritning/efter
	Plan-, sektion- och fasadritning/befintlig
	Situationsplan
	Avgift
	Prövning Bygglov  7 800  Kr    Timdebitering, 8 timmar
	Grannehörande  108   Kr
	Avgift totalt  9 908 Kr
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Avgift

	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 90/2021     Flybacka 1:8 - Förhandsbesked för nybyggnation av bostadshus samt anläggande av väg
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
	Avgiften är 11 351 kronor i enlighet med taxa fastställd av
	Kommunfullmäktige.
	 
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan
	Situationsplan
	Beslut från miljöenheten
	Avgift
	Förhandsbesked  13 175 Kr
	Grannehörande  3 162 Kr
	Kungörelse  284 Kr
	VA-granskning miljöenheten -5 270 Kr
	Avgift totalt  11 351 Kr
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Avgift

	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________
	§ 91/2021     Meddelanden
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Inkomna meddelanden läggs till handlingarna.
	1. Rydal 7:2 – Länsstyrelsens beslut 2021-04-12, dnr 403-34260-2020,
	gällande överklagan av Plan- och byggnadsnämndens beslut 2020-06-17, dnr 2018–581 228. Länsstyrelsen ändrar endast nämndens beslut på så sätt att byggsanktionsavgiften ska betalas solidariskt av
	fastighetsägarna. Länsstyrelsen avslår överklagandet i övrigt.
	2. Berghem 4:34 – Länsstyrelsens beslut 2021-04-20, dnr 403-8938-2020, gällande överklagan av Plan- och byggnadsnämndens beslut genom  delegationsbeslut 2020-02-10, dnr PBN 2019–180 228. Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och återförvisar...
	3. Assberg 3:26 – Mark- och miljödomstolens beslut 2021-04-21,                P 3474-20, gällande överklagan av Länsstyrelsen beslut 2020-07-22 i ärende nr 403-24672-2020. Mark- och miljödomstolen avslår           överklagandet.
	4. Kinna 24:125 – Mark-och miljödomstolens beslut 2021-04-27,                P 4629-20, gällande överklagan av Länsstyrelsens beslut 2020-10-14 i ärende nr 403-30846-2020. Mark- och miljödomstolen avslår            överklagandet.
	Ledamöternas förslag till beslut
	Ordförande föreslår att inkomna meddelanden läggs till handlingarna.
	Förslaget antas.
	________________

	§ 92/2021     Redovisning av delegationsbeslut
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut med tillägg att nämnden begär återrapportering av delegationsbeslutet gällande Örby 4:12.
	Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar beslut tagna på delegation enligt beslut om delegationsordning 2021-01-29 § 5/2021.
	Följande delegationsbeslut redovisas för Plan- och byggnadsnämnden:
	Dnr  Ärendetyp   Datum
	2014-676 Plankostnadsavtal  2021-03-19
	2021.71 Nybyggnad enbostadshus och     komplementbyggnad  2021-03-22
	2021.22 Rivning av befintlig byggnad och     nybyggnad enbostadshus  2021-03-22
	2020-108 Ändring av detaljplan  2021-03-22
	2021.129 Ändrad användning till restaurang
	och lager samt anläggande av    parkeringsplatser  2021-03-23
	2020.873 Nybyggnad enbostadshus  2021-03-23
	2021.109 Nybyggnad industribyggnad 2021-03-23
	2014-618 Tillbyggnad enbostadshus  2021-03-23
	2021.189 Tillbyggnad enbostadshus  2021-03-23
	2021.217 Installation eldstad  2021-03-23
	2021.116 Nybyggnad av fritidshus  2021-03-24
	2021.110 Ändrad användning från      industriverksamhet till      paddelverksamhet  2021-03-24
	2015-205 Rivning av garage  2021-03-24
	2012-354 Tillbyggnad fritidshus  2021-03-24
	2021.75 Tillbyggnad av enbostadshus 2021-03-25
	2020.618 Nybyggnation av komplementbyggnad    samt tillbyggnad av enbostadshus 2021-03-25
	2014-230 Uppförande av mur  2021-03-25
	2013-471 Tillbyggnad enbostadshus  2021-03-25
	2013-281 Tillbyggnad enbostadshus  2021-03-25
	2014-403 Uppförande av två murar  2021-03-25
	2012-338 Bygglov för utvändig      ventilationsskorsten  2021-03-25
	2021.235 Adress på fastighet  2021-03-25
	2021.147 Nybyggnation av enbostadshus 2021-03-26
	2021.149 Nybyggnation av enbostadshus 2021-03-26
	2021.185 Tillbyggnad av enbostadshus 2021-03-26
	2021.200 Strandskyddsdispens för tillbyggnad     av förråd, vinterträdgård och terrass 2021-03-26
	2021.28 Utvändig ändring samt ändring av     planlösning i idrottshall  2021-03-26
	2021.222 Tillbyggnad av enbostadshus 2021-03-26
	2020.715 Nybyggnation padelhall och     kontorsutrymme  2021-03-26
	2021.13 Nybyggnad komplementbyggnad 2021-03-26
	2021.49 Nybyggnad enbostadshus och garage 2021-03-26
	2021.245 Adress på fastighet  2021-03-29
	2021.183 Installation eldstad  2021-03-29
	2021.237 Installation eldstad  2021-03-29
	2020.883 Rivning del av byggnad, gång/passage    mellan två byggnader och bygglov för     nybyggnation för tillbyggnad av    flerbostadshus  2021-03-29
	2021.180 Tillbyggnad enbostadshus  2021-03-29
	2020.611 Nybyggnad fritidshus och     komplementbyggnad  2021-03-30
	2021.226 Installation av stoltrapphiss 2021-03-30
	2020.704 Nybyggnation av enbostadshus,     ändrad användning för del av     komplementbyggnad samt rivning av     äldre fritidshus  2021-03-30
	2021.198 Nybyggnad av enbostadshus 2021-03-31
	2021.177 Nybyggnad av enbostadshus och     carport   2021-03-31
	2021.178 Nybyggnad av enbostadshus och     carport   2021-03-31
	2021.196 Tillbyggnad av enbostadshus 2021-03-31
	2021.10 Utvändig ändring av enbostadshus 2021-03-31
	2021.151 Nybyggnad av två stycken     ekonomibyggnader 2021-03-31
	2020.842 Tillbyggnad av enbostadshus 2021-03-31
	2021.144 Utvändig ändring av förskola 2021-03-31
	2021.95 Olovlig installation av eldstad och     rökkanal   2021-03-31
	2021.243 Nybyggnad komplementbyggnad 2021-03-31
	2021.105 Installation eldstad  2021-03-31
	2021.46 Nybyggnad fritidshus  2021-03-31
	2021.164 Strandskyddsdispens för befintligt     enbostadshus, komplementbyggnad     och friggebod samt tillbyggnad av     enbostadshus  2021-04-01
	2014-634 Tillbyggnad enbostadshus  2021-04-01
	2012-523 Nybyggnad skyddsmur   2021-04-01
	2012-540 Flytt av förråd  2021-04-01
	2012-373 Bygglov för mur  2021-04-01
	2021.224 Utvändig ändring av enbostadshus 2021-04-01
	2021.197 Nybyggnad av industribyggnad och     komplementbyggnad  2021-04-01
	2021.34 Tillbyggnad av enbostadshus 2021-04-01
	2021.212 Strandskyddsdispens för bostadshus,     garage, tillfartsväg samt i efterhand     gäststuga   2021-04-01
	2019-761 Nybyggnad enbostads och     komplementbyggnad  2021-04-01
	2021.248 Utvändig ändring av enbostadshus 2021-04-01
	2014-296 Utvändig ändring av enbostadshus 2021-04-06
	2013-333 Nybyggnad garage  2021-04-06
	2013-617 Tillbyggnad enbostadshus  2021-04-06
	2015-42 Uppförande av byggskylt  2021-04-06
	2014-300 Uppförande av fasadskylt  2021-04-06
	2015-646 Tillbyggnad enbostadshus  2021-04-06
	2014-408 Nybyggnad hundstall och garage 2021-04-06
	2014-167 Utvändig ändring av enbostadshus 2021-04-06
	2015-83 Utvändig ändring av flerbostadshus 2021-04-06
	2015-192 Utvändig ändring av flerbostadshus 2021-04-06
	2021.148 Tillbyggnad av enbostadshus 2021-04-06
	2021.206 Tillbyggnad av enbostadshus 2021-04-06
	2021.250 Utvändig ändring av industribyggnad 2021-04-06
	2021.14 Tillbyggnad av komplementbyggnad 2021-04-06
	2021.9 Ändrad användning från      affärsverksamhet till fyra lägenheter 2021-04-06
	2021.228 Om- och tillbyggnad av enbostadshus 2021-04-06
	2013-564 Tillbyggnad av enbostadshus 2021-04-07
	2013-746 Nybyggnad växthus  2021-04-07
	2020.865 Rivning av enbostadshus  2021-04-07
	2020.884 Rivning av fritidshus  2021-04-07
	2021.208 Ej godkänd obligatorisk      ventilationskontroll  2021-04-07
	2021.261 Adresser på fastighet  2021-04-08
	2021.236 Adress på fastighet  2021-04-08
	2020-115 Upprättande av detaljplan 2021-04-08
	2021.259 Utvändig ändring av fasad 2021-04-09
	2020.835 Nybyggnad enbostadshus  2021-04-09
	2021.259 Utvändig ändring av fasad 2021-04-09
	2021.216 Utvändig ändring av enbostadshus 2021-04-12
	2021.233 Nybyggnad komplementbyggnad 2021-04-12
	2020.704 Rivning och nybyggnation av     enbostadshus  2021-04-12
	2021.240 Installation av hiss i enbostadshus 2021-04-12
	2020.811 Nybyggnad komplementbyggnad 2021-04-12
	2021.92 Strandskyddsdispens för nybyggnation    av enbostadshus och      komplementbyggnader  2021-04-13
	2013-589 Tillbyggnad enbostadshus  2021-04-13
	2021.244 Tillbyggnad enbostadshus  2021-04-13
	2021.74 Nybyggnation enbostadshus 2021-04-13
	2021.201 Tillbyggnad enbostadshus  2021-04-13
	2021.202 Rivning av enbostadshus  2021-04-14
	2021.203 Om- och tillbyggnad enbostadshus 2021-04-14
	2021.227 Nybyggnad komplementbyggnad 2021-04-14
	2021.153 Nybyggnation enbostadshus 2021-04-14
	2021.87 Nybyggnad enbostadshus och     komplementbyggnad  2021-04-14
	2021.190 Höjning av mark  2021-04-14
	2021.241 Installation av imkanal  2021-04-14
	2021.215 Nybyggnad enbostadshus och     komplementbyggnad  2021-04-14
	2019-338 Nybyggnation flerbostadshus 2021-04-14
	2021.137 Utvändig ändring av enbostadshus 2021-04-15
	2021.273 Tillbyggnad av enbostadshus 2021-04-15
	2021.286 Installation eldstad  2021-04-15
	2020.394 Nybyggnad transformatorstation 2021-04-15
	2013-97 Rivning ett enbostadshus samt en     komplementbyggnad  2021-04-15
	2020.202 Tillbyggnad enbostadshus  2021-04-15
	2021.122 Växtlighet hänger över körbana 2021-04-15
	2020.581 Ändring av fasad och planlösning 2021-04-16
	2013-335 Tillbyggnad enbostadshus  2021-04-16
	2021.99 Nybyggnad enbostadshus och     komplementbyggnad  2021-04-16
	2020.629 Nybyggnad enbostadshus  2021-04-16
	2018-868 Rivning av befintliga byggnader,     marklov samt nybyggnation av     vårdboende   2021-04-16
	2021.101 Tillbyggnad enbostadshus  2021-04-16
	2021.779 Förhandsbesked för nybyggnation av     enbostadshus  2021-04-19
	2021.298 Tillbyggnad av komplementbyggnad 2021-04-19
	2021.229 Nybyggnad komplementbyggnad 2021-04-19
	2021.242 Nybyggnad av ett enbostadshus i ett     plan med inredd vind  2021-04-19
	2021.177 Nybyggnad av enbostadshus och     komplementbyggnad  2021-04-19
	2020.601 Nybyggnad av enbostadshus och     komplementbyggnad  2021-04-19
	2021.178 Nybyggnad av enbostadshus och     komplementbyggnad  2021-04-19
	2020.602 Nybyggnad av enbostadshus och     komplementbyggnad  2021-04-19
	2021.18 Rivning av befintlig byggnad,     nybyggnad enbostadshus och     komplementbyggnad  2021-04-19
	2020.643 Tillsyn ovårdad tomt och byggnad 2021-04-19
	2021.190 Höjning av mark  2021-04-19
	2021.140 nybyggnation av en      komplementbyggnad och en     tillbyggnad av ett enbostadshus 2021-04-20
	2021.216 Utvändig ändring enbostadshus 2021-04-20
	2020.819 Tillbyggnad och utvändig ändring av     enbostadshus  2021-04-20
	2021.249 Tillbyggnad av enbostadshus 2021-04-21
	2021.61 Nybyggnation av fritidshus 2021-04-21
	2020.474 Nybyggnation enbostadshus 2021-04-21
	2020.474 Nybyggnation enbostadshus 2021-04-21
	2021.289 Installation av eldstad  2021-04-21
	2013-200 Tillbyggnad av enbostadshus 2021-04-22
	2013-69 Nybyggnad transformatorstation 2021-04-22
	2012-550 Nybyggnad transformatorstation 2021-04-22
	2020.618 Tillbyggnad enbostadshus och     nybyggnad komplementbyggnad 2021-04-22
	2021.210 Anläggande av parkering  2021-04-23
	2021.166 Nybyggnation komplementbyggnad 2021-04-23
	2013-509 Uppförande av mur  2021-04-23
	Ledamöternas förslag till beslut
	Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden godkänner
	redovisningen av delegationsbeslut med tillägg att nämnden begär återrapportering av delegationsbeslutet gällande Örby 4:12.
	Förslaget antas.
	________________


