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 Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid
 

Appretur, Kinnaströms Företagscenter, Kinna/Teams, kl. 08.30- 12.30 

  
Beslutande (S) Arvid Eklund, Teams 
 (S) Jan-Åke Löfgren, Teams 
 (L) Ulf Eriksson, Teams 
 (M) Rolf Skarin 
 (KD) Per-Åke Älverbrandt, Teams 
 (SD) Lennart Svensson, Teams 
 (C) Leif Andersson ersätter Pontus Johannson (C), Teams 
   
Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 
 (S) Emmy Johansson, Teams 
 (M) Pär-Erik Johansson, Teams 
 (KD) Martin Andersson, Teams 
 (SD) Bo Kindström, Teams 
   
  Tjänstemän 
  Johanna Aasa, nämndsekreterare 
  Malin Bexell, förvaltningschef, Teams 
  Tony Bergsten, enhetschef bygg § 96-121, Teams 
  Mohammed Dahir Farah, bygglovhandläggare  

§ 96-121, Teams 
  Sara Åkesson, verksamhetsutvecklare § 96, Teams 
  Emil Klasson, ekonom § 96, Teams 
  Marina Khatchadorian, bygglovhandläggare § 97-109, Teams 
  Hanna Manaj, bygglovhandläggare § 110-118, Teams 
  Katarina Janeblom, byggnadsinspektör § 118-120, Teams 
  Theresa Magnusson, byggnadsinspektör § 120-121, Teams 
  Viktoria Bengtsson, enhetschef samhällsutveckling  

§ 121-125, Teams 
  Lisa Heller, stadsarkitekt § 121-135, Teams 
  Lars Jönsson, planarkitekt § 121-125, Teams 
  Hani Alsayah, planarkitekt § 122-125, Teams 
  

Utses att justera Jan-Åke Löfgren 
  
Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, tisdag den 22 juni 2021, kl. 14.00 
  
Underskrifter Sekreterare  §  93 - 127 
  Johanna Aasa   
     
 Ordförande    
  Rolf Skarin   
     
 Justerande    
 Jan-Åke Löfgren 
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Plan- och byggnadsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2021-06-18  
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2021-06-22 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2021-07-14 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna 

 
Underskrift   

 Johanna Aasa 
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§ 93/2021    
 
Förändring av ärendelistan 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Ärendelistan ändras på följande sätt: 
- Lena Bodén, planhandläggare utgår som föredragande i ärende Horred 9:7 

§ 125/2021. 

Dagens sammanträde 
• Lena Bodén, planhandläggare utgår som föredragande i ärende Horred 9:7 

§ 125/2021.  

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

________________ 
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§ 94/2021    
 
Information 
 
1. Förvaltningschefen Malin Bexell informerar om: 

• Personalläget på förvaltningen är bra 
• Utveckling av processer och arbetssätt har givit goda resultat 
• Fortsatt relativt högt tryck på bygglov och förhandsbesked 
• Högt tryck på detaljplaner 
• Dialog med kommundirektören om utredningar som genomförs av 

kommunledningskontoret 
• Målbild Kinna centrum 2030 – status och arbete framåt 
• Uppdrag om jordbruksmark – arbete framåt 
• Fördjupad översiktsplan nord väst – status 
• Beslut om besöksnäringssatsning 2021 i Kommunstyrelsen 
• Svenskt näringslivsranking om upplevt företagsklimat – alla inom kommunen 

påverkar de upplevda företagsklimatet 
• Aktuell hållbarhetskommunranking redovisas 

2. Bygglovhandläggare Mohammed Dahir Farrah och enhetschef bygg Tony 
Bergsten informerar om Örby 4:12 efter nämndens begäran om 
återrapportering av delegationsbeslutet vid föregående sammanträde 
2021-05-12. Nämnden föreslår att sökande ska inkomma med ny ansökan 
och få ärendet prövat i nämnden.  

________________ 
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§ 95/2021    
 
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 

byggenheten 
• Medarbetarnas mående och arbetssituation inom byggenheten och 

detaljplan med ökad personpåverkan; detta utifrån långvarigt hemarbete. 
• 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 istället 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 (Teknik- och 

servicenämnden) 
• Fortsatt uppdrag trängseltillsyn på serveringsställen 

(Miljönämnden); Trängseltillsynen visar på hög efterlevnad avseende att 
hålla avstånd, information samt handhygien. 

• Serveringsställen för livsmedel och alkohol får inte servera alkohol efter 
klockan 22.00 och ha öppet efter kl.22.30. Avhämtning 
av livsmedel tillåtet senare 

• Starkt minskad smittspridning syns genom betydlig minskning av 
nytillkomna smittade 

• Goda effekter av pågående vaccinationsarbete 
• Regeringens femstegsraket för successiva lättnader och slutligen 

borttagande av restriktioner i samhället kopplade till Coronapandemin 
• Risk för ökad smittspridning till hösten när samhället successivt öppnar 

upp igen? 

________________  
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§ 96/2021    
 
Budget 2022-2025 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden godkänner förslag till Budget 2022-2025 samt 
plan- och bygglovstaxa och överlämnar dessa till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, byggenheten har sammanställt förslag till 
budget samt plan- och bygglovstaxa.  
 
Budgetunderlaget är indelat i följande områden: 
-  Grunduppdrag 
- Analys av verksamhetens resultat 
- Omvärldsspaning 
-  Analys av den egna verksamheten 
- Ekonomi, inklusive taxa 
- Personal 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-06-04. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden godkänner förslag till Budget 2022-2025 samt 
plan- och bygglovstaxa och överlämnar dessa 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.2021.2   
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§ 97/2021    
 
Sjöby 1:35 - Bygglov för nybyggnation av flerbostadshus  

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 
31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL med motiveringen att avvikelsen 
mot detaljplanen är ringa och flerbostadshuset kommer smälta väl in i miljön 
samt att området för byggnationen är attraktivt, vilket blir en tillgång för 
orten. 
 
Avgiften är 40 757 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är  
Kristoffer Lagerholm, RISE SC0500-13 som är certifierad kontrollansvarig med 
behörighet N/K enligt 10 kap. 9 § PBL.  
 
I detta ärende krävs utstakning innan byggstart. Efter byggnation krävs 
lägeskontroll. Kostnader för detta ingår/ingår inte i bygglovsavgiften. 
 
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: 
Ansökan 
Fasadritningar 
Planritning 
Sektionsritning 
Situationsplan  
Anmälan om kontrollansvarig 
Kompletterande uppgifter till ansökan  
Yttrande från miljöenheten 
Yttrande från VA 
Yttrande från kommunantikvarie  
Avstyrkande från grannar 
 
Avgift  
Prövning Bygglov  17 707 Kr 
Startbesked  20 658 Kr 
Grannehörande    2 108 Kr 
Kungörelse       284 Kr  
Avgift totalt  40 757 Kr 

 
 

Dnr BYGG.2021.154  231 
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Ärendet 
Ansökan avser bygglov för nybyggnation av flerbostadshus på fastigheten  
SJÖBY 1:35. Byggnaden utformas med två våningar, samt en byggnadsarea  
på 189,6 m2, bruttoarea på 315,6 m2 och boarea på ca 300 m2. 
Flerbostadshuset inrymmer fyra lägenheter enligt planritningen. 
 
Fasadbeklädnad av träpanel med faluröd kulör (färgkod NCS, S 5040-Y80R), 
och takbeklädnad av betong alt. plåt med mörksilver kulör. 

Motivering av beslut 
För fastigheten gäller detaljplan med planbeteckning 1463-P141 B, som vann 
laga kraft 2011-03-04. Enligt detaljplanen får man bygga 200 kvm 
byggnadsarea på fastigheten Sjöby 1:35, med högst två lägenheter. 
Bostadsbyggnaden ska placeras minst fyra meter från tomtgräns, och uthus 
ska placeras minst en meter från tomtgräns. 
 
Fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt vatten, 
spillvatten och dagvatten. Byggnaden är tänkt att anslutas till kommunal 
anläggning för vatten och avlopp, se bilaga yttrande från VA. 
 
Bebyggelse i området består av fristående villor i en eller två våningar. 
 
Utfarten kommer att ske via en befintlig väg enligt situationsplanen.  
 
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.  
 
Kommunantikvarie inkom med skrivelse och har hänvisat till PBL 2 kap 6 §, se 
bilaga yttrande från kommunantikvarie.  
 
Berörda grannar inkom med skrivelse och har avstyrkt förslaget. Grannen på 
Horred 5:60 har påpekat antal lägenheter som får inrymmas per fastighet 
samt haft andra synpunkter gällande trafik, se bilaga avstyrkande från 
grannar. 
 
Det har kommit in synpunkter från den sökande, se bilaga kompletterande 
uppgifter till bygglovsansökan. Byggenheten tolkar detaljplanen enligt det 
som står under stycket beredning. 
 
Övervägande/Skäl till beslut 
Bygglov kan ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och 
avvikelsen är liten, eller åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig 
för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt 
enligt 9 kap. 31b-c §. 
 
Åtgärden avviker mot detaljplanen eftersom bostadshuset kommer inrymma 
fyra lägenheter på fastigheten Sjöby 1:35. Byggenheten bedömer att 
åtgärden innebär stor avvikelse från detaljplanen.   
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Placering och utformning 
Åtgärden avviker från befintlig bebyggelse som består av en-och två 
bostadshus. Flerbostadshuset kommer att ha en annan karaktär som inte 
uppfyller krav på lämplighet utifrån stads-och landskapsbild på plats enligt 
Plan-och bygglagen 2 kap 6 §.  
 
Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är byggenhetens samlade bedömning 
att det inte går att bevilja bygglov för åtgärden. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-06-18. 

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. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Fasadritningar 
Planritning 
Sektionsritning 
Situationsplan  
Anmälan om kontrollansvarig 
Kompletterande uppgifter till ansökan  
Yttrande från miljöenheten 
Yttrande från VA 
Yttrande från kommunantikvarie  
Avstyrkande från grannar 
 
Avgift  
Prövning Bygglov 7 800 Kr (8 timmar) 
Grannehörande 2 108 Kr   
Avgift totalt 9 908   Kr 

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

Beslutsgång 
Ordförande sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns två  
förslag. 
 
Ordförande ställer Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande  
(avslå bygglov) mot Leif Andersson (C) förslag (bevilja bygglov) och finner att 
plan- och byggnadsnämnden antar Leif Andersson (C) förslag (bevilja 
bygglov). 
 
Votering begärs och verkställs. 
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Följande beslutsgång godkänns: 
Ja-röst för bifall till Leif Andersson (C) förslag att bevilja ansökan om  
bygglov.  
 
Nej-röst för bifall att avslå ansökan om bygglov enligt  
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande. 
 

Ledamot Ja Nej 
Arvid Eklund (S)  X 
Jan-Åke Löfgren (S)  X 
Ulf Eriksson (L) X  
Rolf Skarin (M)  X 
Per-Åke Älverbrandt (KD) X  
Lennart Svensson (SD) X  
Leif Andersson (C) X  

 
Med 3 nej-röster och 4 ja-röster bifaller plan- och byggnadsnämnden  
Leif Andersson (C) förslag att bevilja bygglov med motiveringen att avvikelsen 
mot detaljplanen är ringa och flerbostadshuset kommer smälta väl in i miljön 
samt att området för byggnationen är attraktivt, vilket blir en tillgång för 
orten. 

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 §. 
 
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: 
- Förslag till kontrollplan  
- Brandskyddsbeskrivning  
- Energiberäkning  
- Inre VA  
- Konstruktionsdokumentation enl. EKS 11  
- Konstruktionsritning: grund, vägg och tak 
- Färdigställandeskydd  
- Ventilationsritning  
- Överenskommelse utsättning 
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Expedieras till: 
Beslutskopia skickas till   sökanden  
    kontrollansvarig 
 
Delgivning av beslut   Horred 5:60  
 
Meddelande om beviljat lov skickas till  Sjöby 1:36   
    Sjöby 1:37   
    Sjöby 1:35   
    Horred 5:44   
    Sjöby 1:16   
    Sjöby 1:33 
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, 
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 

________________  
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§ 98/2021    
 
Sjöby 1:37 - Bygglov för nybyggnation av flerbostadshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 
31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL med motiveringen att avvikelsen 
mot detaljplanen är ringa och flerbostadshuset kommer smälta väl in i miljön 
samt att området för byggnationen är attraktivt, vilket blir en tillgång för 
orten. 
 
Avgiften är 40 757 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är  
Kristoffer Lagerholm, RISE SC0500-13 som är certifierad kontrollansvarig med 
behörighet N/K enligt 10 kap. 9 § PBL.  
 
I detta ärende krävs utstakning innan byggstart. Efter byggnation krävs 
lägeskontroll. Kostnader för detta ingår inte i bygglovsavgiften. 
 
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: 
Ansökan 
Fasadritningar 
Planritning 
Sektionsritning 
Situationsplan 
Kompletterande uppgifter till ansökan 
Yttrande från VA 
Yttrande från kommunantikvarie  
 
Avgift  
Prövning Bygglov  17 707 Kr 
Startbesked   20 658 Kr 
Grannehörande     2 108 Kr 
Kungörelse        284 Kr  
Avgift totalt   40 757 Kr 
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Ärendet 
Ansökan avser bygglov för nybyggnation av flerbostadshus på fastigheten  
SJÖBY 1:37. Byggnaden utformas med två våningar, samt en byggnadsarea  
på 191 m2, bruttoarea på 322 m2 och boarea på ca 304 m2. 
Flerbostadshuset inrymmer fyra lägenheter enligt bilagda handlingar. 
 
Fasadbeklädnad av träpanel med faluröd kulör (färgkod NCS, S 5040-Y80R), 
och takbeklädnad av betong alt. plåt med mörksilver kulör. 

Motivering av beslut 
För fastigheten gäller detaljplan med planbeteckning 1463-P141 B, som vann 
laga kraft 2011-03-04. Enligt detaljplanen får man bygga 200 kvm 
byggnadsarea på fastigheten Sjöby 1:37, med högst två lägenheter. 
Detaljplanen anger även huvudbyggnad ska placeras minst fyra meter från 
tomtgräns, och uthus ska placeras minst en meter från tomtgräns. 
 
Fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt vatten, 
spillvatten och dagvatten. Byggnaden är tänkt att anslutas till kommunal 
anläggning för vatten och avlopp, se bilaga yttrande från VA. 
 
Bebyggelse i området består av fristående villor i en eller två våningar. 
Utfarten kommer att ske via en befintlig väg enligt situationsplanen.  
 
Yttranden   
De grannar, andra sakägare och myndigheter som byggenheten har  
bedömt är berörda har fått tillfälle att yttra sig över ansökan. 
 
Kommunantikvarie inkom med skrivelse och har hänvisat till PBL 2 kap 6 §, se 
bilaga yttrande från kommunantikvarie.  
 
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 
Bygglov kan ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och 
avvikelsen är liten, eller åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig 
för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt 
enligt 9 kap. 31b-c §. 
 
Åtgärden avviker mot detaljplanen eftersom bostadshuset kommer inrymma 
fyra lägenheter på fastigheten Sjöby 1:37. Byggenheten bedömer att 
åtgärden innebär stor avvikelse från detaljplanen.   
 
Placering och utformning 
Åtgärden avviker från befintlig bebyggelse som består av en-och två 
bostadshus. Flerbostadshuset kommer att ha en annan karaktär som inte 
uppfyller krav på lämplighet utifrån stads-och landskapsbild på plats enligt 
Plan-och bygglagen 2 kap 6 §.  
 
Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är byggenhetens samlade bedömning 
att det inte går att bevilja bygglov för åtgärden. 
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Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-06-18. 

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. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Fasadritningar 
Planritning 
Sektionsritning 
Situationsplan 
Kompletterande uppgifter till ansökan 
Yttrande från VA 
Yttrande från kommunantikvarie  
 
Avgift  
Prövning Bygglov 7 800 Kr (8 timmar) 
Grannehörande 2 108 Kr   
Avgift totalt 9 908 Kr 

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

Beslutsgång 
Ordförande sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns två  
förslag. 
 
Ordförande ställer Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande  
(avslå bygglov) mot Leif Andersson (C) förslag (bevilja bygglov) och finner att 
plan- och byggnadsnämnden antar Leif Andersson (C) förslag (bevilja 
bygglov). 
 
Votering begärs och verkställs. 
 
Följande beslutsgång godkänns: 
Ja-röst för bifall till Leif Andersson (C) förslag att bevilja ansökan om  
bygglov.  
 
Nej-röst för bifall att avslå ansökan om bygglov enligt  
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande. 
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Ledamot Ja Nej 
Arvid Eklund (S)  X 
Jan-Åke Löfgren (S)  X 
Ulf Eriksson (L) X  
Rolf Skarin (M)  X 
Per-Åke Älverbrandt (KD) X  
Lennart Svensson (SD) X  
Leif Andersson (C) X  

 
Med 3 nej-röster och 4 ja-röster bifaller plan- och byggnadsnämnden  
Leif Andersson (C) förslag att bevilja bygglov med motiveringen att avvikelsen 
mot detaljplanen är ringa och flerbostadshuset kommer smälta väl in i miljön 
samt att området för byggnationen är attraktivt, vilket blir en tillgång för 
orten. 

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 §. 
 
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: 
- Förslag till kontrollplan  
- Brandskyddsbeskrivning  
- Energiberäkning  
- Inre VA  
- Konstruktionsdokumentation enl. EKS 11  
- Konstruktionsritning: grund, vägg och tak 
- Färdigställandeskydd  
- Ventilationsritning  
- Överenskommelse utsättning 
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Expedieras till: 
Beslutskopia skickas till   sökanden   
    kontrollansvarig 
 
Meddelande om beviljat bygglov skickas till  Sjöby 1:36 
     Sjöby 1:35 
     Horred 5:58 
     Horred 5:59 
     Sjöby 1:37 
     Sjöby 1:10 
     Sjöby 1:16 
     Sjöby 1:33  
     Sjöby 1:9 
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, 
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 

________________  
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§ 99/2021    
 
Rya 1:18 - Förhandsbesked för nybyggnation av två stycken 
enbostadshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om förhandsbesked med stöd 
av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) med motiveringen att 
brukningsvärdet på marken är liten och att byggnaderna ansluter till befintlig 
bebyggelse, vilket medför att befintlig mark är svår att bruka.  
 
Avgiften är 19 519 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Dokument och bilder 
Situationsplan 
Fasadritningar 
Förhandsbesked 2005 
Komplettering information 
Granne yttrande 1 
Granne yttrande 2 
Yttrande från miljöenheten 
Svar på kommunicering  
 
Avgift  
Prövning Förhandsbesked  11 857 Kr 
Grannehörande     2 108 Kr 
VA-granskning     5 270 Kr 
Kungörelse        284 Kr           
Avgift totalt   19 519 Kr 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av två enbostadshus på 
fastigheten RYA 1:18. Enbostadshusen utformas i en våning med inredd vind, 
byggnadsarea på ca 111,3 m2 var.  
 
Den befintliga fastighetens storlek är 3 644 m2. Fastigheten kommer vid 
positivt förhandsbesked att styckas av. De tilltänkta fastigheterna får en 
föreslagen storlek på cirka 1 800 m2 var.  
 
Fastigheten RYA 1:18 är taxerad som småhusenhet. 

Motivering av beslut 
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och 
sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger i dagsläget utanför 
verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. Enbostadshusen är 
tänkta att anslutas till enskild anläggning för vatten och avlopp. 
  
Enligt översiktsplanen som vann laga kraft 2017-05-25, redovisas fastigheten 
inom ett avrinningsområde där särskild hänsyn ska tas (MB 3:6) och inom ett 
område med jordbruksmark. ”Stor restriktivitet bör iakttas mot ny bebyggelse 
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och nya anläggningar på jordbruksmark, med undantag för sådana som har 
med områdenas funktion för jordbruket att göra. Ny bebyggelse på 
jordbruksmark kräver motivering både till varför det är ett väsentligt 
samhällsintresse och varför alternativa lösningar inte är tillfredställande, 
redovisning av arealen och bedömning av påverkan. Där är enligt miljöbalken 
3 kap. 4 §.  
 
Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller 
bevarandevärden. Utfarten kommer att ske via en befintlig väg enligt 
situationsplanen. 
 
Yttranden   
Miljöenheten inkom med skrivelse och har avstyrkt förhandsbeskedet gällande 
placering på jordbruksmark. De har lämnat synpunkt gällande vatten och 
avlopp. Miljöenheten har även påpekat att ett befintlig grovt träd finns vid 
den planerade utfarten, se bilaga yttrande från miljöenheten.  
 
Berörda grannar inkom med skrivelse och har avstyrkt förslaget och har 
lämnat synpunkt gällande antal tänkta husen, se yttrande från grannar 1 och 
2. 
 
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 få betydande inverkan på omgivningen eftersom den 
placeras på en obebyggd tomt. Det har byggts fem nya hus i området de 
senaste tio åren och det är stor efterfrågan att bygga i området. Den sökta 
åtgärden bedöms därför vara sådan att markens lämplighet behöver prövas 
med detaljplan.  
(4 kap 2 § PBL). 
 
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.  
 
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. 
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Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är byggenhetens bedömning att det 
inte går och ge ett positivt förhandsbesked för åtgärden. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-06-18. 

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 15 068 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Dokument och bilder 
Situationsplan 
Fasadritningar 
Förhandsbesked 2005 
Komplettering information 
Granne yttrande 1 
Granne yttrande 2 
Yttrande från miljöenheten 
Svar på kommunicering 
Avgift  
Prövning Förhandsbesked 7 800 Kr (8 timmar) 
Grannehörande   2 108 kr 
VA-granskning   5 160 Kr 
Avgift totalt                 15 068 Kr 

Dagens sammanträde 
Marina Khatchadorian, 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 bevilja förhandsbesked för nybyggnation av två 
stycken enbostadshus med motiveringen att brukningsvärdet på marken är 
liten och att byggnaderna ansluter till befintlig bebyggelse, vilket medför att 
befintlig mark är svår att bruka. 

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 §. 
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Kontakta Marks kommuns adresshandläggare via pbn@mark.se 

Expedieras till: 
Beslutskopia skickas till   sökanden 
 
Delgivning av beslut   Rya 1:11  
    Rya 1:16   
    Rya 1:17 
 
Meddelande om beviljat förhandsbesked  Rya 1:18    
    Rya 1:15 
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, 
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 

________________  
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§ 100/2021    
 
Lockö 1:7 - 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 10 962 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Hus förslag  
Yttrande från miljöenheten  
Granne tillstyrker med synpunkt  
 
Avgift  
Prövning Förhandsbesked 7 800 Kr (8 timmar)   
Grannehörande  3 162 Kr   
Avgift totalt                 10 962 Kr 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus på 
fastigheten LOCKÖ 1:7. Enbostadshus utformas med en våning utan inredd 
vind, med en tänkt byggnadsarea på ca 160 m2.  
 
Den befintliga fastighetens storlek är 25 680 m2. Fastigheten kommer vid 
positivt förhandsbesked att styckas av. Den tilltänkta fastigheten får en 
föreslagen storlek på cirka 2 300 m2.  
 
Fastigheten LOCKÖ 1:7 är taxerad som lantbruksenhet. 

Motivering av beslut 
Den aktuella platsen ligger i Hyssna cirka 300 m öster om landsväg 156 i 
området Lockö, vid Locköfallsvägen. Fastigheten är bebyggd och ligger 
utanför detaljplan, områdesbestämmelser men sammanhållen bebyggelse. 
Fastigheten ligger i dagsläget inom verksamhetsområdet för kommunalt 
vatten och avlopp. Enbostadshuset är tänkt att anslutas till kommunal 
anläggning för vatten och avlopp. Kommunalt VA (vatten och spillvatten) 
finns utbyggt i området och anslutningen är möjligt.  
 
I området finns några bostadshus öster om Locköfallsvägen, som utgör en 
naturlig sammanhållen bebyggelse. Den föreslagna placeringen av huset i 
Lockö 1:7 ligger väster om vägen, där finns en hästhage och jordbruksmark.  
 
Enligt översiktsplanen som vann laga kraft 2017-05-25, redovisas fastigheten 
inom ett avrinningsområde särskild hänsyn ska tas (MB 3:6) och inom ett 
område med jordbruksmark. ”Stor restriktivitet bör iakttas mot ny bebyggelse 
och nya anläggningar på jordbruksmark, med undantag för sådana som har 
med områdenas funktion för jordbruket att göra. Ny bebyggelse på 
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jordbruksmark kräver motivering både till varför det är ett väsentligt 
samhällsintresse och varför alternativa lösningar inte är tillfredställande, 
redovisning av arealen och bedömning av påverkan. Där är enligt miljöbalken 
3 kap. 4 §.  
 
Platsen berörs inte av några konstaterade naturvärden.  
 
Utfarten kommer att ske via Locköfallsvägen enligt situationsplanen. 
 
I närhet av fastigheten finns en mataffär och busshållplats som ligger cirka  
300 m respektive 700 meter bort. 
 
Yttranden   
Miljöenheten inkom med skrivelse och har avstyrkt den tänkta placeringen på 
grund av att åtgärden kommer att placeras på jordbruksmark. Miljöenheten 
har påpekat att fastigheten ligger inom vattenskyddsområde, primärzone, se 
bilaga yttrande från miljö.  
 
På den aktuella platsen finns risker för vattentäkt. Avloppsledningar kan med 
tiden börja läcka och detta kan komma att påverka vattentäkten.  
 
Berörda grannar inkom med skrivelse där de påpekar att hålla sig 4,5 meter 
till tomtgräns och stenmur, se bilaga granne tillstyrker med synpunkt.  
 
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 få betydande inverkan på omgivningen eftersom den 
placeras på jordbruksmark. Det har byggts mer än tio nya hus i området de 
senaste fem åren och det är stor efterfrågan att bygga i området. Den sökta 
åtgärden bedöms därför vara sådan att markens lämplighet behöver prövas 
med detaljplan. (4 kap 2 § PBL). 
 
Omgivningen 
Det ligger en paddock i direkt anslutning (på Lockö 1:7) till den aktuella 
fastigheten. Troligen finns det hästar på gården som är belägen på Lockö 1:7 
men miljöenheten saknar uppgifter om detta. Respektavstånd till stall och 
gödselanläggning där 1 till 9 djurenheter vistas är 50 meter respektive 25 
meter till rasthagar där djur varaktigt vistas (hämtat ur Marks kommuns 
riktlinjer för respektavstånd mellan djurhållning och bostäder 2015). Se bilaga 
yttrande från miljöenheten. 
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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. 
 
Placering och utformning 
Åtgärden, att uppföra ett enbostadshus på fastigheten Lockö 1:7, på den 
tänkta placeringen, uppfyller inte kravet på lämplig placering. Byggnaden är 
placerad på jordbruksmark samt inom vattenskyddsområde primär zon. 
Åtgärden uppfyller inte kraven i Plan-och bygglagen 2 kap 6 §.  
 
Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är byggenhetens bedömning att det 
inte går och ge ett positivt förhandsbesked för åtgärden. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-06-18. 

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 
Hus förslag  
Yttrande från miljöenheten  
Granne tillstyrker med synpunkt  
 
Avgift  
Prövning Förhandsbesked 7 800 Kr (8 timmar)   
Grannehörande  3 162 Kr   
Avgift totalt                 10 962 Kr 

Dagens sammanträde 
Marina Khatchadorian, bygglovhandläggare redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 

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

Expedieras till: 
Delgivning av beslut                                       Sökande 

________________  
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§ 101/2021    
 
Lockö 1:7 - Förhandsbesked för 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 10 962 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Översiktskarta 
Synpunkt från granne 1 
Synpunkt från granne 2 
Yttrande från miljöenheten 
Yttrande från VA 
 
Avgift  
Prövning Förhandsbesked 7 800 Kr (8 timmar)  
Grannehörande  3 162 Kr    
Avgift totalt                 10 962 Kr 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus på 
fastigheten LOCKÖ 1:7. Enbostadshuset utformas med en våning utan inredd 
vind, med en byggnadsarea på ca 160 m2.  
 
Den befintliga fastighetens storlek är 25 680 m2. Fastigheten kommer vid 
positivt förhandsbesked att styckas av. Den tilltänkta fastigheten får en 
föreslagen storlek på cirka 2 150 m2.  
 
Fastigheten LOCKÖ 1:7 är taxerad som lantbruksenhet. 

Motivering av beslut 
Den aktuella platsen ligger i Hyssna cirka 300 m öster om landsväg 156 i 
området Lockö, vid Locköfallsvägen. Fastigheten är bebyggd och ligger 
utanför detaljplan, områdesbestämmelser men sammanhållen bebyggelse. 
Fastigheten ligger i dagsläget inom verksamhetsområdet för kommunalt 
vatten och avlopp. Enbostadshus är tänkt att anslutas till kommunal 
anläggning för vatten och avlopp.  
 
I området finns några bostadshus öster om Locköfallsvägen, som utgör en 
naturlig sammanhållen bebyggelse. Den föreslagna placeringen av huset i 
Lockö 1:7 ligger väster om vägen, där finns en hästhage samt jordbruksmark.  
 
Enligt översiktsplanen som vann laga kraft 2017-05-25, redovisas fastigheten 
inom ett avrinningsområde särskild hänsyn ska tas (MB 3:6) och inom ett 
område med jordbruksmark. ”Stor restriktivitet bör iakttas mot ny bebyggelse 
och nya anläggningar på jordbruksmark, med undantag för sådana som har 
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med områdenas funktion för jordbruket att göra. Ny bebyggelse på 
jordbruksmark kräver motivering både till varför det är ett väsentligt 
samhällsintresse och varför alternativa lösningar inte är tillfredställande, 
redovisning av arealen och bedömning av påverkan. Där är enligt miljöbalken 
3 kap. 4 §.  
 
Utfarten kommer att ske via Locköfallsvägen enligt situationsplanen. 
 
I närhet av fastigheten finns en mataffär och busshållplats som ligger cirka 
300 respektive 700 meter bort 
 
Yttranden   
Miljöenheten inkom med skrivelse och har avstyrkt den tänkta placeringen på 
grund av att åtgärden kommer att placeras på jordbruksmark. Miljöenheten 
har påpekat att fastigheten ligger inom vattenskyddsområde, primär zon, se 
bilaga yttrande från miljö.  
 
Berörda grannar inkom med skrivelse och har påpekat på bland annat, 
vattenskyddsområdet, avstånd till tomtgräns samt att det inte finns 
byggnader på den andra sidan av Locköfallsvägen, synpunkt från granne 1 
och synpunkt från granne 2.  
 
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 
Samlad bebyggelse finns på ena sidan av Locköfallsvägen vilket förutsätter 
bättre placering av den sökta åtgärden där. Kulturlandskap bör bevaras på 
andra sidan vägen som den är i dagsläget. Åtgärden bedöms få betydande 
inverkan på omgivningen eftersom den placeras på jordbruksmark. Det har 
byggts mer än tio nya hus i området de senaste fem åren och det är stor 
efterfrågan att bygga i området. Den sökta åtgärden bedöms därför vara 
sådan att markens lämplighet behöver prövas med detaljplan. (4 kap 2 § 
PBL). 
 
Enligt vattenskyddsanalys för området Hyssna finns det risk att avloppet 
påverkar kommunens vattentäkt. Avloppsledningar kan med tiden börja läcka 
och även detta kan komma att påverka vattentäkten.  
 
Omgivningen 
Det ligger en paddock i direkt anslutning (på Lockö 1:7) till den aktuella 
fastigheten. Troligen finns det hästar på gården som är belägen på Lockö 1:7 
men miljöenheten saknar uppgifter om detta. Respektavstånd till stall och 
gödselanläggning där 1 till 9 djurenheter vistas är 50 meter respektive 25 
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meter till rasthagar där djur varaktigt vistas (hämtat ur Marks kommuns 
riktlinjer för respektavstånd mellan djurhållning och bostäder 2015). Se bilaga 
yttrande från miljöenheten. 
 
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. 
 
Placering och utformning 
Att uppföra ett enbostadshus på fastigheten Lockö 1:7, med den tänkta 
placeringen uppfyller inte kravet på lämplig placering. Byggnaden är placerad 
på jordbruksmark samt inom vattenskyddsområde primär zon.  
 
Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är byggenhetens bedömning att det 
inte går och ge ett positivt förhandsbesked för åtgärden. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-06-18. 

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 
Översiktskarta 
Synpunkt från granne 1 
Synpunkt från granne 2 
Yttrande från miljöenheten 
Yttrande från VA 
 
Avgift  
Prövning Förhandsbesked 7 800 Kr (8 timmar)  
Grannehörande  3 162 Kr 
Avgift totalt                 10 962 Kr 

Dagens sammanträde 
Marina Khatchadorian, bygglovhandläggare redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 

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

Expedieras till: 
Delgivning av beslut                                       Sökande 

________________  
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§ 102/2021   
 
Hyssnabacka 7:3 - 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. 
 
Avgiften är 15 567 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan  
Yttrande från VA 
Granne tillstyrker med kommentar 
 
Avgift  
Förhandsbesked  13 175 Kr 
Grannehörande    2 108 Kr 
Kungörelse        284 Kr 
Avgift totalt                   15 567 Kr 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus samt en 
komplementbyggnad, i from av garage/carport på fastigheten HYSSNABACKA 
7:3. Enbostadshuset utformas med en våning och med inredd vind, med en 
byggnadsarea på ca 150 m2. Bostadshuset kommer att uppföras med platta 
på mark och med murade, motfyllda källarväggar.  
 
Den befintliga fastighetens storlek är 4 758 m2. Fastigheten kommer vid 
positivt förhandsbesked att styckas av. Den tilltänkta fastigheten får en 
föreslagen storlek på cirka 1200 m2.  
 
Fastigheten HYSSNABACKA 7:3 är taxerad som småhusenhet. 

Motivering av beslut 
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och 
sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för 
kommunalt vatten och avlopp. Enbostadshus är tänkt att anslutas till 
kommunal anläggning för vatten och avlopp.  
  
Enligt översiktsplanen för Marks kommun som vann laga kraft 2017-25-05, 
redovisas den aktuella platsen inom ett avrinningsområde där särskild hänsyn 
ska tas enligt miljöbalken (MB 3:6). Mark- och vattenområden samt fysisk 
miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras 
naturvärden eller kulturvärden skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder 
som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.  
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Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller 
bevarandevärden.  Utfarten kommer att ske via samma befintlig väg som idag 
används till fastigheten. 
 
Yttranden   
Miljöenheten har inte lämnat in något remissvar. 
 
Teknik- och Service förvaltningen inkom med skrivelse gällande anslutning till 
kommunalt vatten och avlopp, det har inget mot förslaget, se bilaga yttrande 
från VA, se bilaga.  
 
Det har inte kommit in några synpunkter från grannar, grannarna tillstyrker 
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. 
 
Fastigheten är belägen i område med några bebyggelser. Den tillkommande 
bostadsbyggnaden blir på ett naturligt sätt en del av området. Den tänkta 
placeringen är delvis inom skogsmark.  
 
Detaljplanekravet 
Åtgärden bedöms inte få någon betydande inverkan på omgivningen eftersom 
den placeras bredvid ett befintligt enbostadshus. Det har endast byggts tre 
nya hus i området de senaste tio 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).  
 
Placering och utformning 
Åtgärden, att uppföra ett enbostadshus på fastigheten Hyssnabacka 7:3, 
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). 
 
Att bygga ett enbostadshus på platsen överensstämmer med översiktsplanen 
Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är byggenhetens samlade bedömning 
att åtgärden uppfyller kraven för ett positivt förhandsbesked. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-06-18. 
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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 15 567 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan  
Yttrande från VA 
Granne tillstyrker med kommentar 
 
Avgift  
Förhandsbesked  13 175 Kr 
Grannehörande    2 108 Kr 
Kungörelse        284 Kr 
Avgift totalt                   15 567 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 Hyssnabacka 7:2  
    Brandskog 1:5   
    Hyssnabacka 7:1  
    Hyssnabacka 7:3 
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, 
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 

________________  
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§ 103/2021    
 
Nygården 1:18 - 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.  
 
Avgiften är 15 567 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Yttrande från miljöenheten 
 
Avgift  
Förhandsbesked  7 905 Kr 
Grannehörande  2 108 Kr 
Kungörelse     284 Kr 
VA-granskning miljöenheten 5 270 Kr 
Avgift totalt                 15 567 Kr 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus samt en 
komplementbyggnad på fastigheten NYGÅRDEN 1:18. Enbostadshuset 
utformas med en våning utan inredd vind, byggnadsarea på ca 133 m2 och 
boarea ca 119 m2. Garaget kommer att ha en byggnadsarea på ca 48 m2. 
 
Den befintliga fastighetens storlek är 572 060 m2. Fastigheten kommer vid 
positivt förhandsbesked att styckas av. Den tilltänkta fastigheten får en 
föreslagen storlek på cirka 2 000 m2.  
 
Fastigheten NYGÅRDEN 1:18 är taxerad som lantbruksenhet. 

Motivering av beslut 
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och 
sammanhållen bebyggelse. 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 för Marks kommun som vann laga kraft 2017-25-05, 
redovisas den aktuella platsen inom ett område med utredningsområde för 
framtida materialförsörjning (MB 3:7). Grus- och bergförekomst av potentiellt 
intresse för den lokala eller regionala materialförsörjningen ska skyddas mot 
bebyggelse eller annan verksamhet som i framtiden kan försvåra för en 
nyetablering av täkt.  
 
Utfarten kommer att ske via Länsmansvägen 1611 enligt situationsplan.  
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Yttranden   
Miljöenheten inkom med skrivelse och har inget att erinra mot förslaget på 
vatten och avlopp. Miljöenheten har inga andra synpunkter, se bilaga yttrande 
från miljöenheten.  
 
Det har inte kommit in några synpunkter från grannar, andra    
sakägare till Byggenheten och bedömningen görs därför 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. 
 
Detaljplanekravet 
Åtgärden bedöms inte få någon betydande inverkan på omgivningen eftersom 
den placeras på en stor fastighet som kommer att styckas av. Det har endast 
byggts två nya hus i området de senaste tio 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). 
 
Placering och utformning 
Åtgärden, att uppföra ett enbostadshus samt en komplementbyggnad på 
fastigheten Nygården 1:18, 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). 
 
Att bygga ett enbostadshus på platsen överensstämmer med översiktsplanen. 
Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är Byggenheten samlade bedömning 
att åtgärden uppfyller kraven för ett positivt förhandsbesked. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-06-18. 

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 15 567 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
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 Plan- och byggnadsnämnden 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Yttrande från miljöenheten 
 
Avgift  
Förhandsbesked  7 905 Kr 
Grannehörande  2 108 Kr 
Kungörelse     284 Kr 
VA-granskning miljöenheten 5 270 Kr 
Avgift totalt                 15 567 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  Nygården 1:11 
    Nygården 1:12 
    Nygården 1:18 
    Sätila-Hulta 1:3 
    Nygården 1:3 
    Sätila-Kullen 1:11. 
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, 
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 

________________  
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 Plan- och byggnadsnämnden 
 2021-06-18 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 104/2021    
 
Ryda 1:22 - Bygglov för nybyggnation av parhus och radhus  

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av  
9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL med motiveringen att 
avvikelsen mot detaljplanen uppvägs av det mervärde som uppkommer 
genom att befintlig byggnad kommer bort från trafikområdet och framtida 
cykelväg.  
 
Avgiften är 57 200 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är  
Mikael Johannison, KIWA Swedcert 7646 som är certifierad kontrollansvarig 
med behörighet N/K enligt 10 kap. 9 § PBL.  
 
I detta ärende krävs utstakning innan byggstart. Efter byggnation krävs 
lägeskontroll. Kostnader för detta ingår inte i bygglovsavgiften. 
 
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: 
Theresa Magnusson, Theresa.Magnusson@mark.se, 0320 - 21 76 72 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Anmälan om KA 
Situationsplan 
Nybyggnadskarta 
Planritning radhus 
Planritning parhus 
Sektionsritning parhus 
Sektionsritning radhus 
Fasadritningar parhus 1 
Fasadritningar parhus 2 
Fasadritningar radhus 1 
Fasadritningar radhus 2 
Skrivelse till ansökan 
Yttrande från miljöenheten 
 
Avgift  
Prövning Bygglov  25 296 Kr 
Startbesked   29 512 Kr 
Grannehörande     2 108 Kr 
Kungörelse        284 Kr  
Avgift totalt   57 200 Kr 

Dnr BYGG.2021.314  231 
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Ärendet 
Ansökan avser bygglov för nybyggnation av parhus och radhus på fastigheten 
RYDA 1:22 enligt bilagda handlingar. Parhuset utformas med en våning, samt 
en byggnads- och bruttoarea på 165 m2.  
 
Radhuset utformas med en våning, samt en byggnads- och bruttoarea på  
393 m2. Byggnaden har 5 lägenheter i olika storlek. Två av lägenheterna har   
fyra rum och kök och boarea på 77 m2. Övriga tre lägenheter har två rum och 
kök och boarea på 62 m2.  
 
Fasadbeklädnad av liggande träpanel med vit kulör och takbeklädnad av tegel 
med grå kulör. 

Motivering av beslut 
Fastigheten ligger inom område med detaljplan, planbeteckning 15-STY-4316 
B som vann laga kraft 1990-01-25. I detaljplanen redovisas den aktuella 
platsen inom ett område för handel- och bostadsändamål. Enligt 
nybyggnadskartan placeras både parhuset och radhuset till största delen på 
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 inkom med skrivelse och man ser positivt på åtgärden om 
vatten- och avloppsfrågan går att lösa via anslutning till kommunalt VA. Se 
bilaga yttrande från miljöenheten.  
 
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 
Bygglov kan ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och 
avvikelsen är liten, eller åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig 
för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt 
enligt 9 kap. 31b-c §. 
 
Nästan hela fastigheten Ryda 1:22 utgörs av prickad mark, som inte får 
bebyggas enlig detaljplan. Utav den sökta åtgärden hamnar cirka 180 kvm på 
prickad mark. Åtgärden strider mot detaljplanen och byggenheten bedömer 
detta som en stor avvikelse från detaljplanen.  
 
Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är byggenhetens bedömning att det 
inte går att ge bygglov för åtgärden. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-06-18. 
 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 39(123) 
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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. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Anmälan om KA 
Situationsplan 
Nybyggnadskarta 
Planritning radhus 
Planritning parhus 
Sektionsritning parhus 
Sektionsritning radhus 
Fasadritningar parhus 1 
Fasadritningar parhus 2 
Fasadritningar radhus 1 
Fasadritningar radhus 2 
Skrivelse till ansökan 
Yttrande från miljöenheten 
 
Avgift  
Prövning Bygglov  7 800 Kr (8 timmar) 
Grannehörande  2 108 Kr   
Avgift totalt  9 908 Kr 

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

Beslutsgång 
Ordförande föreslår beslut enligt Leif Andersson (C) förslag och finner att 
plan- och byggnadsnämnden antar förslaget. 
 
Leif Andersson (C) föreslår att bevilja bygglov för nybyggnation och 
tillbyggnad av enbostadshus och flerbostadshus med motiveringen att 
avvikelsen mot detaljplanen uppvägs av det mervärde som uppkommer 
genom att befintlig byggnad kommer bort från trafikområdet och framtida 
cykelväg. 

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.  
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Ni måste påbörja åtgärden inom två år efter det att beslutet om bygglov 
vunnit laga kraft och byggnationen måste avslutas inom fem år efter det att 
bygglovet vunnit laga kraft, plan- och bygglagen 9 kapitlet 43 §. 
 
Ni får inte avvika från de handlingar som ingår i beslutet utan plan- och 
byggnadsnämndens godkännande. Tillkommande avgift tas ut. 
 
På det tekniska samrådet föreläggs byggherren att lämna in följande 
handlingar till plan- och byggnadsnämnden: 
- Förslag till kontrollplan 
- Brandskydd – avstånd till grannar och andra byggnader 
- Energiberäkning   
- Yttre VA – situationsplan 
- Inre VA 
- Konstruktionssektionsritning: Grund, väggar och tak 
- Ventilationsritning 
- Färdigställandeskydd 
- Materialinventering 
- Överenskommelse utsättning 

Expedieras till: 
Beslutskopia skickas till   sökanden   
    kontrollansvarig 
 
Meddelande om beviljat lov   Ryda 1:42  
    Ryda 2:1  
    Ryda 1:9  
    Ryda 1:22   
    Ryda 1:17 
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, 
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 

________________  
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§ 105/2021    
 
Öxabäcks-Stom 1:108 - Bygglov för nybyggnation av enbostadshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 
31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL med motiveringen att avvikelsen 
mot detaljplanen är liten och smälter väl in i miljön med intilliggande 
fastigheter. 
 
Avgiften är 24 314 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är  
Börje Berntsson, RISE SC0587-11 som är certifierad kontrollansvarig med 
behörighet N/K enligt 10 kap. 9 § PBL.  
 
I detta ärende krävs utstakning innan byggstart. Efter byggnation krävs 
lägeskontroll. Kostnader för detta ingår inte i bygglovsavgiften. 
 
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: 
Theresa Magnusson, Theresa.Magnusson@mark.se, 0320 - 21 76 72 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Nybyggnadskarta 
Anmälan om kontrollansvarig  
Plan- och sektionsritning 
Fasadritning 
Marksektionsritning 
 
Avgift  
Prövning Bygglov  10 118 Kr 
Startbesked   11 804 Kr  
Grannehörande     2 108 Kr 
Kungörelse        284 Kr  
Avgift totalt   24 314 Kr 

Ärendet 
Ansökan avser bygglov för nybyggnation av ett enbostadshus på fastigheten 
ÖXABÄCKS STOM 1:108. Enbostadshus utformas med en våning, samt en 
byggnads- och bruttoarea på 107,1 m2 boarea på 93,6 m2. 
 
Fasadbeklädnad av liggande träpanel med vit kulör, och takbeklädnad av 
tegel med tegelröd kulör. 

Dnr BYGG.2021.265  231 
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Motivering av beslut 
För fastigheten gäller detaljplan med planbeteckning 1463-P2018/7 B, som 
vann laga kraft 1991-02-21. Man får bygga bostadshus i två våningar med 
byggnadshöjd på 4,5 m. Huvudbyggnaden ska även ha brutet tak 
(mansardtak). Byggherren har ansökt om bostadshus med sadeltak, vilket 
avviker från detaljplanen. 
 
Yttranden   
Det har inte kommit in några synpunkter från grannar, andra sakägare till 
byggenheten och bedömningen görs därför att ingen har något emot 
förslaget. 
 
Den sökande har lämnat in synpunkter på kommunicering om avslag, se 
bilaga synpunkter från sökande.  
 
Övervägande/Skäl till beslut 
Bygglov kan ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och 
avvikelsen är liten, eller åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig 
för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt 
enligt 9 kap. 31b-c §. 
 
Åtgärden avviker mot detaljplanen eftersom byggnader inom detaljplanen ska 
brutet tak (mansardtak) och den sökta åtgärden avser sadeltak. Byggenheten 
bedömer detta som en stor avvikelse mot detaljplanen.  
 
Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är byggenhetens bedömning att det 
inte går att ge bygglov för åtgärden. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-06-18. 

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. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Nybyggnadskarta 
Anmälan om kontrollansvarig  
Plan- och sektionsritning 
Fasadritning 
Marksektionsritning 
 
Avgift  
Prövning Bygglov  7 800 Kr (8timmar) 
Grannehörande  2 108 Kr   
Avgift totalt  9 908 Kr 
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Dagens sammanträde 
Marina Khatchadorian, bygglovhandläggare redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordförande föreslår beslut enligt Lennart Svensson (SD) förslag och finner att 
plan- och byggnadsnämnden antar förslaget. 
 
Lennart Svensson (SD) föreslår att bevilja bygglov för nybyggnation av 
enbostadshus med motiveringen att avvikelsen mot detaljplanen är liten och 
smälter väl in i miljön med intilliggande fastigheter. 

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 §. 
 
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: 
- Förslag till kontrollplan 
- Brandskydd – avstånd till grannar och andra byggnader 
- Energiberäkning   
- Yttre VA – situationsplan 
- Inre VA 
- Konstruktionssektionsritning: Grund, väggar och tak 
- Ventilationsritning 
- Färdigställandeskydd 
- Prestandadeklaration eldstad 
- Prestandadeklaration rökkanal 
- Överenskommelse utsättning 
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Expedieras till: 
Beslutskopia skickas till  sökanden 

kontrollansvarig 
 
Meddelande om beviljat bygglov skickas till  Öxabäcks Stom 1:108 

Öxabäcks Stom 1:15 
Öxabäcks Stom 1:26  
Öxabäcks Stom 1:20 
Öxabäcks Stom 1:34 

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

________________  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 45(123) 

 Plan- och byggnadsnämnden 
 2021-06-18 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 106/2021    
 
Torrås 2:6 - Förhandsbesked 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 15 567 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Yttrande från miljöenheten 
Yttrande från granne 1 
Yttrande från granne 2 
Bemötande från sökande 
 
Avgift  
Förhandsbesked  7 905 Kr 
Grannehörande  2 108 Kr 
Kungörelse     284 Kr 
VA-granskning miljöenheten 5 270 Kr 
Avgift totalt                 15 567 Kr 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus samt en 
komplementbyggnad på fastigheten TORRÅS 2:6. 
 
Den befintliga fastighetens storlek är 21 259 m2. Fastigheten kommer vid ett 
positivt förhandsbesked att styckas av. Den tilltänkta fastigheten får en 
föreslagen storlek på cirka 4 000 m2.  
 
Fastigheten TORRÅS 2:6 är taxerad som lantbruksenhet. 

Motivering av beslut 
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och 
sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger i dagsläget utanför 
verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. Enbostadshuset är 
tänkt att anslutas till enskild anläggning för vatten och avlopp. 
 
Enligt översiktsplanen för Marks kommun som vann laga kraft 2017-05-25, 
redovisas den aktuella platsen inom ett avrinningsområde där särskild hänsyn 
ska tas enligt miljöbalken (MB 3:6). Mark- och vattenområden samt den 
fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av 
deras naturvärden eller kulturvärden skall så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.  
  
Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller 
bevarandevärden.  
 

Dnr BYGG.2021.302  216 
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Utfarten kommer att ske via en ny privat väg enligt situationsplan. 
 
Yttranden   
Miljöenheten inkom med skrivelse och har inget att erinra mot förslaget, 
vatten och avlopp går att lösa inom den planerade avstyckningen, se bilaga 
yttrande från miljöenheten.  
 
Berörda grannar på fastigheten Torrås 2:10 inkom med skrivelse och har 
avstyrkt förslaget. Grannen har lämnat synpunkter, se bilaga yttrande från 
granne 1. 
 
Berörda grannar på fastigheten Torrås 2:9 inkom med skrivelse. Grannen har 
lämnat in synpunkter gällande vägen, se bilaga yttrande från granne 2.  
 
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 stor fastighet i närhet till tre befintliga hus. Det har endast 
byggts två nya hus i området de senaste tio 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 detaljplan. (4 kap 2 § 
PBL). 
 
Placering och utformning 
Åtgärden, att uppföra ett enbostadshus på fastigheten Torrås 2:6, 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). 
 
Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är byggenhetens samlade bedömning 
att åtgärden uppfyller kraven för ett positivt förhandsbesked. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-06-18. 

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. 
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Avgiften är 15 567 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Yttrande från miljöenheten 
Yttrande från granne 1 
Yttrande från granne 2 
Bemötande från sökande 
 
Avgift  
Förhandsbesked  7 905 Kr 
Grannehörande  2 108 Kr 
Kungörelse     284 Kr 
VA-granskning miljöenheten 5 270 Kr 
Avgift totalt                 15 567 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 
Delgivning av beslut   Torrås 2:9   
    Torrås 2:10. 
 
Meddelande om beviljat förhandsbesked  Torrås 2:6  
    Torrås 10:1  
    Torrås 2:19  
    Bokeliden 4:1 
    Torrås 2:16. 
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, 
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 
________________  
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§ 107/2021    
 
Mällby 1:2 - Förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet för vidare 
handläggning på grund av utebliven remiss från Svenska kraftnät, som 
eventuellt kan komma att påverka förhandsbeskedet. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Översiktskarta 
Fasadritningar 1 
Fasadritningar 2 
Yttrande från miljöenheten 
Yttrande från Trafikverket 
Bemötande från sökande 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus samt ett 
garage på fastigheten MÄLLBY 1:2. Enbostadshuset utformas med två 
våningar, samt med en byggnadsarea på ca 168 m2.  
 
Den befintliga fastighetens storlek är 299 409 m2. Fastigheten kommer vid 
positivt förhandsbesked att styckas av. Den tilltänkta fastigheten får en 
föreslagen storlek på cirka 2000 m2.  
 
Fastigheten MÄLLBY 1:2 är taxerad som lantbruksenhet. 

Motivering av beslut 
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och 
sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger i dagsläge utanför 
verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. Enbostadshuset är 
tänkt att anslutas till enskild anläggning för vatten och avlopp. 
 
Enligt översiktsplanen för Marks kommun som vann laga kraft 2017-05-25, 
redovisas den aktuella platsen inom ett område med jordbruksmark, samt 
inom utredningsområde för skyddad natur enligt miljöbalken (MB 3:6). Mark- 
och vattenområden samt den fysiska miljön i övrigt som har betydelse ur 
allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden skall så 
långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller 
kulturmiljön.  
 
Den aktuella platsen ligger i närhet till en kraftledning enligt gällande 
översiktsplanen. Områden intill kraftledningar i stamnätet ska så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra utnyttjandet av dessa. Den 
sökta åtgärden kommer placeras ca 110 m från kraftledning. Enligt ÖP ska 
avståndet för nybebyggelse där människor vistas varaktigt vara minst 130 m 
från en 400kV-ledning och minst 80 m från 220 kV-ledning. 
 
Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller 
bevarandevärden.  
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Utfarten kommer att ske via en mindre väg från väg 1604.  
 
Yttranden   
Miljöenheten inkom med skrivelse och har avstyrkt förslaget på grund av 
närhet till kraftledning och exploatering på jordbruksmark, se bilaga yttrande 
från miljöenheten.  
 
Byggenheten har skickat remiss till Vattenfall och det har inte kommit in 
något remissvar. 
 
Trafikverket inkom med en skrivelse och har inget att erinra med förslaget, se 
bilaga yttrande från Trafikverket.  
 
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. 
 
Detaljplanekravet 
Åtgärden bedöms inte få någon betydande inverkan på omgivningen eftersom 
den placeras på ett obebyggt skifte av fastigheten. Det har endast byggts fyra 
nya hus i området de senaste tio 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). 
 
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.  
 
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. 
   
Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är byggenhetens bedömning att det 
inte går och ge ett positivt förhandsbesked för åtgärden. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-06-18. 
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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 15 178 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Översiktskarta 
Fasadritningar 1 
Fasadritningar 2 
Yttrande från miljöenheten 
Yttrande från Trafikverket 
Bemötande från sökande 
 
Avgift  
Prövning Förhandsbesked 7 800 Kr (8 timmar) 
Grannehörande  2 108 Kr 
Va granskning  5 270 Kr   
Avgift totalt                 15 178 Kr 

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

Beslutsgång 
Ordförande föreslår beslut enligt Leif Andersson (C) förslag och finner att 
plan- och byggnadsnämnden antar förslaget. 
 
Leif Andersson (C) föreslår att återremittera ärendet för vidare handläggning 
på grund av utebliven remiss från Svenska kraftnät, som eventuellt kan 
komma att påverka förhandsbeskedet.  

Upplysningar 
Eftersom ärendet har återremitterats påbörjas lagstadgad handläggningstid 
på 10 veckor från och med 2021-06-18. 

Expedieras till: 
Beslutskopia skickas till                                       Sökande 

________________  
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§ 108/2021    
 
Härkila 2:7 - Förhandsbesked nybyggnad tre 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 15 962 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 1 
Situationsplan 2 
Situationsplan – VA plan 
Redovisning av yttre VA 
Yttrande från miljöenheten 
Yttrande från miljöenheten VA 
Beslut från Länsstyrelsen 
Information UV brunn 
 
Avgift  
Prövning Förhandsbesked 7 640 Kr (timdebitering, 8h) 
VA-granskning miljöenheten 5 160 Kr 
Grannehörande   3 162 Kr  
Avgift totalt                 15 962 Kr 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av tre enbostadshus samt 
tre komplementbyggnader på fastigheten HÄRKILA 2:7. Enbostadshusen 
utformas med en våning, samt en byggnadsarea på ca 150 m2 var.  
 
Den befintliga fastighetens storlek är 9382 m2. Fastigheten kommer vid 
positivt förhandsbesked att styckas av. De tilltänkta fastigheterna får en 
föreslagen storlek på cirka 1500 m2. 

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. Byggnaderna är tänkt 
att ha 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 
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  
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Miljöbalkens 3 kap. 4 §. Härkila 2:7 ligger även inom riksintresse för 
Ubbhultsdrumlinen. 
 
Utfarten kommer att ske via LV 1614, enligt situationsplanen.  
 
Yttranden   
De grannar, andra sakägare och myndigheter som byggenheten har  
bedömt är berörda har fått tillfälle att yttra sig över ansökan. Grannarna 
tillstyrker. 
 
Miljöenheten inkom med skrivelse där de har yttrat sig gällande bland annat 
riksintresse (Ubbhultsdrumlinen), se bilaga yttrande miljö.  
 
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. 
 
Omgivningspåverkan 
Området för byggnationen ligger på Ubbhultsdrumlinen, som är utpekat som 
riksintresse för naturvård. Bevarandevärdet motiveras av att drumlinen är ett 
framstående och representativt exempel på en stor drumlinbildning. Det utgör 
också ett representativt odlingslandskap med förekomst av naturliga 
fodermarsker. Området påverkas enligt värdebeskrivningen för riksintresset 
negativt av täkter, upplag, vägar, ledningar, bebyggelse och anläggningar.  
 
Åtgärden bedöms få betydande inverkan på omgivningen eftersom den 
placeras inom ett område med riksintresse för Ubbhultsdrumlinen. En ny 
bebyggelse påverkar negativt på riksintresset.  
 
Bevarandevärdet motiveras av att drumlinen är ett framstående och 
representativt exempel på en stor drumlinbildning.  
 
Den sökande har inte redovisat att det går och lösa avloppsfrågan utan risk 
för förorening av befintliga dricksvattentäkter i området.  
 
Detaljplanekravet 
Bebyggelse ska prövas med detaljplan om åtgärden gäller en ny lovpliktigt 
byggnadsverk, och byggnadsverket eller dess användning får betydande 
inverkan på omgivningen eller medför en betydande miljöpåverkan enligt 4 
kap 2 § PBL. 
Åtgärden bedöms få betydande inverkan på omgivningen eftersom det 
placeras inom riksintresse. Men även avloppsfrågan behöver utredas och lösas 
för en långsiktig och hållbar lösning för området. Byggenheten gör 
bedömningen att markens lämplighet behöver prövas med detaljplan.  
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Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är byggenhetens bedömning att det 
inte går och ge ett positivt förhandsbesked för åtgärden. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-02-18. 

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 15 962 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 1 
Situationsplan 2 
Situationsplan – VA plan 
Redovisning av yttre VA 
Yttrande från miljöenheten 
Yttrande från miljöenheten VA 
Beslut från Länsstyrelsen 
Information UV brunn 
 
Avgift  
Prövning Förhandsbesked 7 640 Kr (timdebitering, 8h) 
VA-granskning miljöenheten 5 160 Kr 
Grannehörande   3 162 Kr 
Avgift totalt                 15 962 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.  

Expedieras till: 
Delgivning av beslut                                       Sökande 

________________  
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§ 109/2021    
 
Hjorttorp 3:3 - Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus 
och komplementbyggnader 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnad av tre 
enbostadshus med var sin komplementbyggnad med stöd av plan- och 
bygglagen 9 kapitel 17 §.  
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Yttrande från miljöenheten 1 
Yttrande från miljöenheten 2 
Yttrande från grannar 1 
Yttrande från grannar 2 
Bemötande från sökande 
Info från Lantmäteriet 
Yttrande från Trafikverket 
 
Avgift:  
Förhandsbesked          0 kr 
VA-granskning miljöenheten           0 kr 
Avgift totalt:          0 kr 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av tre enbostadshus och 
komplementbyggnader på fastigheten HJORTTORP 3:3>2. Fastigheten 
HJORTTORP 3:3 är taxerad som lantbruksenheten och den är obebyggd idag.  
 
Den befintliga fastighetens storlek är 99 563 m2. Fastigheten kommer vid 
positivt förhandsbesked att styckas av till tre fastigheter. Två av de tilltänkta 
fastigheterna får en storlek på cirka 2100 m2 och den tredje fastigheten får 
en storlek på ca 1,3 hektar. 
 
Länsstyrelsen upphävde nämndens beslut (2020-10-14) att bevilja 
förhandsbesked för två enbostadshus och återförvisade ärendet till nämnden 
för fortsatt handläggning. Enligt Länsstyrelsen beslut saknar nämndens 
motivering något resonemang om huruvida förutsättningar i PBL, gällande till 
exempel tillfartsväg och trafikbuller, är uppfyllda för den aktuella åtgärden. 
Det framgår inte heller av beslutsunderlagen på vilka grunder nämnden har 
dragit slutsatsen att samtliga förutsättningar för ett positivt förhandsbesked 
är uppfyllda.  

Motivering av beslut 
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan och utanför sammanhållen 
bebyggelse. Fastigheten ligger ca 270 m norr om LV 156. Fastigheten ligger i 
dagsläget utanför verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. 
Bostadshusen kommer anslutas till gemensam anläggning för vatten och 
avlopp. 
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Enligt översiktsplanen för Marks kommun som vann laga kraft 2017-05-25, 
redovisas området inom ett avrinningsområde där särskild hänsyn ska tas 
enligt miljöbalken (MB 3:6). Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i 
övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden 
eller kulturvärden skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.  
 
Den aktuella platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller 
bevarandevärden.  
 
Yttranden  
Miljöenheten inkom med skrivelse och har inget att erinra mot förslaget, se 
bilaga yttranden från miljöenheten.  
 
Trafikverket har inga synpunkter på åtgärden. 
 
Berörda grannar inkom med skrivelse och har avstyrkt den aktuella 
placeringen med hänvisning att det finns bättre platser i Marks kommun, se 
yttrande från granne 1.  
 
Berörda grannar inkom med skrivelse och har avstyrkt bebyggelse av tre 
enbostadshus i området. De har påpekat att det finns problem med vägen 
gällande delning och skötsel, se yttrande från granne 2. 
 
Den sökande har kommit in med bemötande av synpunkter från grannar, se 
bilaga bemötande från sökande. 
 
Bemötande av synpunkter 
Byggenheten har genomfört ett besök på den nu aktuella platsen och har 
noterat att vägen är fullt körbar. Skogsvägen som ligger närmast är inte hårt 
trafikerad. De tilltänkta fastigheterna som ska styckas av från Hjorttorp 3:3 
ligger cirka 300 m från landsväg 156. Det ingår inte i granskning av ett 
förhandsbesked och ta ställning till vem äger vägen eller som sköter om den 
 
Övervägande 
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. 
 
I området kring de föreslagna tomterna finns byggnationer utspridda. 
Byggnationerna är bland annat permanentboende. Närmaste centrum finns i 
Skene om ca 5 km sydväst om den tänkta platsen. Busskommunikation ligger 
ca 600 m syd om fastigheten nära LV 156. 
 
Barnperspektivet har beaktats vid handläggningen och bedömningen är att 
förslag till beslut inte medför någon negativ effekt.   
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Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-06-18. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnad av tre 
enbostadshus med var sin komplementbyggnad med stöd av plan- och 
bygglagen 9 kapitel 17 §.  
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Yttrande från miljöenheten 1 
Yttrande från miljöenheten 2 
Yttrande från grannar 1 
Yttrande från grannar 2 
Bemötande från sökande 
Info från Lantmäteriet 
Yttrande från Trafikverket 
 
Avgift:  
Förhandsbesked          0 kr 
VA-granskning miljöenheten           0 kr 
Avgift totalt:          0 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. 
 
 
 
 
 

mailto:pbn@mark.se
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Expedieras till: 
Beslutskopia skickas till   sökanden 
 
Delgivning av beslut   Hjorttorp 3:3 
    Hjorttorp 4:2  
    Hjorttorp 2:13 
 
Meddelande om beviljat förhandsbesked  Hjorttorp 4:7 
    Hjorttorp 4:22 
    Hjorttorp 5:1 
    Hjorttorp 4:4 
    Hjorttorp 4:18 
    Hjorttorp 3:4 
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, 
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 

________________  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 58(123) 

 Plan- och byggnadsnämnden 
 2021-06-18 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 110/2021    
 
Hyssna 1:17 - Bygglov med lokaliseringsprövning för nybyggnation 
av enbostadshus  

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 
31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Den föreslagna åtgärden kan 
tillåtas på den avsedda platsen. 
 
Avgiften är 40 757 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är 
Kristoffer Lagerholm RISE SC0500-13 som är certifierad kontrollansvarig med 
behörighet N/K enligt 10 kap. 9 § PBL.  
 
I detta ärende krävs utstakning innan byggstart. Efter byggnation krävs 
lägeskontroll. Kostnader för detta ingår/ingår inte i bygglovsavgiften. 
 
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: 
Ansökan 
Nybyggnadskarta 
Situationsplan 
Takplan 
Anmälan om kontrollansvarig 
Planritning 
Handlingsförteckning 
Sektionsritning 
Planritning 
Fasadritning, nordväst/sydost 
Fasadritning, nordost/sydväst 
Yttrande TSN    
 
Avgift  
Bygglov 17 707  kr 
Startbesked 20 658  kr 
Grannehörande   2 108  kr 
Kungörelse      284  Kr  
Avgift totalt 40 757 Kr 
 

Dnr BYGG.2021.313  231 
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Tidsfristen började löpa 2021-04-25 13:43:26 och beslut fattades          
2021-06-18, 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 bygglovsavgiften 
skickas separat. 
 

Ärendet 
Ansökan avser bygglov för nybyggnation av ett enbostadshus på fastigheten 
HYSSNA 1:17. Enbostadshuset utformas med en våning och med en 
byggnadsarea på 337 kvm. Enbostadshuset är ett så kallat Atriumhus.  
 
Fastigheten har vid ett tidigare förhandsbesked styckats av, vi beviljat 
bygglov ska ingen mer avstyckning göras. Fastigheten har en tomtstorlek på 
1356 kvm och är taxerad som småhusenhet. Tidigare förhandsbeskedet 
beviljades 2016. 
 
Åtgärden omfattar 337,1 kvm byggnadsarea/bruttoarea, 139 kvm öppenarea 
och 237 kvm boarea. 
 
Fasadbeklädnad av stående träpanel utan kulör. Fasaden ska behandlas och 
sedan gråna, takbeklädnad av aluminium i mörkgrå kulör. 

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. Teknik- och 
Servicenämnden skriver i sitt yttrande att sträckan på 85 meter mellan 
befintliga kommunala ledningar i Svedjevägen och fram till fastigheten 
Hyssna 1:17 inte kommer att bekostas av kommunen med stöd av VA-lagen.  
 
Enligt den fördjupade översiktsplanen för Hyssna som vann laga kraft 7 
februari 1997 redovisas den aktuella platsen inom ett område med 
huvudsakligen bostäder. 
 
Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller 
bevarandevärden men ligger strax utanför riksintresse för kulturvård.  
 
Yttranden   
De grannar, andra sakägare och myndigheter som byggenheten har  
bedömt är berörda har fått tillfälle att yttra sig över ansökan. Inga synpunkter 
har inkommit så bedömningen är att ingen har något att erinra mot åtgärden.  
 
Teknik- och serviceförvaltningen har yttrat sig i frågan om påkoppling på 
kommunalt VA. Se yttrande.  
 
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.  
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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 inte få någon betydande inverkan på omgivningen eftersom 
den placeras utanför den befintliga byggnationen i området. Hyssna bedöms 
ha högt bebyggelsetryck men den aktuella fastigheten har ett tidigare 
förhandsbesked, avstyckad och taxerad som småhustomt. Den sökta åtgärden 
bedöms därför inte vara sådan att markens lämplighet behöver prövas med 
detaljplan. (4 kap 2 § PBL). 
 
Lokalisering  
Enligt översiktsplanen redovisas aktuella tomten inom ett område med 
huvudsakligen bostäder.  Att bygga ett enbostadshus på platsen 
överensstämmer med översiktsplanen.  
 
Omgivningspåverkan 
Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller    
bevarandevärden.  
 
Placering och utformning 
Åtgärden, att uppföra ett enbostadshus på fastigheten 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). 
 
Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är byggenheten samlade bedömning 
att bygglov kan ges för åtgärden.    

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-06-18. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 
31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Den föreslagna åtgärden kan 
tillåtas på den avsedda platsen. 
 
Avgiften är 40 757 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är 
Kristoffer Lagerholm RISE SC0500-13 som är certifierad kontrollansvarig med 
behörighet N/K enligt 10 kap. 9 § PBL.  
 
I detta ärende krävs utstakning innan byggstart. Efter byggnation krävs 
lägeskontroll. Kostnader för detta ingår/ingår inte i bygglovsavgiften. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett 
startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL). 
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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: 
Ansökan 
Nybyggnadskarta 
Situationsplan 
Takplan 
Anmälan om kontrollansvarig 
Planritning 
Handlingsförteckning 
Sektionsritning 
Planritning 
Fasadritning, nordväst/sydost 
Fasadritning, nordost/sydväst 
Yttrande TSN    
 
Avgift  
Bygglov 17 707  kr 
Startbesked 20 658  kr 
Grannehörande   2 108  kr 
Kungörelse      284  Kr   
Avgift totalt 40 757 Kr 
 
Tidsfristen började löpa 2021-04-25 13:43:26 och beslut fattades          
2021-06-18, 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 bygglovsavgiften 
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. 
 
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.  
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Ni måste påbörja åtgärden inom två år efter det att beslutet om bygglov 
vunnit laga kraft och byggnationen måste avslutas inom fem år efter det att 
bygglovet vunnit laga kraft, plan- och bygglagen 9 kapitlet 43 §. 
 
Ni får inte avvika från de handlingar som ingår i beslutet utan plan- och 
byggnadsnämndens godkännande. Tillkommande avgift tas ut. 
 
På det tekniska samrådet föreläggs byggherren att lämna in följande 
handlingar till plan- och byggnadsnämnden: 
- Förslag till kontrollplan 
- Energiberäkning 
- Yttre VA 
- Inre VA  
- Ventilationsritning 
- Färdigställandeskydd 
- Prestandadeklaration eldstad 
- Prestandadeklaration rökkanal 
- Konstruktionsdokumentation enligt EKS 11 
- Konstruktionsritning: grund vägg tak och takstolar 

Expedieras till: 
Beslutskopia skickas till:  sökanden, Kontrollansvarig 
 
Meddelande om beviljat bygglov  Hyssna 1:7  
    Hyssna 1:8  
    Hyssna 3:6  
    Hyssna 4:8  
    Hyssna 1:13  
    Hyssna 1:14  
    Hyssna 1:15  
    Hyssna 1:16  
    Hyssna 1:17  
    Melltorp S:3  
    Hyssna 1:18  
    Hyssna 1:19 
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, 
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 

________________  
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§ 111/2021    
 
Örby 1:6 - Förhandsbesked nybyggnad 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 med nedan givna villkor.  
 
Villkor  
Att den gröna vägen som redovisats på situationsplanen används. 
 
Avgiften är 10 297 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Yttrande Miljöenheten 
Yttrande TSN  
 
Avgift  
Förhandsbesked 7 905 Kr 
Grannehörande 2 108 Kr 
Kungörelse    284 Kr 
Avgift totalt   10 297 Kr 
 
Tidsfristen började löpa 7 maj 2021 och beslut fattades 2021-06-18 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 ÖRBY 1:6. Enbostadshus utformas med två våningar.  
 
Den befintliga fastighetens storlek är 47 848 kvm. Fastigheten kommer vid 
positivt förhandsbesked att styckas av. Den tilltänkta fastigheten får en 
föreslagen storlek på omkring 1500 kvm.  
 
Fastigheten ÖRBY 1:6 är taxerad som bebyggd lantbruksenhet. 

Motivering av beslut 
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och 
sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger i dagsläget utanför 
verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp men kommer troligen 
att ingå i verksamhetsområdet framöver. Enbostadshuset är tänkt att 
anslutas till kommunal anläggning för vatten och avlopp. 
 

Dnr BYGG.2021.269  216 
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Enligt den fördjupade översiktsplanen för Skene, Kinna, Örby som vann laga 
kraft den 18 september 2012, redovisas den aktuella platsen inom 
utredningsområde för bostäder.  
 
Den befintliga fastigheten ligger inom ett område med riksintresse för 
friluftsliv och delvis jordbruksmark. Sökande har gjort en 
lokaliseringsprövning och ändrat placering till plats som är mer lämplig och tar 
mindre jordbruksmark i anspråk.   
Utfarten kommer att ske via Kalvviksvägen.  
 
Yttranden   
De grannar, andra sakägare och myndigheter som byggenheten har  
bedömt är berörda har fått tillfälle att yttra sig över ansökan. Det har inte 
inkommit några synpunkter så byggenheten bedömer att ingen har något 
emot åtgärden.  
 
Miljöenheten och Teknik- och Servicenämnden har fått tillfälle att yttra sig.  
Miljöenheten har inga synpunkter efter att sökande valde en mer lämplig 
placering. Teknik- och Servicenämnden kommenterar att 
överföringsledningen finns i anslutning till fastigheten och avtalsanslutning 
kan vara aktuell för fastigheten.       
 
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 ett område med granar och andra träd en bit från 
Kalvviksvägen. De öppna delarna som jordbruksmark, betesmark bibehålls.  
600 meter från föreslagen plats finns en befintlig detaljplan och en ny 
detaljplan är under arbete. Det är högt bebyggelsestryk i Örby och 
Vännåkra/Ekelund. Bedömningen är att ett till bostadshus inte kommer 
påverka området negativt.  
 
Lokalisering  
Enligt översiktsplanen redovisas aktuella tomten inom ett område med 
utredningsområde för bostäder Att bygga ett enbostadshus på platsen 
överensstämmer med översiktsplanen.  
 
Omgivningspåverkan 
Fastigheten är belägen inom riksintresse för friluftsliv och delvis på 
jordbruksmark. Sökande har redovisat bostadshuset i skogsdungen och 
"vägen" över jordbruksmark. Plan- och byggnadsnämnden förespråkar att 
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norra vägen, markerat grönt på situationsplanen ska användas för att 
minimera anspråkstagandet av jordbruksmark.  
Kalvviksvägen är en smal enkelväg med mötesplatser. Utfarten från området 
vid Kungslid/Anderslid till länsväg 156 har dålig sikt. Kalvviksvägen är en 
gemensamhetsanläggning.  
 
Placering och utformning 
Åtgärden, att uppföra ett enbostadshus på fastigheten 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). 
 
Avstånd till förskola och skola är två kilometer.  
Livsmedelsbutik och drivmedel är tre och fyra kilometer.  
Kollektivtrafik knappt en kilometer.  
 
Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är byggenheten samlade bedömning 
att åtgärden uppfyller kraven för ett positivt förhandsbesked. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-06-18. 

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 den gröna vägen som redovisats på situationsplanen används. 
Avgiften är 10 297 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Yttrande Miljöenheten 
Yttrande TSN  
 
Avgift  
Förhandsbesked 7 905 Kr 
Grannehörande 2 108 Kr 
Kungörelse    284 Kr   
Avgift totalt   10 297 Kr 
 
Tidsfristen började löpa 7 maj 2021 och beslut fattades 2021-06-18 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. 
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Dagens sammanträde 
Hanna Manaj, bygglovhandläggare redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

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

Upplysningar 
Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen 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  Svedjan 2:1  
    Gårda 1:10  
    Örby 1:6  
    Örby 1:25  
    Haby 3:1  
    Vännåkra 2:41 
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, 
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 

________________  
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§ 112/2021    
 
Gullberg 14:7 - Förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen (2010:900). Avgiften är 15 567 kronor i enlighet med taxa 
fastställd av Kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Yttrande Miljöenheten 
  
Avgift  
Förhandsbesked         7 905 kr  
Grannehörande  2 108 kr 
Kungörelse     284 kr 
VA-granskning miljöenheten 5 270 kr 
Avgift totalt                 15 567 kr 
 
Tidsfristen började löpa 2021-05-07 10:59:52 och beslut fattades 2021-06-18 
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 GULLBERG 14:7. Enbostadshus utformas med en våning.  
 
Den befintliga fastighetens storlek är 14 500 m2. Fastigheten kommer vid 
positivt förhandsbesked att styckas av. Den tilltänkta fastigheten får en 
föreslagen storlek på cirka 6000 m2.  
 
Fastigheten GULLBERG 14:7 är taxerad som småhusenhet. 

Motivering av beslut 
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och 
sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet 
för kommunalt vatten och avlopp. Enbostadshuset är tänkt att anslutas till 
enskild anläggning för vatten och avlopp. På fastigheten finns berg och 
jordlagren är tunna vilket kan försvåra avläggandet av markbaserad rening. 
Grundvattennivån är hög i norra delen av avstyckningen.  
  
Enligt översiktsplanen för Marks kommun som vann laga kraft 25 maj 2017 
redovisas den aktuella platsen inom ett avrinningsområde där särskild hänsyn 
ska tas (MB 3:6)  
 
Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller 
bevarandevärden.  
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En grannfastighet har djurhållning för max 30 djurenheter. Vid tillsyn gjord av 
Miljöenheten 2018 fanns 5 djurenheter. De rekommenderade 
respektavstånden uppfylls.  
 
Sophållning sker utmed vägen vid in/utfarten. 
 
Yttranden   
De grannar, andra sakägare som byggenheten har bedömt är berörda har fått 
tillfälle att yttra sig över ansökan. Det har inte kommit in några synpunkter 
och bedömningen är att berörda grannar inte har något att erinra mot 
förslaget. 
 
Miljöenheten tillstyrker men har lämnat synpunkter gällande enskild 
avloppsanläggning samt djurhållning på grannfastighet. Se yttrande.  
 
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 
det inte finns många bostäder i området. Det har endast byggts ett nytt hus i 
området de senaste fem 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). 
 
Lokalisering 
Enligt översiktsplanen redovisas aktuella tomten inom avrinningsområde där 
särskild hänsyn ska tas (MB 3:6) Det finns i övrigt inga hinder för byggnation 
enligt gällande översiktsplan.  
 
Omgivningspåverkan 
Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller    
bevarandevärden.  
 
Placering och utformning 
Åtgärden, att uppföra ett enbostadshus på fastigheten 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). 
 
Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är byggenhetens samlade bedömning 
att åtgärden uppfyller kraven för ett positivt förhandsbesked. 
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Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-06-18. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen (2010:900). Avgiften är 15 567 kronor i enlighet med taxa 
fastställd av Kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Yttrande Miljöenheten 
  
Avgift  
Förhandsbesked         7 905 kr  
Grannehörande  2 108 kr 
Kungörelse     284 kr 
VA-granskning miljöenheten 5 270 kr   
Avgift totalt                 15 567 kr 
 
Tidsfristen började löpa 2021-05-07 10:59:52 och beslut fattades 2021-06-18 
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. 
 
 
 
 

mailto:pbn@mark.se
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Expedieras till: 
Beslutskopia skickas till     sökanden 
 
Meddelande om beviljat förhandsbesked   Gullberg 4:2  
    Gullberg 14:4 
    Gullberg 14:7 
    Gullberg 6:21 
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, 
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 

________________  
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§ 113/2021    
 
Hedegärde 1:4 - Förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen (2010:900).  
 
Avgiften är 15 567 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Yttrande miljöenheten 
 
Avgift  
Förhandsbesked  7 905 Kr 
Grannehörande  2 108 Kr 
Kungörelse     284 Kr 
VA-granskning miljöenheten 5 270 Kr 
Avgift totalt                 15 567 Kr 
 
Tidsfristen började löpa 2021-05-03 10:35:02 och beslut fattades 2021-06-
18, 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 HEDGÄRDE 1:4. Enbostadshuset utformas med två våningar. 
 
Den befintliga fastighetens storlek är 14 700 m2. Fastigheten kommer vid 
positivt förhandsbesked att styckas av. Den tilltänkta fastigheten får en 
föreslagen storlek på cirka 7000 m2.  
 
Fastigheten HEDGÄRDE 1:4 är taxerad som småhusenhet. 

Motivering av beslut 
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och 
sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet 
för kommunalt vatten och avlopp. Enbostadshus är tänkt att anslutas till 
enskild anläggning för vatten och avlopp. 
  
Enligt fördjupade översiktsplanen för Marks kommun som vann laga kraft 18 
september 2012 redovisas den aktuella platsen inom ett område med ny 
bostadsbebyggelse. Fastigheten ligger centralt i Skene vid Skene valskvarn. 
Sökande har redovisat enbostadshusets placering på befintlig gårdsplan och 
utanför jordbruksmarken som är utpekad av Jordbruksverket.  Platsen har 
tidigare varit bebyggd.  
 

Dnr BYGG.2021.221  216 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 72(123) 

 Plan- och byggnadsnämnden 
 2021-06-18 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller 
bevarandevärden.  
 
Utfarten kommer att ske via befintlig utfart som är privatägd.  
 
Sophantering hanteras vid fastigheten. Det finns möjligheter för sopbil och 
slambil att vända i anslutning till fastigheten.  
 
Fullgod samhällsservice finns inom en kilometer - förskola, skola, 
kollektivtrafik, livsmedelsbutik med mera.   
 
Yttranden   
De grannar, andra sakägare 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. Bedömer görs därför att ingen har något emot 
den tilltänkta åtgärden.             
 
Miljöenheten tillstyrker byggnation eftersom sökande har gjort en 
lokaliseringsprövning och placerat huset utanför jordbruksmark. Det kommer 
dock ställas krav på den enskilda avloppsanläggningen eftersom fastigheten 
ligger i anslutning till Hedegärdesbäcken/Skrålabäcken som är klassad med 
måttlig ekologisk status.         
 
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 befintlig gårdsplan där det tidigare har stått ett hus. Det 
finns en komplementbyggnad/ladugård i direkt anslutning. Placeringen av 
enbostadshuset är naturlig och bidar en historisk gårdsbildning.  
 
Skene tätort har högt bebyggelsetryck men det har byggts framför allt 
flerbostadshus senaste åren. Tätorterna har brist på småhustomter.  
 
Lokalisering 
Enligt den fördjupade översiktsplanen redovisas aktuella tomten inom ett 
område med ny bostadsbebyggelse. Att bygga ett enbostadshus på platsen 
överensstämmer med fördjupade översiktsplanen.  
 
Omgivningspåverkan 
Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller    
bevarandevärden.  
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 73(123) 

 Plan- och byggnadsnämnden 
 2021-06-18 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Placering och utformning 
Åtgärden, att uppföra ett enbostadshus på fastigheten 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). 
 
Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är byggenheten samlade bedömning 
att åtgärden uppfyller kraven för ett positivt förhandsbesked. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-06-18. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen (2010:900).  
 
Avgiften är 15 567 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige.  
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Yttrande miljöenheten 
 
Avgift  
Förhandsbesked  7 905 Kr 
Grannehörande  2 108 Kr 
Kungörelse     284 Kr 
VA-granskning miljöenheten 5 270 Kr   
Avgift totalt                 15 567 Kr 
 
Tidsfristen började löpa 2021-05-03 10:35:02 och beslut fattades 2021-06-
18, 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 
 
Meddelande om beviljat förhandsbesked   Hedgärde 1:6 
    Hedgärde 1:2 
    Hedgärde 1:4 
    Hedgärde 3:1 
    Buagärde 1:1 
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, 
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 

________________  
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§ 114/2021    
 
Bonared 1:16 - 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 och komplementbyggnad uppfyller kravet i plan- och 
byggnadsnämnden i 2 kapitlet stycket längst ner men hänsyn till 
kulturlandskapet. Bebyggelsen ska visa hänsyn till kulturen och karaktären i 
området. 
 
Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader 
som inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. 
Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga 
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.  
 
Avgiften är 10 297 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Yttrande Miljöenheten 
Yttrande SÄRF 
Yttrande TSN 
Yttrande antikvarie  
 
Avgift  
Förhandsbesked 7 905 Kr 
Grannehörande 2 108 Kr 
Kungörelse    284 Kr 
Avgift totalt   10 297 Kr 
 
Tidsfristen började löpa 28 maj 2021 och beslut fattades 2021-05-18, 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 
komplementbyggnad på fastigheten BONARED 1:16. Enbostadshus utformas 
med en våning och byggnadsarea på 220 kvm.  
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Den befintliga fastighetens storlek är 7000 m2. Fastigheten kommer vid ett 
positivt förhandsbesked att styckas av. Den tilltänkta fastigheten får en 
föreslagen storlek på cirka 2000 m2.  
 
Fastigheten BONARED 1:16 är taxerad som bebyggd lantbruksenhet. 

Motivering av beslut 
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser men 
inom sammanhållen bebyggelse i centrala Hyssna, 30 meter från länsväg 156. 
Fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet för kommunalt vatten och 
avlopp, Teknik- och Servicenämnden har bekräftat att anslutning till 
kommunalt vatten och spillvatten kan vara möjligt.  
  
Enligt den fördjupande översiktsplanen för Hyssna som vann laga kraft  
17 december 1996 redovisas den aktuella platsen inom ett område med 
jordbruksmark.  
 
Den befintliga fastigheten ligger inom kulturlandskap och mitt emot en 
kulturhistoriskt utpekad byggnad. Fastigheten omfattas även av 
jordbruksmark samt en stenmur finns placerad på östra delen av den 
tilltänkta avstyckningen.  
 
Utfarten kommer att ske via Högabrebackevägen och sedan till länsväg 156. 
Utfarten till Länsväg 156 är bra med god sikt. Aktuell hastighet vid utfarten är 
50 kvm/h.  
 
Livsmedelsbutik och kollektivtrafikförbindelse finns inom 100 meter. Förskola 
och skola finns inom en kilometer.  
 
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.  Bedömningen 
görs därför att ingen har något ett erinra mot förslaget.  
 
Miljöenheten har inget att erinra mot förslaget men har lämnat synpunkter 
gällande närheten till länsväg 156 som kan vara en potentiell störningskälla i 
form av buller och en aktiv verksamhet med djurhållning ca 500 meter från 
fastigheten. Se yttrande från Miljöenheten.  
 
Södra Älvsborgs Räddningsförbund har fått möjlighet att yttra sig och Södra 
Älvsborgs räddningsförbund har inget att erinra.  
 
Trafikverket har fått möjlighet att yttra sig men inte svarat på remiss skickad 
19 april 2021.  
 
Kommunens antikvarie har lämnat synpunkter med hänsyn till 
kulturlandskapet.            
 
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 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 77(123) 

 Plan- och byggnadsnämnden 
 2021-06-18 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

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 lucktomt centralt i Hyssna. Vid platsbesöket av 
handläggare konstaterades att föreslagen plats är en naturlig komplettering 
av befintlig bebyggelse.   
 
Lokalisering  
Enligt översiktsplanen redovisas aktuella tomten inom ett område med 
jordbruksmark. Att bygga ett enbostadshus på platsen överensstämmer inte 
med gällande fördjupande översiktsplan från 1996. Bedömningen är dock att 
den fördjupande översiktsplanen är föråldrad och inte håller i dagens 
prövning. Det är positivt att förtäta tätorten Hyssna. Knappt 100 meter till 
mataffär och kollektivtrafik. Hyssna tillhör utvecklingsnoderna i kommunen.  
 
Omgivningspåverkan 
Fastigheten är belägen på jordbruksmark (MB 3:4) Bedömningen är att 
förslagen plats kompletterar befintlig byggnation i området och föreslagen 
plats är dessutom en lucktomt som faller sig naturligt i miljön.  
 
Placering och utformning 
Åtgärden, att uppföra ett enbostadshus och komplementbyggnad på 
fastigheten 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). 
 
En bullerutredning har lämnats in under handläggningen som klarar kraven 
enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbebyggelse.  
 
Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är byggenhetens samlade bedömning 
att åtgärden uppfyller kraven för ett positivt förhandsbesked. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-06-18. 

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 och komplementbyggnad uppfyller kravet i plan- och 
byggnadsnämnden i 2 kapitlet stycket längst ner men hänsyn till 
kulturlandskapet. Bebyggelsen ska visa hänsyn till kulturen och karaktären i 
området. 
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Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader 
som inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. 
Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga 
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.  
 
Avgiften är 10 297 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Yttrande Miljöenheten 
Yttrande SÄRF 
Yttrande TSN 
Yttrande antikvarie  
 
Avgift  
Förhandsbesked 7 905 Kr 
Grannehörande 2 108 Kr 
Kungörelse    284 Kr   
Avgift totalt   10 297 Kr 
 
Tidsfristen började löpa 28 maj 2021 och beslut fattades 2021-05-18, 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.  
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Expedieras till: 
Beslutskopia skickas till     sökanden 
 
Meddelande om beviljat förhandsbesked   Bonared 1:16 
    Bonared 1:31 
    Bonared 1:78 
    Bonared 1:28 
    Bonared 1:15 
    Bonared 1:55 
    Bonared 1:21 
    Bonared 1:56 
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, 
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 

________________  
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§ 115/2021    
 
Hyssna 1:7 - Förhandsbesked för nybyggnation av två stycken 
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 9 908 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Granne, avstyrker  
Granne, avstyrker 
 
Avgift  
Prövning Förhandsbesked 7 800 kr 
Grannehörande  2 108 kr 
Avgift totalt            9 908 Kr 
 
Tidsfristen började löpa 7 juni 2021 och beslut fattades 18 juni 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 två enbostadshus på 
fastigheten HYSSNA 1:7. Enbostadshusen kommer att byggas i två våningar.  
 
Den befintliga fastighetens storlek är 241 666 kvm. Fastigheterna kommer vid 
positivt förhandsbesked att styckas av. De tilltänkta fastigheterna får en 
föreslagen storlek på cirka 1100-1200 kvm. Den minsta fastigheten omfattas 
delvis av strandskydd. Dispens krävs för byggnation inom strandskyddat 
område.  
 
Fastigheten HYSSNA 1:7 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 men kommer troligen 
att ingå i verksamhetsområdet framöver. Enbostadshusen kommer att 
anslutas till kommunal anläggning för vatten och avlopp. 
 
Enligt den fördjupande översiktsplanen för Hyssna 18 september 1996 
redovisas den aktuella platsen inom ett område med bostadsbebyggelse.  
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Den befintliga fastigheten ligger inom ett område med jordbruksmark (MB 
3:4)  
 
Yttranden   
De grannar, andra sakägare och myndigheter som byggenheten har  
bedömt är berörda har fått tillfälle att yttra sig över ansökan. Två grannar har 
inkommit med avstyrkan. Se yttrande.  
 
Efter kommunicering av avstyckningarna till sökande reducerades ansökan 
från tre till två avstyckningar. Sökande har även lämnat in bemötande på 
avstyckningarna. Se bemötande.  
  
Remiss är inte skickad till Miljöenheten eftersom bedömningen är att 
förhandsbesked inte kan beviljas.  
 
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 ansökan är 
för två enbostadshus. Två enbostadshus kommer att verka omgivningen i stor 
omfattning eftersom husen kommer att förtäta området. Två enbostadshus 
kan inte ses som liten påverkan. Det är högt bebyggelsetryck i Hyssna och 
det har beviljats flera förhandsbesked i området de senaste åren. Det pågår 
även arbete med detaljplaner i området. Det behövs ett helhetsgrepp för 
framtida byggnationer i området för att gå en god samhällsutveckling. 
Infrastruktur, kollektivtrafik och avvägningar mellan enskilda och allmänna 
intressen. Den sökta åtgärden bedöms därför vara sådan att markens 
lämplighet behöver prövas med detaljplan. (4 kap 2 § PBL). 
 
Lokalisering  
Enligt den fördjupade översiktsplanen som vann laga kraft 18 september 
1996 redovisas aktuella platsen inom ett område med bostadsbebyggelse.  
 
Jordbruksmark 
Jordbruksmark är, enligt 3 kap. 4 § i Miljöbalken, av nationell betydelse. 
Brukningssvärd 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 tillfredsställande sätt genom att 
annan mark tas i anspråk.  
 
Det allmänna intresset av att långsiktigt bevara brukningssvärd 
jordbruksmark väger tyngre än det enskilda intresset av att bebygga aktuell 
plats. Därmed utgör 3 kap. 4 § Miljöbalken ett hinder för ansökt åtgärd. 
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Omgivningspåverkan 
Fastigheten är belägen på jordbruksmark och i direkt anslutning till 
riksintresse för kulturmiljö. Öppna jordbruksmarker är också ett kulturarv och 
allmänt intresse. Grönområden i bostadsbebyggelse förhöjer livskvaliteten och 
främjar en god levnadsstandard.  
 
Placering och utformning 
Åtgärden, att uppföra ett två enbostadshus på fastigheten uppfyller inte 
kravet på lämplig placering utan prövning av detaljplan. Åtgärden uppfyller 
inte kraven i Plan-och bygglagen 2 kap 6 §.  
 
Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är byggenhetens bedömning att det 
inte går och ge ett positivt förhandsbesked för åtgärden. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-06-18. 

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 9 908 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Granne, avstyrker  
Granne, avstyrker 
 
Avgift  
Prövning Förhandsbesked 7 800 kr 
Grannehörande  2 108 kr 
Avgift totalt            9 908 Kr 
 
Tidsfristen började löpa 7 juni 2021 och beslut fattades 18 juni 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. 
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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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§ 116/2021    
 
Ryda 4:40 - Bygglov med lokaliseringsprövning för nybyggnation av 
enbostadshus och komplementbyggnad 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 
31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Den föreslagna åtgärden kan 
tillåtas på den avsedda platsen. 
 
Avgiften är 29 584 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är  
Fredrik Bergh Gustafsson, Herr Jonsgatan 7, 511 58 som är certifierad 
kontrollansvarig med behörighet N/K enligt 10 kap. 9 § PBL.  
 
Efter byggnation krävs lägeskontroll. Kostnader för detta ingår inte i 
bygglovsavgiften. 
 
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: 
Nikolaos Xiarchos, Nikolaos.Xiarchos2@mark.se, 0320 - 21 78 03 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Anmälan om kontrollansvarig  
Fasadritning x 3 
Plan- och sektionsritning  
Fasad-sektion- och planritning komplementbyggnad  
 
Avgift  
Lovavgift     10 118 Kr 
Startbesked     11 804 Kr 
Kungörelse          284 Kr  
Grannhörande          2 108 Kr 
Va- granskning         5 270 Kr 
Avgift totalt    29 584 Kr 
 
Tidsfristen började löpa 5 maj 2021 och beslut fattades 2021-06-18 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. 
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Ärendet 
Ansökan avser bygglov med lokaliseringsprövning för nybyggnation av ett 
enbostadshus och komplementbyggnad på fastigheten RYDA 4:40. 
Enbostadshuset och komplementbyggnaden utformas med en våning, med en 
byggnadsarea på 185 kvm. 
 
Byggnationen hamnar i dagsläget på två fastigheter, Ryda 4:40 och Ryda 
4:21. Tillsammans är fastigheternas storlek 3 949 kvm. Fastigheterna är 
taxerad som småhusenhet. 2015 fick ursprungsfastigheten beviljat 
förhandsbesked för två enbostadshus.  
 
Enbostadshuset omfattar 111,3 kvm bruttoarea och 97,5 kvm boarea. 
Fasadbeklädnad av stående träpanel med faluröd kulör, NCS S 5040-Y80R och 
takbeklädnad av betongpannor med röd kulör, NCS S3050-480R. 

Motivering av beslut 
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och 
sammanhållen bebyggelse 4 kilometer nordväst om Sätila och väster om 
Storåns dalgång utanför riksintresset. Fastigheten ligger utanför 
verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. Enbostadshuset är 
tänkt att anslutas till enskild anläggning för vatten och avlopp.  
 
Enligt översiktsplanen för Marks kommun 25 maj 2017 redovisas den aktuella 
platsen inom område utredningsområde för framtida materialförsörjning (MB 
3:7), grus- och bergförekomst av potentiellt intresse för den lokala eller 
regionala materialförsörjningen ska skyddas mot bebyggelse eller annan 
verksamhet som i framtiden kan försvåra för en nyetablering av täkt. 
 
Aktuell plats omfattas av betesmark med enstaka träd.  
 
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 så bedömningen är 
att ingen har något att erinra mot åtgärden. 
 
Miljöenheten avstyrker byggnationen eftersom fastigheterna omfattas av 
betesmark. Miljöenheten skriver även att grundvattenytan befaras vara hög 
som kan påverka avloppslösning. Se yttrande.  
 
Bedömningen i ärendet grundar sig i att det tidigare beviljats förhandsbesked 
på platsen. De stora och mer värdefulla jordbruksmarkerna i Storåns dalgång 
som finns 250 meter från aktuell plats bibehålls.  
            
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 
förhandsbesked. 
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Detaljplanekravet 
Åtgärden bedöms inte få någon betydande inverkan på omgivningen eftersom 
enbostadshuset kompletterar befintlig bebyggelse och byggs på samma sida 
av vägen som befintlig byggnation. Det har endast byggts ett nytt hus i 
området de senaste fem 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). 
 
Lokalisering  
Enligt översiktsplanen redovisas aktuella tomten inom utredningsområde för 
framtida materialförsörjning (MB 3:7) Grus- och bergförekomst av potentiellt 
intresse för den lokala eller regionala materialförsörjningen ska skyddas mot 
bebyggelse eller annan verksamhet som i framtiden kan försvåra för en 
nyetablering av täkt. I övrigt finns inga hinder för åtgärden enligt gällande 
översiktsplan.  
 
Omgivningspåverkan 
Fastigheten är belägen på jordbruksmark, beteshage. I övrigt finns det inga 
natur- eller kulturvärden.  
 
Placering och utformning 
Åtgärden, att uppföra ett enbostadshus och komplementbyggnad på 
fastigheten 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). 
 
Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är byggenheten samlade bedömning 
att åtgärden uppfyller kraven för ett positivt förhandsbesked. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-06-18. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 
31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Den föreslagna åtgärden kan 
tillåtas på den avsedda platsen. 
 
Avgiften är 29 584 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är  
Fredrik Bergh Gustafsson, Herr Jonsgatan 7, 511 58 som är certifierad 
kontrollansvarig med behörighet N/K enligt 10 kap. 9 § PBL.  
 
Efter byggnation krävs lägeskontroll. Kostnader för detta ingår inte i 
bygglovsavgiften. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett 
startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL). 
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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: 
Nikolaos Xiarchos, Nikolaos.Xiarchos2@mark.se, 0320 - 21 78 03 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Anmälan om kontrollansvarig  
Fasadritning x 3 
Plan- och sektionsritning  
Fasad-sektion- och planritning komplementbyggnad  
 
Avgift  
Lovavgift     10 118 Kr 
Startbesked     11 804 Kr 
Kungörelse          284 Kr  
Grannhörande          2 108 Kr 
Va- granskning        5 270 Kr 
Avgift totalt    29 584 Kr 
 
Tidsfristen började löpa 5 maj 2021 och beslut fattades 2021-06-18 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. 
 
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 §. 
 
Ni får inte avvika från de handlingar som ingår i beslutet utan plan- och 
byggnadsnämndens godkännande. Tillkommande avgift tas ut. 
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På det tekniska samrådet föreläggs byggherren att lämna in följande 
handlingar till plan- och byggnadsnämnden: 
 
- Förslag till kontrollplan 
- Brandskyddsbeskrivning 
- Energiberäkning 
- Ventilationsritning 
- Yttre VA 
- Inre VA 
- Markplaneringsritning  
- Konstruktionsdokumentation enligt EKS 11    
- Konstruktionsritning K-sektion samt detaljer  
- Färdigställandeskydd 
- Prestandadeklaration eldstad 
- Prestandadeklaration rökkanal 
- Typgodkännande motordriven anordning  
- Överenskommelse utsättning  
 
Kontakta Marks kommuns adresshandläggare via pbn@mark.se.  

Expedieras till: 
Beslutskopia skickas till     sökanden 
 
Meddelande om beviljat förhandsbesked   Ryda 4:11  
    Ryda 3:13  
    Torpet 1:1  
    Ryda 4:12 

________________  
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 117/2021    
 
Horreds-Kärra 1:14 - Förhandsbesked för nybyggnation av fritidshus  

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen (2010:900). 
 
Avgiften är 15 567 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Yttrande Miljöenheten 
 
Avgift  
Förhandsbesked  7 905 Kr 
Grannehörande  2 108 Kr 
Kungörelse     284 Kr 
VA-granskning miljöenheten 5 270 Kr 
Avgift totalt                 15 567 Kr 
 
Tidsfristen började löpa och beslut fattades 2021-06-18 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 fritidshus på 
fastigheten HORREDS-KÄRRA 1:14. Fritidshuset våning, samt en 
byggnadsarea på 120 m2.  
 
Den befintliga fastighetens storlek är knappt 30 hektar. Fastigheten kommer 
vid positivt förhandsbesked att styckas av. Den tilltänkta fastigheten får en 
föreslagen storlek på cirka 4500 m2.  
 
Fastigheten HORREDS-KÄRRA 1:14 är taxerad som bebyggd lantbruksenhet. 

Motivering av beslut 
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och 
sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet 
för kommunalt vatten och avlopp. Byggnaden/enbostadshus är tänkt att 
anslutas till enskild anläggning för vatten och avlopp. 
  
Enligt översiktsplanen för Marks kommun 25 maj 2017 redovisas den aktuella 
platsen inom ett område med riksintresse för naturvård (MB 3:6) och precis 
intill område med särskilt höga värden för natur- och kulturmiljö (MB 3:6)  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 90(123) 

 Plan- och byggnadsnämnden 
 2021-06-18 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller 
bevarandevärden.  
 
Yttranden   
De grannar, andra sakägare och myndigheter som Byggnadsnämnden har  
bedömt är berörda har fått tillfälle att yttra sig över ansökan. 
 
Miljöenheten har inget att erinra mot åtgärden. Enskilt VA kan lösas inom 
fastigheten. Se yttrande.             
 
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 i ett område med lågt bebyggelsetryck. De senaste fem åren har 
de inte byggts en enda bostad.  Den sökta åtgärden bedöms därför inte vara 
sådan att markens lämplighet behöver prövas med detaljplan. (4 kap 2 § 
PBL). 
 
Lokalisering  
Enligt översiktsplanen redovisas aktuella tomten inom ett område med 
riksintresse för naturvård och inom område med höga värden för natur och 
kultur. Efter sökandes lokaliseringsprövning har sökande redovisat en plats 
utan konstaterande värden kan förhandsbesked beviljas. Miljöenheten, 
naturvårdsteamet tillstyrker vald lokalisering.  
 
Omgivningspåverkan 
Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller    
bevarandevärden. Sökande har gjort en lokaliseringsprövning och redovisat 
en lokalisering som inte berörs av några särskilda värden.  
 
Fastigheten är belägen enligt översiktsplanen för Marks kommun 25 maj 2017 
redovisas den aktuella platsen inom ett område med riksintresse för 
naturvård (MB 3:6) och precis intill område med särskilt höga värden för 
natur- och kulturmiljö (MB 3:6)  
 
Placering och utformning 
Åtgärden, att uppföra ett fritidshus på fastigheten 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). 
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 2021-06-18 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är byggenhetens samlade bedömning 
att åtgärden uppfyller kraven för ett positivt förhandsbesked. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-06-18. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen (2010:900). 
 
Avgiften är 15 567 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Yttrande Miljöenheten 
 
Avgift  
Förhandsbesked  7 905 Kr 
Grannehörande  2 108 Kr 
Kungörelse     284 Kr 
VA-granskning miljöenheten 5 270 Kr   
Avgift totalt         15 567 Kr 
 
Tidsfristen började löpa och beslut fattades 2021-06-18 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 §. 
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Kontakta Marks kommuns adresshandläggare via pbn@mark.se.  

Expedieras till: 
Beslutskopia skickas till     sökanden 
 
Meddelande om beviljat förhandsbesked   Horreds-Kärra 1:18 
    Horreds-Kärra 1:13 
    Horreds-Kärra 1:19 
    Horreds-Kärra 2:1 
    Horreds-Bosgården 1:4 
    Horreds-Kärra 1:14 
    Horreds-Kärra 1:12 
    Horreds-Bosgården 1:2 
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, 
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 

________________  
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§ 118/2021    
 
Hyssna-Bua 2:3 - Bygglov för nybyggnation av nio trädkojor  

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 
31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Den föreslagna åtgärden kan 
tillåtas på den avsedda platsen. 
 
Avgiften är 30 586 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
 
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: 
Följebrev till kompletteringen 
Ansökan, underskriven 
Granneyttrande, tillstyrker men lämnar förutsättningar 
Yttrande 
Plan/sektionsritning 
Fasadritning 
Beskrivning åtgärd 
Översiktskarta 
Följebrev till kompletteringen; 
Ansökan, underskriven; 
Fasadritning; 
Yttrande; 
Plan/sektionsritning      
 
Avgift  
Bygglov 12 648 kr 
Startbesked 14 756 kr 
Grannehörande   3 162 kr 
Kungörelse      284 Kr  
Avgift totalt 30 586 Kr 
 
Tidsfristen började löpa 2021-06-07 11:23:03 och beslut fattades 2021-06-18 
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  
bygglovsavgiften skickas separat. 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Ärendet 
Ansökan avser bygglov för nybyggnation av nio trädkojor på fastigheten 
HYSSNA-BUA 2:3. Fastigheten ligger öster om centrala Hyssna intill Hyssna 
leden. Sökande kommer att bedriva en verksamhet och hyra ut kojorna för 
övernattning. Sju kojor kommer att byggas på pelare uppe i träden och ska 
inte ha några fasta installationer av el eller vatten/avlopp. Två av kojorna 
kommer att byggas i marknivå och nära parkeringen och sophanteringen.  
 
Åtgärden omfattar 24 kvm byggnadsarea. Fasadbeklädnad av stående 
träpanel och taket ska vara av träpanel. 
 
Fastighetens storlek är drygt 50 hektar och kommer inte att styckas av. 
 
Fastigheten HYSSNA-BUA 2:3 är taxerad som bebyggd lantbruksenhet. 

Motivering av beslut 
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och 
sammanhållen bebyggelse.  
 
Enligt översiktsplanen för Marks kommun som vann laga kraft 25 maj 2017 
redovisas den aktuella platsen inom avrinningsområde där särskild hänsyn 
ska tas (MB 3:6)  
 
Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller 
bevarandevärden. Fastigheten består av ganska tät granskog. Sökande har 
för avsikt att bevara naturen och miljön omkring kojorna. Samtliga kojor 
ligger utanför strandskydd.  
 
Parkeringsplatser och sophantering kommer att finnas vid parkeringsplatsen, 
redovisat på situationsplanen. Förbränningstoalett kommer att finnas i varje 
koja. Två av kojorna kommer att byggas i marknivå och nära parkering och 
sophantering. Hårdgjorda gångar kommer anläggas från parkeringsplats till 
kojorna för att vara tillgänglighetsanpassade. Kojorna kommer inte ha 
rumsindelning eller installationer av vatten eller el.  
 
Yttranden   
De grannar, andra sakägare och myndigheter som Byggnadsnämnden har  
bedömt är berörda har fått tillfälle att yttra sig över ansökan. Berörda grannar 
inkom med skrivelse och har inget att erinra mot förslaget men har påpekat 
att avfall, parkering, grillning med mera får skötas inom fastigheten. Se 
grannens yttrande. I övrigt bedöms det att grannar och andra sakägare inte 
har något emot åtgärden.  
 
Miljöenheten har inget att erinra mot åtgärden. Se yttrande.  
 
Södra Älvsborgs räddningsförbund inget att erinra men dem påpekar att 
kojorna ska utrustas med brandvarnare.  
 
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.  
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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 inte få någon betydande inverkan på omgivningen eftersom 
kojorna är små till ytan och kommer att byggas uppe i träden, alltså kojorna 
kommer inte att synas för förbi passerade. Träden i skogen kommer att 
bevaras och inte huggas ner. Kojorna är simpla utan vare sig vatten eller el. 
Åtgärden bedöms inte medföra en olägenhet för miljön eller vattendrag. Den 
sökta åtgärden bedöms därför inte vara sådan att markens lämplighet 
behöver prövas med detaljplan. (4 kap 2 § PBL). 
 
Lokalisering  
Enligt översiktsplanen redovisas aktuella tomten inom avrinningsområde där 
särskild hänsyn ska tas (MB 3:6) I övrigt finns det inga hinder.  
 
Omgivningspåverkan 
Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller    
bevarandevärden.  
 
Placering och utformning 
Åtgärden, att uppföra trädkojor på fastigheten 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).  
 
Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är Byggenheten samlade bedömning 
att bygglov kan ges för åtgärden.   

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-06-18. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 
31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Den föreslagna åtgärden kan 
tillåtas på den avsedda platsen. 
 
Avgiften är 30 586 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
 
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 
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Handlingar som ingår i beslutet: 
Följebrev till kompletteringen 
Ansökan, underskriven 
Granneyttrande, tillstyrker men lämnar förutsättningar 
Yttrande 
Plan/sektionsritning 
Fasadritning 
Beskrivning åtgärd 
Översiktskarta 
Följebrev till kompletteringen; 
Ansökan, underskriven; 
Fasadritning; 
Yttrande; 
Plan/sektionsritning      
 
Avgift  
Bygglov 12 648 kr 
Startbesked 14 756 kr 
Grannehörande   3 162 kr 
Kungörelse      284 Kr         
Avgift totalt 30 586 Kr 
 
Tidsfristen började löpa 2021-06-07 11:23:03 och beslut fattades 2021-06-18 
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  
bygglovsavgiften 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. 
 
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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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

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: 
- Förslag till kontrollplan 
- Konstruktionsritning    
- Ventilationsritning 
- Brandskydd  

Expedieras till: 
Beslutskopia skickas till:  sökanden, kontrollansvarig 
 
Meddelande om beviljat bygglov  Långared 1:2 
    Hyssna-Bua 2:3 
    Friared 4:1  
    Hyssna-Älmhult 1:8 
    Friared 6:1  
    Hyssna-Älmhut 1:7 
    Hyssna-Bua 1:16 
    HyssnaBua 2:11 
    Stenabo 3:1  
    Långared 1:3 
    Hyssna-Bua 2:7 
    Hyssna-Bua 2:11 
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, 
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 

________________  
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§ 119/2021    
 
Olofsred 1:41 - Åtgärdsföreläggande 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden förelägger XX dödsbo XX som företräds av XX 
enligt 11 kap. 19 § Plan- och bygglagen att inom 3 månader efter beslutet 
vunnit laga kraft: 
 
• Ta bort de objekt som finns upptagna i bilaga 1 och 2 och forsla bort 

dessa från fastigheten/tomten.  
• Åtgärda byggnaderna enligt bilaga 3 och 4 
 
Föreläggandet förenas med ett löpande vite om 10 000 kr per månad efter 
föreläggandet inte har följts.  
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Anmälan - fotografier 
Bilaga 1-5 fotodokumentation 
Flygfoto  
Förvaltningens förslag till beslut 

Ärendet 
Det har kommit in en anmälan 2020-08-14 till byggenheten, angående en 
ovårdad fastighet. En byggnadsinspektör gjorde platsbesök den 2020-08-27 
på fastigheten och fotodokumenterade. På platsbesöket har man konstaterat 
att tomten var ovårdad. Det stod ett flertal fordon, husvagnar och andra 
föremål uppställda på fastigheten.  I den aktuella platsen finns även 
byggnader som är i dåligt skick. 
 
2021-01-18 skickades ett bedömningsbrev ut till fastighetsägaren med 
information om att fastigheten behöver åtgärdas och att detta ska vara utfört 
senast 2021-04-30. Om inte åtgärderna är utförda kommer ärendet tas upp 
för beslut i plan- och byggnadsnämnden vilken också beslutar om 
byggsanktionsavgift, vite eller löpande vite. 2021-05-05 gjordes ett 
platsbesök och man kunde konstatera att inga åtgärder var utförda dock 
fanns det två nytillkomna fordon på fastigheten.  
 
Fastighetsägaren har inte inkommit med några synpunkter. 

Motivering av beslut 
Enligt plan- och bygglagen så är en fastighetsägare skyldig att hålla sin 
fastighet samt dess tomt och byggnader i vårdat skick så att inte olyckor eller 
betydande olägenheter uppstår eller att byggnader förfaller oavsett om denne 
bor på fattigheten eller ej. Att låta gamla bilar, upplag och annat skrot uppta 
en tomts yta är att betrakta som vanskötsel.  
 
Tomten är inte tillräckligt skött och uppfyller inte längre kraven på vårdat 
tomt och innebär en betydande olägenhet för omgivningen. På tomten står ett 
stort antal fordon, husvagnar och andra föremål som ska avlägsnas, se bilaga 
1, 2 och 5.  
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Byggnaderna är inte tillräckligt underhållna och uppfyller inte längre de 
tekniska egenskapskraven vad gäller bärförmåga, stadga och beständighet. 
Ekonomibyggnadens fasader behöver bytas, trasiga fönster bytas och 
växtlighet nära fasaden avlägsnas, se bilaga 3. På enbostadshuset behöver 
panelen på fasader bytas och målas om, vindskivor bytas samt fönster och 
tak lagas, se bilaga 4 
 
Lagstöd 
Gällande lag: plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
 
Föreläggandet förenas med ett vite enligt 11 kap. 37§ PBL. 
 
Tomten uppfyller inte kraven på vårdat skick och innebär en betydande 
olägenhet för omgivningen och trafiken, enligt 8 kap. 15 § PBL.  
 
Byggnadsverket uppfyller inte kraven på underhåll och varsamhet, enligt 8 
kap. 14 § PBL.  
 
För andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, 
inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra: 2. upplag och materialgårdar, 
enligt plan- och byggförordningen 6 kap 1 §. Byggenheten bedömer att det 
inte är sannolikt att bevilja bygglov för upplag i efterhand.  
 
Den ansvarige föreläggs att utföra de åtgärder som behövs för att uppfylla 
lagkraven, enligt 11 kap. 19 § PBL. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-06-18. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden förelägger XX dödsbo XX som företräds av XX 
enligt 11 kap. 19 § Plan- och bygglagen att inom 3 månader efter beslutet 
vunnit laga kraft: 
 
• Ta bort de objekt som finns upptagna i bilaga 1 och 2 och forsla bort 

dessa från fastigheten/tomten.  
• Åtgärda byggnaderna enligt bilaga 3 och 4 
 
Föreläggandet förenas med ett löpande vite om 10 000 kr per månad efter 
föreläggandet inte har följts.  
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Anmälan - fotografier 
Bilaga 1-5 fotodokumentation 
Flygfoto  
Förvaltningens förslag till beslut 

Dagens sammanträde 
Katarina Janeblom, byggnadsinspektör redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 

Upplysningar 
Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur ni överklagar framgår av 
bilagan Hur man överklagar. 
 
Inskrivningsmyndigheten ska underrättas om föreläggandet med stöd av 11 
kap 40 § PBL. 
 
Bilagor 
Blanketten Hur man överklagar 
Handlingar som ingår i beslutet 

Expedieras till: 
Beslutet delges fastighetsägare 
 
Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten. 

________________  
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§ 120/2021    
 
Olofsred 1:2 - Åtgärdsföreläggande 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden förelägger XX dödsbo XX som företräds av XX 
enligt 11 kap. 19 § Plan- och bygglagen att inom 3 månader efter beslutet 
vunnit laga kraft: 
 
Ta bort de objekt som finns upptagna i bilaga 1 och forsla bort dem från 
fastigheten/tomten. 
 
Föreläggandet förenas med ett löpande vite om 10 000 kr per månad efter 
föreläggandet inte har följts.  
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Anmälan - fotografier 
Bilaga 1 fotodokumentation 
Flygfoto  
Förvaltningens förslag till beslut 

Ärendet 
Det har kommit in en anmälan 2018-12-18 till byggenheten, angående en 
ovårdad fastighet. En byggnadsinspektör gjorde platsbesök den 2019-10-16 
på fastigheten och fotodokumenterade. Man konstaterade att tomten var 
mycket ovårdad och att det stod ett flertal fordon, husvagnar och andra 
föremål uppställda på fastigheten. 2019-10-31 skickades ett 
åtgärdsföreläggande med delgivning ut till fastighetsägaren. 
 
2019-12-20 skickades en påminnelse om delgivningen ut till fastighetsägaren.  
2020-01-29 skickades en ny påminnelse om delgivningen ut med 
rekommenderat brev till fastighetsägaren.  
2020-03-02 kom det rekommenderade brevet åter till myndigheten.  
2021-01-18 skickades ett bedömningsbrev ut till fastighetsägaren med 
information om att fastigheten behöver åtgärdas och att detta ska vara utfört 
senast 2021-04-30. Om inte åtgärden är utförd kommer ärendet tas upp för 
beslut i plan- och byggnadsnämnden vilken också beslutar om 
byggsanktionsavgift, vite eller löpande vite. 2021-05-05 gjordes ett 
platsbesök och man kunde konstatera att inga åtgärder var utförda.  
 
Fastighetsägaren har inte inkommit med några synpunkter. 

Motivering av beslut 
Enligt plan- och bygglagen så är en fastighetsägare skyldig att hålla sin 
fastighet samt dess tomt och byggnader i vårdat skick så att inte olyckor eller 
betydande olägenheter uppstår eller att byggnader förfaller. Att låta gamla 
bilar, upplag och annat skrot uppta en tomts yta är att betrakta som 
vanskötsel.  
 
Tomten är inte tillräckligt skött och uppfyller inte längre kraven på vårdat 
skick och innebär en betydande olägenhet för omgivningen.  
På tomten står ett stort antal fordon, husvagnar och andra föremål som ska 
avlägsnas se bilaga 1.  
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Lagstöd 
Gällande lag: plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
 
Föreläggandet förenas med ett vite enligt 11 kap. 37§ PBL. 
 
Tomten uppfyller inte kraven på vårdat skick och innebär en betydande 
olägenhet för omgivningen och trafiken, enligt 8 kap. 15 § PBL.  
 
För andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, 
inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra: 2. upplag och materialgårdar, 
enligt plan- och byggförordningen 6 kap 1 §. Byggenheten bedömer att det 
inte är sannolikt att bevilja bygglov för upplag i efterhand.  
 
Den ansvarige föreläggs att utföra de åtgärder som behövs för att uppfylla 
lagkraven, enligt 11 kap. 19 § PBL. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-06-18. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden förelägger XX dödsbo XX som företräds av XX 
enligt 11 kap. 19 § Plan- och bygglagen att inom 3 månader efter beslutet 
vunnit laga kraft: 
 
Ta bort de objekt som finns upptagna i bilaga 1 och forsla bort dem från 
fastigheten/tomten. 
 
Föreläggandet förenas med ett löpande vite om 10 000 kr per månad efter 
föreläggandet inte har följts.  
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Anmälan - fotografier 
Bilaga 1 fotodokumentation 
Flygfoto  
Förvaltningens förslag till beslut 

Dagens sammanträde 
Katarina Janeblom, byggnadsinspektör redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

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

Upplysningar 
Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur ni överklagar framgår av 
bilagan Hur man överklagar. 
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Inskrivningsmyndigheten ska underrättas om föreläggandet med stöd av 11 
kap 40 § PBL. 
 
Bilagor 
Blanketten Hur man överklagar 
Handlingar som ingår i beslutet  

Expedieras till: 
Beslutet delges fastighetsägare 
Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten 

________________  
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§ 121/2021    
 
Skraken 7 - Rättelseföreläggande  

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden förelägger XX enligt 11 kap. 20 § Plan- och 
bygglagen att inom 3 månader efter beslutet vunnit laga kraft: 
● Ta bort friggeboden. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
● Yttrande från grannarna XX daterat 2021-05-21 
● Yttrande från fastighetsägare XX daterat 2021-06-04 

Ärendet 
Plan- och byggnadsnämnden fick den 2019-10-24 in en anmälan om olovligt 
byggande och en utredning har härmed inletts. Utredningens syfte är att ta 
reda på om det förekommer överträdelse mot plan- och bygglagen. 
Den 2019-10-30 skickades information ut till fastighetsägaren om att ett 
tillsynsärende upprättats på fastigheten. 
 
Den 2019-10-31 utfördes tillsynsbesök på fastigheten och där kunde det 
konstateras att en komplementbyggnad hade uppförts.  
 
Yttrande 
Det har inkommit förtydligande av kriterier från fastighetsägarna XX, se 
bilaga 1. 
 
Det har inkommit yttrande från fastighetsägare XX, bilaga 2. 

Motivering av beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har vid tillsynsbesök 2019-10-31 noterat att 
det har uppförts en komplementbyggnad på fastigheten Skraken 7. De krav 
som ställs på komplementbyggnad enligt 9 kap. 4 § plan- och bygglagen, 
bedöms inte vara uppfyllda.  
 
Lagstöd 
Enligt 11 kap. 5 § PBL ska byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för och 
behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning 
att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL med mera  
 
Om det på fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i 
strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd 
av lagen, får byggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten eller 
byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande). 
Byggnadsnämnden får inte besluta om att föreläggande om det har förflutit 
mer än tio år från överträdelsen. 
Den ansvarige föreläggs att utföra de åtgärder som behövs för att uppfylla 
lagkraven, enligt 11 kap. 20 § PBL. 
 
Den utförda åtgärden är lovpliktig enligt 9 kap. 2 § PBL.  
 
Plan- och byggnadsnämnden kommer sannolikt inte att kunna bevilja bygglov 
i efterhand på grund av den befintliga placeringen. 
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Plan- och byggnadsnämnden har tagit ställning till om grannarna medger eller    
motsäger sig byggnationen. I ett brev som inkom till förvaltningen          
2021-05-21 har fastighetsägarna XX uppgett att de för ”grannsämjans skull 
och för att slippa hund nära tomt” gett sitt medgivande till byggnationen av 
friggeboden. 
 
För att godkänna byggnationen ställdes följande krav från XX 
● Byggnadens längd skulle begränsas så att den livade med nygjord stödmur 
(maxlängd). 
● Byggnadens totala höjd skulle stanna vid 2,2 meter. Endast och enbart                                              
yttermått har diskuterats.  
● Taket skulle vara nästan platt, med 10 graders lutning. 
● Tujor skulle sättas på gränsen på övrig mark. 
● Hans Andersson skulle sätta stängsel 30 cm in på sin sida bakom tujorna. 
 
Friggeboden har en höjd på 3 m och längden på friggeboden är längre än 
stödmuren. Friggeboden uppfyller därmed inte 2 av kraven som grannarna till 
Skraken 8 uppgav som kriterier vid uppgörelsen 2019. 
Samhällsbyggnadsnämndens samlade bedömning är att friggeboden ska tas 
bort då den står för nära tomtgräns och inte uppfyller kraven enligt 9 kap 4 § 
plan- och bygglagen. 
 
Plan- och byggnadsnämndens bedömning är att utifrån det material som det 
tagits del av inte finns något medgivande från grannarna XX. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-05-27. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden förelägger XX, att vidta följande åtgärd: 
● Ta bort friggeboden. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
● Yttrande från grannarna XX daterat 2021-05-21 
● Yttrande från fastighetsägare XX daterat 2021-06-04 

Dagens sammanträde 
Theresa Magnusson, byggnadsinspektör 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 enligt förvaltningens förslag till beslut med tillägg att 
XX enligt 11 kap. 20 § Plan- och bygglagen att inom 3 månader efter beslutet 
vunnit laga kraft: 
• Ta bort friggeboden 
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Upplysningar 
Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur ni överklagar framgår av 
bilagan Hur man överklagar. 
 
Enligt 11 kap. 37 § PBL får föreläggandet förenas med vite.  
 
Om föreläggandet inte följs kan åtgärderna utföras på den ansvariges 
bekostnad enligt 11 kap. 27 § PBL.  
 
Om föreläggandet inte följs kommer byggnadsnämnden begära handräckning 
enligt 11 kap. 39§ PBL, för att åtgärda bristerna på den ansvariges 
bekostnad. 
 
Inskrivningsmyndigheten ska underrättas om föreläggandet med stöd av 11 
kap 40 § PBL. 
 
Bilagor: 
Blanketten Hur man överklagar 
Bilaga 1 – yttrande från grannarna XX 
Bilaga 2 – yttrande från fastighetsägare XX 

Expedieras till: 
Beslutet delges fastighetsägare:  XX 

 
Beslutet delges klagande/anmälare:  XX 

________________  
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§ 122/2021    
 
Kinna 25:98 - Detaljplan för bostäder, planbesked 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked för Detaljplan 
för bostäder på Kinna 25:98 med stöd av Plan- och bygglagen (2010:900) 5 
kap 2 §. Planen ska utformas så att gator och tekniska system på ett ur 
trafik- och barnsäkert sätt gör det möjligt att ansluta fastigheterna Kinna 
25:17 och Kinna 25:46.  
 
Enligt Plan- och byggnadsnämndens nämndplan ska planarbetet ha 
prioritetsklass tre i förvaltningens arbete. 
 
Sökande ska faktureras 21 080 kronor enligt gällande taxa. 

Ärendet 
Sökandes avsikt är att etablera en ny ortsdel med upp till 170 nya bostäder i 
form av villor/parhus/radhus. Exploatören avser att lämna gott om gröna 
områden obebyggda mellan husgrupperna. 

Motivering av beslut 
Plan- och byggnadsnämnden tog emot en ansökan om planbesked den    
2021-02-12.   
  
För området gäller FÖP KINNA SKENE ÖRBY antagen 2010. I dokumentet 
finns de det två områden utpekade för bostäder benämnda Hede-Vallås och 
Norra Örby. Se även vidare under Miljö.  
  
Området är i huvudsak inte planlagt. Beroende på planområdets slutliga 
utbredning kan mindre områden beröras av planer antagna 1942- och 1992-
04-29. I planerna är marken planerad som bostäder och gata.  
  
Området är kraftigt kuperat med över 40 meters höjdskillnad mellan det 
lägsta och det högsta området.  
  
Inom området bedrivs idag skogsbruk. Produktionsskogen genomkorsas av en 
elledning som går i en cirka 30 meter bred ledningsgata. Dialog pågår med 
ledningsägaren om förändring av ledningen för att underlätta exploateringen.  
  
Tillgängliga data från Strava visar på att det finns stigar som används av 
allmänheten för motion.  Området är varken idag eller framtiden berört av 
strandskydd. Området ansluter till Hedevägen som ansluter mycket nära 
påfarter till väg 41. Från områdets anslutning är det cirka 1500 meter till fots 
till resecentrum, buss i närtrafik finns dock närmare.  
  
Ansökan om planbesked har samråtts med berörda kommunala 
verksamheter. Rådfrågade verksamheter har lämnat följande synpunkter:  
  
Miljö  
Det finns ett stråk för grönstråk angivet i den fördjupade översiktsplanen för 
centrala Mark (FÖP) som påverkar den sydöstra delen av exploateringen.   
  

Dnr PLAN.2021.126 
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Teknik  
Exploateringens storlek gör att kapacitet i nät för vatten och avlopp behöver 
utredas. Troligen kommer området att anslutas till nätet på flera olika 
punkter. Tryckstegring av vattnet och pumpning avloppet kommer att 
behövas för delar av området.   
  
Kulturhistoria  
Ytterligare arkeologisk utredning kommer behöva ske, hela det sökta området 
är inte undersökt. Fynden i den första utredningen är inte slutundersökta och 
avgränsade.  
  
Översiktsplanering  
Inga synpunkter utöver tidigare nämnt.  
  
Övervägande  
Ansökan bedöms förenlig med gällande översiktlig planering.  
  
Ansökan motsvarar cirka 30 % av det behov av bostäder på orten som  
Bostadsförsörjningsprogrammet anger fram till år 2030. Byggnation enligt  
ansökan kommer att överskrida Bostadsförsörjningsprogrammets mål på 
orten.  
  
Planprocessen kräver preliminärt utredningar för geoteknik, arkeologi, 
naturvärden och VA/skyfall. Beroende på om befintlig luftledning markförläggs 
eller inte kan utredning om elektromagnetisk strålning bli aktuell.  
  
Enligt preliminär bedömning kommer en plan på området inte innebära 
betydande miljöpåverkan i juridisk mening. Ställningstagande kommer att 
prövas kontinuerligt under planprocessen.  
  
Enligt preliminär bedömning anses förslaget till planen vara lämplig för 
omgivningen. Planen bör utformas så att fastigheten Kinna 25:17 kan 
anslutas med väg och tekniska system.  
  
Ett genomförande av planen kommer orsaka följande kostnader och intäkter 
för kommunen:  
• Intäkter från planarbete  
• Kostnader för utbyggnad av infrastruktur  
  
Enligt preliminär bedömning kan planarbetet påbörjas under tredje till fjärde 
kvartalet 2021. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-06-15. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked för Detaljplan 
för bostäder på KINNA 25:98 med stöd av Plan- och bygglagen (2010:900) 5 
kap 2 §. Planen ska utformas så att gator och tekniska system även kan 
ansluta fastigheterna Kinna 25:17 och Kinna 25:46.  
 
Enligt Plan- och byggnadsnämndens nämndplan ska planarbetet ha 
prioritetsklass tre i förvaltningens arbete. 
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Sökande ska faktureras 21 080 kronor enligt gällande taxa. 

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

Beslutsgång 
Ordförande föreslår beslut enligt Rolf Skarin (M) förslag och finner att plan- 
och byggnadsnämnden antar förslaget. 
 
Rolf Skarin (M) föreslår enligt förvaltningens förslag till beslut med tillägg ur 
ett trafik- och barnsäkert sätt gör det möjligt att ansluta fastigheterna Kinna 
25:17 och Kinna 25:46. 

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

Expedieras till: 
Sökande 

________________  
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§ 123/2021    
 
Härkila 2:32 -  Detaljplan för skola, planbesked 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar och positivt planbesked för Detaljplan 
för skola på HÄRKILA 2:32 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 15 810 kronor enligt gällande taxa. 

Ärendet 
Planbesked för Detaljplan för skola i Ubbhult. 
 
Sökandes avsikt är att ändra bestämmelser i befintlig detaljplan. Syftet med 
planändringen är att möjliggöra en samlokalisering av skola och förskola, 
framtida utbyggnader, och eventuell plats för idrottshall. 

Motivering av beslut 
Plan- och byggnadsnämnden tog emot ansökan om planbesked den 16 april 
2021. 
 
För området gäller Översiktsplan för Marks kommun antagen 2017 som anger 
det sökta området som riksintresse för naturvård. Planområdet omfattas av 
influensområde med hänsyn till flyghinder enligt översiktsplanen. 
 
Planområdet omfattas av planprogram för Ubbhult, godkändes 2016-10-05 av 
kommunstyrelsen. Syftet i ansökan stämmer överens med förslag enligt 
planprogrammet som innebär nybyggnation av en ny samlokaliserad förskola 
och skola årskurs F-3. Vid skolan anläggs även en mindre näridrottsplats.  
  
På platsen gäller plan 1463-P33 som anger det sökta området som S, skola. 
Bland andra bestämmelser i detaljplanen är högsta antal våningar begränsad 
till en våning. Taket ska utformas som sadeltak och täckas med takpannor i 
mattröd färg. Fasader ska kläs med träpanel. Taklutningen ska vara 27-35 
grader.  Detaljutformning ska anpassas till angränsande kulturhistorisk 
värdefull miljö. Markytan ska möjliggöra infiltration av dagvatten.  
 
Hela fastigheten Härkila 2:32 är ca 1,7 hektar. Inom planområdet finns en 
befintlig envåningsbyggnad som upptar ca 600 m2 av fastighetsytan och 
används som skolverksamhet. En grusfotbollsplan samt en lekplats finns inom 
planområdet. Området har goda kollektivtrafiks förutsättningar. Inom 
fastigheten Härkila 2:32 finns en busshållplats där busslinjerna 481 (Sätila-
Inseros), 482 (Sätila-Ubbhult) och 740 (Hällingsjö-Ubbhult-Hjälm-Fjärås) går. 
 
Ubbhults Kapellen som är kulturhistorisk värdefull byggnad och ingår i 
kommunens kulturmiljöprogram ligger ca 120 m sydväst om den befintliga 
skolan på Härkila 2:32. 
 

Dnr PLAN.2021.301 
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Ansökan om planbesked har samråtts med berörda kommunala 
verksamheter.  
Rådfrågade verksamheter har lämnat följande synpunkter: 
 
Miljö: 
Inga synpunkter 
 
Teknik: 
Inga synpunkter 
 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund: 
Inga synpunkter 
  
Kulturhistoria: 
Inga synpunkter 
 
Översiktsplanering: 
Inga synpunkter 
 
Övervägande 
Ansökan bedöms förenlig med gällande översiktlig planering.  
 
Ett genomförande av planen kräver utredningar för geoteknik, buller och 
dagvatten. Andra eventuella utredningar kan behövas under planarbetet. 
 
Enligt preliminär bedömning kommer en plan på området inte innebära 
betydande miljöpåverkan i juridisk mening. 
 
Enligt preliminär bedömning anses förslaget till planen vara lämplig för 
omgivningen. 
 
Ett genomförande av planen kommer orsaka följande kostnader och intäkter 
för kommunen: 
• Kostnader för upprättande av detaljplan  
• Kostnader för byggande av nya skolbyggnader 
 
Enligt preliminär bedömning kan planarbetet påbörjas under tredje kvartalet 
2021 och avslutas under andra halvåret 2022. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-06-01. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar och positivt planbesked för Detaljplan 
för skola på HÄRKILA 2:32 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 15 810 kronor enligt gällande taxa. 
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Dagens sammanträde 
Hani Alsayah, planarkitekt redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

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

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

Expedieras till: 
Sökande 
 
Bilagor 
Karta över planområde 
Eventuella skisser över planområdet 

________________  
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§ 124/2021    
 
Skene 72:1 m.fl. – Detaljplan för bostäder, verksamheter, granskning 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar om granskning för Detaljplan för del av 
Skene72:1 med flera, med stöd av Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 18 
§. 
 
Granskningshandlingarna Plankarta och Planbeskrivning- och 
genomförandebeskrivning fastslås.  
 
Nämnden godkänner att detaljplanen ska ställas ut på granskning enligt 
upprättat förslag. 

Ärendet 
Granskningsutställning av Detaljplan för del av Skene 72:1 med flera. 
 
Syftet med detaljplanen är att utveckla området kring Kungsfors köpcenter 
med i huvudsak bostäder, men även en viss del verksamheter, i ett centralt 
läge med närhet till kollektivtrafik, service och naturområden. Befintliga 
verksamheter i anslutning till planområdet ska kunna fortsätta bedrivas och 
utvecklas. 
 
Planförslaget innebär att ett nytt bostadsområde med ca 250 bostäder. 
Förskola och äldreboende kan uppföras söder om Kungsfors köpcenter. I 
norra delen tillåts även centrumverksamhet som kan bli ett komplement till 
de verksamheter som finns i köpcentret och en övergång mellan 
bostadsområdet och köpcentret.   

Motivering av beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beslutade om positivt planbesked den         
2017-02-01, § 5/2017. 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutade om samråd den 2019-10-09, § 
132/2019.  
 
Samrådsutställningen genomfördes under perioden 2019-10-29 till         
2019-12-13. 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutade om samråd för utökat planområde den 
2021-03-05, § 26/2021.  
 
Samrådsutställningen genomfördes under perioden 2021‐03‐15 till          
2021‐04‐02. 
 
Inkomna yttranden har sammanställts och kommenterats i en 
samrådsredogörelse. 
 
Efter samråden har följande justeringar och ändringar genomförts i 
planhandlingarna: 
 
 

Dnr PBN 2016–744 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 114(123) 

 Plan- och byggnadsnämnden 
 2021-06-18 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Utredningar: 
• Utredningar gällande geoteknik, buller, markmiljö, dagvatten och trafik 

har kompletterats. Plankarta och planbeskrivning har justerats utifrån 
utredningarna. 

• Riskbedömning avseende transporter med farligt gods har tagits fram. 
Plankarta och planbeskrivning har justerats utifrån riskbedömningen. 

• Miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram och arbetats in i 
planbeskrivningen. 

 
Plankartan: 
• Planområdet har utökats i väster för att möjliggöra en cirkulation i 

korsningen med väg 156.  
• Planområdet har utökats med en gata med kommunalt huvudmannaskap i 

anslutning till befintliga parkeringsytor för Kungsfors köpcenter. Gatan 
ansluter till väg 156 i väster och Industrigatan i norr. 

• Planområdet har minskats i öster och söder på grund av otillfredsställande 
markstabilitet.  

• Delar av gällande plan akt nr 15-SKS-103 som upphävs har ökat. Även del 
av gällande plan akt nr 1463-P85 upphävs.  

• Kvartersstrukturen har förtydligats genom fler egenskapsområden. 
Föreslagna kvartersgator har markerats med prickmark. 

• Planbestämmelser och byggrätter har justerats med hänsyn till geoteknik. 
Höjder och exploateringstal har justerats.  

• Planbestämmelser gällande risk, översvämning, förorenad mark och 
gemensamhetsanläggningar har införts. 

• Fornlämningarna har fått ett utökat skyddsavstånd på 10 meter. 
• E-områden för befintlig respektive ny nätstation har införts.   
• Bestämmelse D - Vård har införts i öster för att möjliggöra äldreboende. 
 
Planbeskrivningen: 
• Texter i planbeskrivningen har uppdaterats utifrån nya och uppdaterade 

utredningar samt justeringar på plankartan.  
• Planbeskrivningen har dessutom förtydligats avseende 

vattenskyddsområde, djurhållning, jordbruksmark, avfall, 
genomförandefrågor med mera. 

• Parkeringstal har uppdaterats utifrån kommunens nya parkeringsnorm, 
antagen februari 2020. 

 
Förslag till granskningshandlingar har upprättats av förvaltningen. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-06-02. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar om granskning för Detaljplan för del av 
Skene72:1 med flera, med stöd av Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 18 
§. 
 
Granskningshandlingarna Plankarta och Planbeskrivning- och 
genomförandebeskrivning fastslås.  
 
Nämnden godkänner att detaljplanen ska ställas ut på granskning enligt 
upprättat förslag. 
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Dagens sammanträde 
Hani Alsayah, planarkitekt redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

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

Expedieras till: 
Kommunala myndigheter, bolag, och råd 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Trafikverket 
Lantmäteriet 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
Skanova AB 
Vattenfall Eldistribution AB 
Västtrafik AB 
Sökande 
Sakägare enligt fastighetsförteckning 

________________  
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§ 125/2021    
 
Horred 9:7 – Detaljplan för bostäder, granskning 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar om granskning för detaljplan för 
bostäder, Horred 9:7 m fl, Horred, Marks kommun. 

Ärendet 
Ansökan är initierad av kommunstyrelsen. 
 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bebyggelse av radhus och flerbostadshus 
i Horred. 

Motivering av beslut 
Förvaltningschefen för Bygg- och miljökontoret har på delegation beslutat om 
samråd för detaljplanen den 5 oktober 2018. Detaljplanen har varit på samråd 
under perioden 8 oktober till 23 november 2018.  
 
Efter att planförslaget varit ute på samråd har planområdet delats upp i två 
etapper. Etapp 1, den norra delen, går nu vidare till granskning. 
 
Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse. Efter 
samråd har följande ändringar gjorts i planförslaget: 

• Planområdet har minskats. 
• Plankartan har reviderats gällande trafiklösningar. 
• Plankartan har kompletterats med planbestämmelser för dagvatten. 
• Planbeskrivningen har kompletterats gällande 
• Motivering till varför jordbruksmark tagits i anspråk 
• Bedömning av skyfall och översvämningsrisk 
• Bedömning av trafikbuller 
• Geoteknik 
• Påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten. 
• Behovsbedömning och kopplingen till miljömålen. 
• Genomförandebeskrivningen har reviderats beträffande avtal, 

fastighetsbildning, ansvar och ekonomi. 
 
Övervägande 
I gällande FÖP för Horred, 1991, är ett område i den norra delen av 
fastigheten Horred 9:7 avsatt för service och handel. Området i övrigt är 
avsatt för bostäder. Detaljplanen bedöms förenlig med gällande Översiktsplan 
för Marks kommun.  
 
Planens genomförande påverkar inga riksintressen och kommer inte leda till 
en betydande miljöpåverkan. 
 
Detaljplanen innebär att bostäder i form av flerbostadshus och radhus skapas 
i ett attraktivt läge med utbyggd infrastruktur och god tillgänglighet till 
rekreationsområden.  
 
Detaljplanen rymmer totalt cirka 95 bostäder, jämfört med 40 tillkommande 
bostäder på orten fram till 2030 (enligt bostadsförsörjningsprogrammet). 

Dnr PBN 2017-807 214 
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Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-06-01. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar om granskning för detaljplan för 
bostäder, Horred 9:7 m fl, Horred, Marks kommun. 

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

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

________________  
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§ 126/2021    
 
Meddelanden 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Inkomna meddelanden läggs till handlingarna. 

1. Nygården 1:7 – Länsstyrelsens beslut 2021-05-18, dnr 403-10364-2021, 
gällande överklagan av Plan- och byggnadsnämndens beslut genom 
delegationsbeslut 2021-02-15, dnr PBN 2020-164 231. Länsstyrelsen 
avslår överklagandet.  

 
2. Kommunfullmäktige 2021-04-22, § 78/2021 fattade beslut att 

kommunstyrelsen, övriga nämnder, valberedningen samt enskilda 
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 2020.  

 
3. Kommunfullmäktige 2021-04-22, § 82/2021 fattade beslut att Marks 

kommun ska underteckna Deklarationen för en stärkt demokrati. 
Kommunfullmäktige uppmanar samtliga nämnder och styrelser i Marks 
kommun att se över sina aktiviteter och rapportera till Kommunfullmäktige 
i samband med oktoberrapporten. 

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

________________ 
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§ 127/2021    
 
Redovisning av delegationsbeslut 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar beslut tagna på delegation enligt 
beslut om delegationsordning 2021-01-29 § 5/2021. 
 
Följande delegationsbeslut redovisas för Plan- och byggnadsnämnden: 
Dnr   Ärendetyp   Datum 
2021.34 Rivning av befintlig tillbyggnad och   
  bygglov för tillbyggnad och   
  fasadändring av enbostadshus 2021-04-26 
2013-97 Rivning av två äldre byggnader 2021-04-26 
2020.665 Om- och tillbyggnad av affärsbyggnad 2021-04-26 
2021.109 Nybyggnation av industribyggnad 2021-04-26 
2021.287 Tillbyggnad enbostadshus  2021-04-26 
2021.317 Adress på fastighet  2021-04-27 
2021.318 Adress på fastighet  2021-04-27 
2021.319 Adress på fastighet  2021-04-27 
2021.320 Adress på fastighet  2021-04-27 
2021.321 Adress på fastighet  2021-04-27 
2021.324 Adresser på fastighet  2021-04-27 
2021.325 Adresser på fastighet  2021-04-27 
2021.326 Adress på fastighet  2021-04-27 
2021.169 Installation av eldstad  2021-04-27 
2013-44 Nybyggnad transformatorstation 2021-04-27 
2013-20 Nybyggnad transformatorstation 2021-04-27 
2013-100 Nybyggnad transformatorstation 2021-04-27 
2021.152 Rivning av fritidshus  2021-04-27 
2020.834 Om- och tillbyggnad av fritidshus 2021-04-27 
2021.300 Anmälan nybyggnation    
  komplementbyggnad  2021-04-27 
2021.263 Nybyggnation av enbostadshus 2021-04-28 
2021.308 Nybyggnation av enbostadshus och   
  komplementbyggnad  2021-04-28 
2020.805 Rivning av enbostadshus  2021-04-28 
2019-775 Nybyggnation enbostadshus och   
  komtplementbyggnad  2021-04-28 
2013-162 Nybyggnad transformatorstation 2021-04-28 
2013-92 Nybyggnad transformatorstation 2021-04-28 
2013-19 Nybyggnad transformatorstation 2021-04-28 
2012-183 Nybyggnad transformatorstation 2021-04-28 
2021.284 Nybyggnation maskinhall  2021-04-28 
2021.218 Tillbyggnad enbostadshus  2021-04-28 
2021.264 Nybyggnad enbostadshus  2021-04-28 
2021.234 Tillbyggnad av enbostadshus 2021-04-29 
2021.255 Nybyggnation av komplementbyggnad 2021-04-29 
2021.258 Strandskyddsdispens för två stycken   
  enbostadshus med    
  komplementbyggnader  2021-04-29 
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2021.290 Strandskyddsdispens för tillbyggnad   
  av fritidshus   2021-04-29 
2021.241 Installation imkanal  2021-04-29 
2021.297 Installation eldstad  2021-04-29 
2021.63 Inredande av ytterligare bostad samt   
  utvändig ändring av flerbostadshus 2021-04-29 
2014-127 Nybyggnad transformatorstation 2021-04-29 
2014-487 Nybyggnad transformatorstation 2021-04-29 
2013-124 Nybyggnad transformatorstation 2021-04-29 
2013-103 Nybyggnad transformatorstation 2021-04-29 
2013-102 Nybyggnad el-markstation 2021-04-29 
2014-761 Tillbyggnad av garage  2021-04-29 
2013-391 Montering av fönster, entrédörr samt   
  skärmtak på industribyggnad 2021-04-29 
2014-266 Tillbyggnad enbostadshus  2021-04-29 
2014-184 Tillbyggnad enbostadshus  2021-04-29 
2013-418 Nybyggnad garage  2021-04-29 
2013-619 Tillbyggnad enbostadshus  2021-04-29 
2013-512 Nybyggnad altan  2021-04-29 
2016-45 Nybyggnation fem flerbostadshus 2021-04-29 
2021.246 Tillbyggnad av enbostadshus 2021-04-30 
2013-535 Rivning transformatorstation 2021-04-30 
2012-404 Rivning transformatorstation 2021-04-30 
2012-431 Tillbyggnad enbostadshus  2021-04-30 
2015-436 Nybyggnad komplementbyggnad 2021-04-30 
2015-476 Tillbyggnad enbostadshus  2021-04-30 
2015-490 Tillbyggnad enbostadshus  2021-04-30 
2021.316 Installation eldstad och rökkanal 2021-04-30 
2018-403 Nybyggnad enbostadshus och   
  komplementbyggnad  2021-04-30 
2021.281 Tillbyggnad av skärmtak  2021-04-30 
2019-140 Nybyggnat transformatorstation 2021-04-30 
2021.75 Tillbyggnad enbostadshus  2021-04-30 
2016-267 Inglasning av altan samt installation   
  av eldstad och rökkanal  2021-04-30 
2021.327 Nybyggnad komplementbyggnad och   
  installation av eldstad samt   
  bastuagregat samt två rökkanaler 2021-04-30 
2016-475 Flytt samt tillbyggnad av    
  komplementbyggnad  2021-04-30 
2020.823 Intallation av stoltrapphiss 2021-04-30 
2014-11 Uppförande av skyltanordning 2021-04-30 
2020.220 Nybyggnad enbostadshus och   
  komplementbyggnad  2021-04-30 
2021.278 Tillbyggnad av enbostadshus 2021-05-03 
2020.570 Ovårdad byggnad  2021-05-03 
2021.330 Utvänding ändring enbostadshus 2021-05-04 
2021.279 Utvändig ändring av enbostadshus   
  (inglasning av uteplats)  2021-05-05 
2021.88 Tillbyggnad enbostadshus  2021-05-05 
2020.633 Nybyggnad enbostadshus och   
  komplementbyggnad  2021-05-06 
2020.683 Olovlig byggnation  2021-05-06 
2020.788 Rivning enbostadshus  2021-05-06 
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2021.60 Tillbyggnad och utvändig ändring   
  av fasad   2021-05-06 
2020.702 Nybyggnation av komplementbyggnad 2021-05-06 
2021.213 Tillbyggnad enbostadshus  2021-05-06 
2021.140 Tillbyggnad enbostadshus och   
  nybyggnad komplementbyggnad 2021-05-06 
2021.58 Tillbyggnad av befintlig byggnad 2021-05-07 
2021.303 Utvändig ändring av industribyggnad 2021-05-07 
2020.482 Nybyggnad enbostadshus och   
  komplementbyggnad  2021-05-07 
2021.285 Utvänding ändring av enbostadshus 2021-05-07 
2021.292 Nybyggnad komplementbyggnad 2021-05-07 
2021.262 Uppförande av plank  2021-05-07 
2021.191 Uppförande av mur  2021-05-07 
2021.356 Installation av eldstad  2021-05-07 
2021.304 Tillbyggnad enbostadshus  2021-05-07 
2020-68 Ändrad användnig från lokal till   
  två lägenheter  2021-05-07 
2020.313 Nybyggnad enbostadshus  2021-05-10 
2020-79 Nybyggnad enbostadshus  2021-05-10 
2021.354 Tillbyggnad enbostadshus  2021-05-11 
2021.268 Tillbyggnad industribyggnad  2021-05-11 
2021.239 Tillbyggnad enbostadshus  2021-05-11 
2020-182 Nybyggnad fritidshus  2021-05-11 
2021.222 Tillbyggnad enbostadshus  2021-05-11 
2021.251 Tillbyggnad enbostadshus  2021-05-12 
2021.267 Tillbyggnad enbostadshus  2021-05-12 
2021.187 Rivning av ett fritoidshus samt   
  nybyggnad av fritidshus  2021-05-12 
2021.311 Nybyggnad komplementbyggnad 2021-05-12 
2021.231 Utvändig ändring av enbostadshus 2021-05-12 
2021.349 Nybyggnad komplementbyggnad 2021-05-14 
2021.338 Om- och tillbyggnad av enbostadshus 2021-05-17 
2018-268 Tillbyggnad av komplementbyggnad 2021-05-17 
2020.398 Tillbyggnad av enbostadshus 2021-05-17 
2021.115 Ej godkänd hiss  2021-05-17 
2021.350 Uppförande av två skyltar 2021-05-18 
2021.362 Ej godkänd hiss  2021-05-18 
2020.678 Tillbyggnad samt ändrad användning   
  av industribyggnad  2021-05-18 
2021.341 Nybyggnad enbostadshus  2021-05-18 
2021.334 Adress på fastighet  2021-05-18 
2021.127 Nybyggnad enbostadshus  2021-05-18 
2020.824 Nybyggnad enbostadshus  2021-05-18 
2021.366 Adress på fastighet  2021-05-19 
2021.296 Nybyggnad enbostadshus och   
  komplementbyggnad  2021-05-19 
2021.363 Fasadändring enbostadshus 2021-05-19 
2021.59 Nybyggnad komplementbyggnad 2021-05-19 
2021.331 Adress på fastighet  2021-05-20 
2021.381 Adresser på fastighet  2021-05-20 
2021.340 Nybyggnad komplementbyggnad 2021-05-20 
2021.295 Nybyggnad av komplementbyggnad 2021-05-20 
2020.632 Installation eldstad  2021-05-20 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

2021.220 Ändring av brandskydd  2021-05-20 
2021.370 Tillbyggnad av enbostadshus 2021-05-21 
2021.209 Nybyggnad av enbostadshus 2021-05-21 
2021.361 Tillbyggnad enbostadshus  2021-05-21 
2021.57 Ändrad användning från    
  industribyggnad till padelverksamhet 2021-05-21 
2021.293 Rivning av befintlig    
  komplementbyggnad, nybyggnad av   
  komplementbyggnad (carport) 2021-05-24 
2021.369 Tillbggnad av skolbyggnad 2021-05-24 
2021.12 Nybyggnad enbostadshus  2021-05-24 
2021.41 Nybyggnad biltvätt  2021-05-24 
2021.158 Tillbyggnad enbostadshus  2021-05-24 
2021.335 Utvändig ändring av    
  komplementbyggnad  2021-05-25 
  Upprättande av detaljplan 2021-05-25 
2021.116 Nybyggnad av fritidshus samt flytt   
  och ändrad användning av befintlig   
  byggnad   2021-05-25 
2021.296 Nybyggnad enbostadshus och   
  komplementbyggnad  2021-05-25 
2019-65 Rivning av bassänger och   
  komplementbyggnad  2021-05-25 
2021.384 Utbyte av brandlarm  2021-05-25 
2012-546 Nybyggnad transformatorstation 2021-05-25 
2013-107 Nybyggnad markstation  2021-05-25 
2020.325 Tillbyggnad/utvändig ändring av   
  komplementbyggnad  2021-05-25 
2014-647 Fasadändring skolbyggnad 2021-05-25 
2013-488 Montering solceller  2021-05-25 
2021.335 Utvänding ändring av    
  komplementbyggnad  2021-05-25 
2021.347 Anläggande av parkering  2021-05-26 
2018-453 Tillbyggnad enbostadshus  2021-05-26 
2021.352 Tillbyggnad fritidshus  2021-05-26 
2021.406 Installation eldstad  2021-05-26 
2021.403 Installation eldstad  2021-05-26 
2017-319 Nybyggnad enbostadshus  2021-05-26 
2021.367 Tillbyggnad enbostadshus  2021-05-26 
2020.671 Nybyggnad enbostadshus  2021-05-26 
2021.394 Tillbyggnad enbostadshus  2021-05-26 
2021.377 Rivning av enbostadshus  2021-05-27 
2021.349 Nybyggnad komplementbyggnad 2021-05-27 
2020.255 Nybyggnad fyra flerbostadshus och   
  två komkplementbyggnader 2021-05-27 
2021.286 Installation eldstad  2021-05-27 
2021.256 Nybyggnad av enbostadshus och   
  komplementbyggnad  2021-05-28 
2021.272 Tillbyggnad av fritidshus  2021-05-28 
2013-423 Uppförande av mur  2021-05-28 
2014-718 Nybyggnad transformatorstation 2021-05-28 
2013-325 Tillbyggnad enbostadshus  2021-05-28 
2020.777 Nybyggnad enbostadshus  2021-05-28 
2021.405 Installation eldstad och rökkanal 2021-05-28 
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2013-577 Nybyggnad transformatorstation 2021-05-28 
2014-143 Inglasning av befintlig balkong 2021-05-31 
2014-75 Inglasning av balkong  2021-05-31 
2013-91 Nybyggnad markstation  2021-05-31 
2012-246 Nybyggnad transformatorstation 2021-05-31 
2021.230 Tillbyggnad enbostadshus  2021-05-31 
2014-92 Tillbyggnad enbostadshus  2021-05-31 
2015-274 Nybyggnad pumpstation  2021-05-31 
2013-252 Tillbyggnad affärshus  2021-05-31 
2015-164 Tillbyggnad enbostadshus  2021-05-31 
2015-260 Tillbyggnad enbostadshus samt   
  installation av kassett i öppenspis 2021-05-31 
2015-628 Tillbyggnad enbostadshus  2021-05-31 
2012-522 Nybyggnad skyddsmur   2021-05-31 
2012-524 Rivning av förråd  2021-05-31 
2013-98 Nybyggnad transformatorstation 2021-05-31 
2012-247 Nybyggnad transformatorstation 2021-05-31 
2012-492 Nybyggnad transformatorstation 2021-05-31 
2013-161 Nybyggnad transformatorstation 2021-05-31 
2013-105 Nybyggnad markstation  2021-05-31 
2013-46 Nybyggnad transformatorstation 2021-05-31 
2021.157 Tillbyggnad enbostadshus samt   
  nybyggnad komplementbyggnad 2021-05-31 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden godkänner redovisning-
en av delegationsbeslut. 
 
Förslaget antas. 

________________ 
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	Granne yttrande 2
	Yttrande från miljöenheten
	Svar på kommunicering
	Avgift
	Prövning Förhandsbesked  11 857 Kr
	Grannehörande     2 108 Kr
	VA-granskning     5 270 Kr
	Kungörelse        284 Kr
	Avgift totalt   19 519 Kr
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Beslutsgång
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 100/2021     Lockö 1:7 - Förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus
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	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan
	Situationsplan
	Hus förslag
	Yttrande från miljöenheten
	Granne tillstyrker med synpunkt
	Avgift
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	Yttrande från miljöenheten
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	Avgift
	Prövning Förhandsbesked 7 800 Kr (8 timmar)
	Grannehörande  3 162 Kr
	Avgift totalt                 10 962 Kr
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	Ärendets behandling
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	Ledamöternas förslag till beslut
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	§ 102/2021    Hyssnabacka 7:3 - 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.
	Avgiften är 15 567 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige.
	 
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan
	Situationsplan
	Yttrande från VA
	Granne tillstyrker med kommentar
	Avgift
	Förhandsbesked  13 175 Kr
	Grannehörande    2 108 Kr
	Kungörelse        284 Kr
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	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
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	§ 103/2021     Nygården 1:18 - 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.
	Avgiften är 15 567 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige.
	 
	Handlingar som ingår i beslutet:
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	Grannehörande  2 108 Kr
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	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
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	________________

	§ 104/2021     Ryda 1:22 - Bygglov för nybyggnation av parhus och radhus
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av
	9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL med motiveringen att avvikelsen mot detaljplanen uppvägs av det mervärde som uppkommer genom att befintlig byggnad kommer bort från trafikområdet och framtida cykelväg.
	Avgiften är 57 200 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige.
	För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är
	Mikael Johannison, KIWA Swedcert 7646 som är certifierad kontrollansvarig med behörighet N/K enligt 10 kap. 9 § PBL.
	I detta ärende krävs utstakning innan byggstart. Efter byggnation krävs lägeskontroll. Kostnader för detta ingår inte i bygglovsavgiften.
	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.
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	§ 105/2021     Öxabäcks-Stom 1:108 - Bygglov för nybyggnation av enbostadshus
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL med motiveringen att avvikelsen mot detaljplanen är liten och smälter väl in i miljön med intilliggande fastigheter.
	Avgiften är 24 314 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige.
	För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är
	Börje Berntsson, RISE SC0587-11 som är certifierad kontrollansvarig med behörighet N/K enligt 10 kap. 9 § PBL.
	I detta ärende krävs utstakning innan byggstart. Efter byggnation krävs lägeskontroll. Kostnader för detta ingår inte i bygglovsavgiften.
	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:
	Theresa Magnusson, Theresa.Magnusson@mark.se, 0320 - 21 76 72
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	Ansökan
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	Dagens sammanträde
	Beslutsgång
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 106/2021     Torrås 2:6 - Förhandsbesked 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 15 567 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige.
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan
	Situationsplan
	Yttrande från miljöenheten
	Yttrande från granne 1
	Yttrande från granne 2
	Bemötande från sökande
	Avgift
	Förhandsbesked  7 905 Kr
	Grannehörande  2 108 Kr
	Kungörelse     284 Kr
	VA-granskning miljöenheten 5 270 Kr
	Avgift totalt                 15 567 Kr
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	§ 107/2021     Mällby 1:2 - Förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet för vidare handläggning på grund av utebliven remiss från Svenska kraftnät, som eventuellt kan komma att påverka förhandsbeskedet.
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan
	Situationsplan
	Översiktskarta
	Fasadritningar 1
	Fasadritningar 2
	Yttrande från miljöenheten
	Yttrande från Trafikverket
	Bemötande från sökande
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Beslutsgång
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 108/2021     Härkila 2:7 - Förhandsbesked nybyggnad tre 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 15 962 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige.
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan
	Situationsplan 1
	Situationsplan 2
	Situationsplan – VA plan
	Redovisning av yttre VA
	Yttrande från miljöenheten
	Yttrande från miljöenheten VA
	Beslut från Länsstyrelsen
	Information UV brunn
	Avgift
	Prövning Förhandsbesked 7 640 Kr (timdebitering, 8h)
	VA-granskning miljöenheten 5 160 Kr
	Grannehörande   3 162 Kr
	Avgift totalt                 15 962 Kr
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 109/2021     Hjorttorp 3:3 - Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus och komplementbyggnader
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus med var sin komplementbyggnad med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitel 17 §.
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan
	Situationsplan
	Yttrande från miljöenheten 1
	Yttrande från miljöenheten 2
	Yttrande från grannar 1
	Yttrande från grannar 2
	Bemötande från sökande
	Info från Lantmäteriet
	Yttrande från Trafikverket
	Avgift:
	Förhandsbesked          0 kr
	VA-granskning miljöenheten           0 kr
	Avgift totalt:          0 kr
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 110/2021     Hyssna 1:17 - Bygglov med lokaliseringsprövning för nybyggnation av enbostadshus
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
	Avgiften är 40 757 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige.
	För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Kristoffer Lagerholm RISE SC0500-13 som är certifierad kontrollansvarig med behörighet N/K enligt 10 kap. 9 § PBL.
	I detta ärende krävs utstakning innan byggstart. Efter byggnation krävs lägeskontroll. Kostnader för detta ingår/ingår inte i bygglovsavgiften.
	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:
	Ansökan
	Nybyggnadskarta
	Situationsplan
	Takplan
	Anmälan om kontrollansvarig
	Planritning
	Handlingsförteckning
	Sektionsritning
	Planritning
	Fasadritning, nordväst/sydost
	Fasadritning, nordost/sydväst
	Yttrande TSN
	Avgift
	Bygglov 17 707  kr
	Startbesked 20 658  kr
	Grannehörande   2 108  kr
	Kungörelse      284  Kr
	Avgift totalt 40 757 Kr
	Tidsfristen började löpa 2021-04-25 13:43:26 och beslut fattades          2021-06-18, 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...
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 111/2021     Örby 1:6 - Förhandsbesked nybyggnad 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 med nedan givna villkor.
	Villkor
	Att den gröna vägen som redovisats på situationsplanen används.
	Avgiften är 10 297 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige.
	 
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan
	Situationsplan
	Yttrande Miljöenheten
	Yttrande TSN
	Avgift
	Förhandsbesked 7 905 Kr
	Grannehörande 2 108 Kr
	Kungörelse    284 Kr
	Avgift totalt   10 297 Kr
	Tidsfristen började löpa 7 maj 2021 och beslut fattades 2021-06-18 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 fastst...
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 112/2021     Gullberg 14:7 - Förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900). Avgiften är 15 567 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige.
	 
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan
	Situationsplan
	Yttrande Miljöenheten
	Avgift
	Förhandsbesked         7 905 kr
	Grannehörande  2 108 kr
	Kungörelse     284 kr
	VA-granskning miljöenheten 5 270 kr
	Avgift totalt                 15 567 kr
	Tidsfristen började löpa 2021-05-07 10:59:52 och beslut fattades 2021-06-18 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 ...
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 113/2021     Hedegärde 1:4 - Förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900).
	Avgiften är 15 567 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige.
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan
	Situationsplan
	Yttrande miljöenheten
	Avgift
	Förhandsbesked  7 905 Kr
	Grannehörande  2 108 Kr
	Kungörelse     284 Kr
	VA-granskning miljöenheten 5 270 Kr
	Avgift totalt                 15 567 Kr
	Tidsfristen började löpa 2021-05-03 10:35:02 och beslut fattades 2021-06-18, 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...
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 114/2021     Bonared 1:16 - 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 och komplementbyggnad uppfyller kravet i plan- och byggnadsnämnden i 2 kapitlet stycket längst ner men hänsyn till kulturlandskapet. Bebyggelsen ska visa hänsyn till kulturen och karaktären i området.
	Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i...
	Avgiften är 10 297 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige.
	 
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan
	Situationsplan
	Yttrande Miljöenheten
	Yttrande SÄRF
	Yttrande TSN
	Yttrande antikvarie
	Avgift
	Förhandsbesked 7 905 Kr
	Grannehörande 2 108 Kr
	Kungörelse    284 Kr
	Avgift totalt   10 297 Kr
	Tidsfristen började löpa 28 maj 2021 och beslut fattades 2021-05-18, 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 fast...
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 115/2021     Hyssna 1:7 - Förhandsbesked för nybyggnation av två stycken 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 9 908 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige.
	 
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan
	Situationsplan
	Granne, avstyrker
	Granne, avstyrker
	Avgift
	Prövning Förhandsbesked 7 800 kr
	Grannehörande  2 108 kr
	Avgift totalt            9 908 Kr
	Tidsfristen började löpa 7 juni 2021 och beslut fattades 18 juni 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
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 116/2021     Ryda 4:40 - Bygglov med lokaliseringsprövning för nybyggnation av enbostadshus och komplementbyggnad
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
	Avgiften är 29 584 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige.
	För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är
	Fredrik Bergh Gustafsson, Herr Jonsgatan 7, 511 58 som är certifierad kontrollansvarig med behörighet N/K enligt 10 kap. 9 § PBL.
	Efter byggnation krävs lägeskontroll. Kostnader för detta ingår inte i bygglovsavgiften.
	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:
	Nikolaos Xiarchos, Nikolaos.Xiarchos2@mark.se, 0320 - 21 78 03
	 
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan
	Anmälan om kontrollansvarig
	Fasadritning x 3
	Plan- och sektionsritning
	Fasad-sektion- och planritning komplementbyggnad
	Avgift
	Lovavgift     10 118 Kr
	Startbesked     11 804 Kr
	Kungörelse          284 Kr
	Grannhörande          2 108 Kr
	Va- granskning         5 270 Kr
	Avgift totalt    29 584 Kr
	Tidsfristen började löpa 5 maj 2021 och beslut fattades 2021-06-18 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 fastst...
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 117/2021     Horreds-Kärra 1:14 - Förhandsbesked för nybyggnation av fritidshus
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900).
	Avgiften är 15 567 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige.
	 
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan
	Situationsplan
	Yttrande Miljöenheten
	Avgift
	Förhandsbesked  7 905 Kr
	Grannehörande  2 108 Kr
	Kungörelse     284 Kr
	VA-granskning miljöenheten 5 270 Kr
	Avgift totalt                 15 567 Kr
	Tidsfristen började löpa och beslut fattades 2021-06-18 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
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 118/2021     Hyssna-Bua 2:3 - Bygglov för nybyggnation av nio trädkojor
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
	Avgiften är 30 586 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige.
	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:
	Följebrev till kompletteringen
	Ansökan, underskriven
	Granneyttrande, tillstyrker men lämnar förutsättningar
	Yttrande
	Plan/sektionsritning
	Fasadritning
	Beskrivning åtgärd
	Översiktskarta
	Följebrev till kompletteringen;
	Ansökan, underskriven;
	Fasadritning;
	Yttrande;
	Plan/sektionsritning
	Avgift
	Bygglov 12 648 kr
	Startbesked 14 756 kr
	Grannehörande   3 162 kr
	Kungörelse      284 Kr
	Avgift totalt 30 586 Kr
	Tidsfristen började löpa 2021-06-07 11:23:03 och beslut fattades 2021-06-18 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
	bygglovsavgiften skickas separat.
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 119/2021     Olofsred 1:41 - Åtgärdsföreläggande
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden förelägger XX dödsbo XX som företräds av XX enligt 11 kap. 19 § Plan- och bygglagen att inom 3 månader efter beslutet vunnit laga kraft:
	• Ta bort de objekt som finns upptagna i bilaga 1 och 2 och forsla bort dessa från fastigheten/tomten.
	• Åtgärda byggnaderna enligt bilaga 3 och 4
	Föreläggandet förenas med ett löpande vite om 10 000 kr per månad efter föreläggandet inte har följts.
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Anmälan - fotografier
	Bilaga 1-5 fotodokumentation
	Flygfoto
	Förvaltningens förslag till beslut
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 120/2021     Olofsred 1:2 - Åtgärdsföreläggande
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden förelägger XX dödsbo XX som företräds av XX enligt 11 kap. 19 § Plan- och bygglagen att inom 3 månader efter beslutet vunnit laga kraft:
	Ta bort de objekt som finns upptagna i bilaga 1 och forsla bort dem från fastigheten/tomten.
	Föreläggandet förenas med ett löpande vite om 10 000 kr per månad efter föreläggandet inte har följts.
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Anmälan - fotografier
	Bilaga 1 fotodokumentation
	Flygfoto
	Förvaltningens förslag till beslut
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 121/2021     Skraken 7 - Rättelseföreläggande
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden förelägger XX enligt 11 kap. 20 § Plan- och bygglagen att inom 3 månader efter beslutet vunnit laga kraft:
	● Ta bort friggeboden.
	Handlingar som ingår i beslutet:
	● Yttrande från grannarna XX daterat 2021-05-21
	● Yttrande från fastighetsägare XX daterat 2021-06-04
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Beslutsgång
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 122/2021     Kinna 25:98 - Detaljplan för bostäder, planbesked
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked för Detaljplan för bostäder på Kinna 25:98 med stöd av Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 2 §. Planen ska utformas så att gator och tekniska system på ett ur trafik- och barnsäkert sätt gör ...
	Enligt Plan- och byggnadsnämndens nämndplan ska planarbetet ha prioritetsklass tre i förvaltningens arbete.
	Sökande ska faktureras 21 080 kronor enligt gällande taxa.
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Beslutsgång
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 123/2021     Härkila 2:32 -  Detaljplan för skola, planbesked
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beslutar och positivt planbesked för Detaljplan för skola på HÄRKILA 2:32 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 15 810 kronor enligt gällande taxa.
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 124/2021     Skene 72:1 m.fl. – Detaljplan för bostäder, verksamheter, granskning
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beslutar om granskning för Detaljplan för del av Skene72:1 med flera, med stöd av Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 18 §.
	Granskningshandlingarna Plankarta och Planbeskrivning- och genomförandebeskrivning fastslås.
	Nämnden godkänner att detaljplanen ska ställas ut på granskning enligt upprättat förslag.
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Expedieras till:
	________________

	§ 125/2021     Horred 9:7 – Detaljplan för bostäder, granskning
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beslutar om granskning för detaljplan för bostäder, Horred 9:7 m fl, Horred, Marks kommun.
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	________________

	§ 126/2021     Meddelanden
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Inkomna meddelanden läggs till handlingarna.
	1. Nygården 1:7 – Länsstyrelsens beslut 2021-05-18, dnr 403-10364-2021, gällande överklagan av Plan- och byggnadsnämndens beslut genom delegationsbeslut 2021-02-15, dnr PBN 2020-164 231. Länsstyrelsen avslår överklagandet.
	2. Kommunfullmäktige 2021-04-22, § 78/2021 fattade beslut att kommunstyrelsen, övriga nämnder, valberedningen samt enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 2020.
	3. Kommunfullmäktige 2021-04-22, § 82/2021 fattade beslut att Marks kommun ska underteckna Deklarationen för en stärkt demokrati. Kommunfullmäktige uppmanar samtliga nämnder och styrelser i Marks kommun att se över sina aktiviteter och rapportera till...
	Ledamöternas förslag till beslut
	Ordförande föreslår att inkomna meddelanden läggs till handlingarna.
	Förslaget antas.
	________________

	§ 127/2021     Redovisning av delegationsbeslut
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
	Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar beslut tagna på delegation enligt beslut om delegationsordning 2021-01-29 § 5/2021.
	Följande delegationsbeslut redovisas för Plan- och byggnadsnämnden:
	Dnr   Ärendetyp   Datum
	2021.34 Rivning av befintlig tillbyggnad och     bygglov för tillbyggnad och     fasadändring av enbostadshus 2021-04-26
	2013-97 Rivning av två äldre byggnader 2021-04-26
	2020.665 Om- och tillbyggnad av affärsbyggnad 2021-04-26
	2021.109 Nybyggnation av industribyggnad 2021-04-26
	2021.287 Tillbyggnad enbostadshus  2021-04-26
	2021.317 Adress på fastighet  2021-04-27
	2021.318 Adress på fastighet  2021-04-27
	2021.319 Adress på fastighet  2021-04-27
	2021.320 Adress på fastighet  2021-04-27
	2021.321 Adress på fastighet  2021-04-27
	2021.324 Adresser på fastighet  2021-04-27
	2021.325 Adresser på fastighet  2021-04-27
	2021.326 Adress på fastighet  2021-04-27
	2021.169 Installation av eldstad  2021-04-27
	2013-44 Nybyggnad transformatorstation 2021-04-27
	2013-20 Nybyggnad transformatorstation 2021-04-27
	2013-100 Nybyggnad transformatorstation 2021-04-27
	2021.152 Rivning av fritidshus  2021-04-27
	2020.834 Om- och tillbyggnad av fritidshus 2021-04-27
	2021.300 Anmälan nybyggnation      komplementbyggnad  2021-04-27
	2021.263 Nybyggnation av enbostadshus 2021-04-28
	2021.308 Nybyggnation av enbostadshus och     komplementbyggnad  2021-04-28
	2020.805 Rivning av enbostadshus  2021-04-28
	2019-775 Nybyggnation enbostadshus och     komtplementbyggnad  2021-04-28
	2013-162 Nybyggnad transformatorstation 2021-04-28
	2013-92 Nybyggnad transformatorstation 2021-04-28
	2013-19 Nybyggnad transformatorstation 2021-04-28
	2012-183 Nybyggnad transformatorstation 2021-04-28
	2021.284 Nybyggnation maskinhall  2021-04-28
	2021.218 Tillbyggnad enbostadshus  2021-04-28
	2021.264 Nybyggnad enbostadshus  2021-04-28
	2021.234 Tillbyggnad av enbostadshus 2021-04-29
	2021.255 Nybyggnation av komplementbyggnad 2021-04-29
	2021.258 Strandskyddsdispens för två stycken     enbostadshus med      komplementbyggnader  2021-04-29
	2021.290 Strandskyddsdispens för tillbyggnad     av fritidshus   2021-04-29
	2021.241 Installation imkanal  2021-04-29
	2021.297 Installation eldstad  2021-04-29
	2021.63 Inredande av ytterligare bostad samt     utvändig ändring av flerbostadshus 2021-04-29
	2014-127 Nybyggnad transformatorstation 2021-04-29
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