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§ 128/2021    
 
Förändring av ärendelistan 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Ärendelistan ändras på följande sätt: 
- Tony Bergsten, tillförordnad förvaltningschef utgår som föredragande i 

ärende Loftsgården 4:11 § 140/2021 och ersätts av Mohammed Dahir 
Farah, bygglovshandläggare. 

Dagens sammanträde 
Tony Bergsten, tillförordnad förvaltningschef utgår som föredragande i ärende 
Loftsgården 4:11 § 140/2021 och ersätts av Mohammed Dahir Farah, 
bygglovshandläggare. 

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

________________ 
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§ 129/2021    
 
Information 
 
1. Tillförordnad förvaltningschefen Tony Bergsten informerar om ny 

destinationsutvecklare med visstidsanställning till och med 2021-12-31 har 
anställts.  

________________ 
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§ 130/2021    
 
Information om situationen angående Covid-19 
 
Tillförordnad förvaltningschef Tony Bergsten redogör för senaste nytt kring 
Covid-19 pandemin.  
 
Ingen ny information att tillgå.  
 
Plan- och byggnadsnämnden noterar informationen. 
 
 
________________ 
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§ 131/2021    
 
Skene 3:16 – Detaljplan för förskola, granskning  

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar om granskning gällande detaljplan för 
förskola, Skene 3:16 med flera, Skene, Marks kommun. 

Ärendet 
Ansökan är initierad av Teknik- och serviceförvaltningen/lokalförsörjning.  
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av en ny förskola. Därtill 
möjliggörs friytor för lek och utevistelse, samt utrymme för parkering och 
varumottagning. Förslaget innebär att allmän platsmark, planlagd som park, 
övergår till kvartersmark för förskola. 

Motivering av beslut 
Plan- och byggnadsnämnden har beslutat om positivt planbesked för 
detaljplan för Skene 3:16 med flera den 14 augusti 2018. 
Enhetschefen för Samhällsutvecklingsenheten har på delegation beslutat om 
samråd den 30 september, 2020. Detaljplanen var på samråd under perioden 
7 oktober till 12 november 2020.  
Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse. Efter 
samråd har följande ändringar gjorts i planförslaget: 
 
- Plankartan har reviderats för att säkerställa ett skyddsavstånd på 100 

meter mellan järnväg och förskola. 
- Plankartan har kompletterats med tekniskt område för befintlig 

transformatorstation. 
- En naturvärdesinventering har utförts. 
- Komplettering av geoteknisk undersökning har utförts. 
- Plankartan har kompletterats med planbestämmelse för 

gemensamhetsanläggning för parkering. 
- Genomförandebeskrivningen har kompletterats beträffande avtal, 

fastighetsbildning, ansvar och ekonomi. 
 
Övervägande 
Då detaljplanen saknar stöd i gällande översiktsplan för Marks kommun och 
Fördjupad översiktsplan för Kinna, Skene och Örby görs bedömningen att 
planen handläggs med ett utökat planförfarande, enligt Plan- och bygglagen 
(5 kap 7§). Behovet av en ny förskola centralt i Skene bedöms vara ett viktigt 
samhällsintresse och därmed skäl till avsteg från översiktsplanen. 
   
Planens genomförande påverkar inga riksintressen och kommer inte leda till 
en betydande miljöpåverkan. 
Detaljplanen innebär en ny förskola centralt placerad i Skene med gång-
/cykelavstånd från ett flertal bostadsområden och närhet till kollektivtrafik.  

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-07-15. 

Dnr PLAN 2019.147 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar om granskning för Detaljplan för 
förskola, Skene 3:16 med flera, Skene, Marks kommun. 

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

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

________________  
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§ 132/2021    
 
Lygnersvider 1:31 - Detaljplan för bostäder, antagande 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar att detaljplan för Lygnersvider 1:31 
antas enligt upprättat förslag.  

Ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder samt utökning av befintlig 
verksamhet. 

Motivering av beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beslutade om granskningsutställning den 5 mars 
2021, § 22.  
 
Granskningsutställningen genomfördes under perioden mars 2021 till april 
2021. 
Inkomna yttranden har sammanställts och kommenterats i ett 
granskningsutlåtande. 
Efter granskningsutställningen har mindre justeringar och redaktionella 
ändringar genomförts i planhandlingarna.  
 
Övervägande 
Planförslaget möjliggör nybyggnation av flerbostadshus och 
verksamhetsutveckling i området väster om korsningen mellan länsväg 1619 
och länsväg 1614 i Kråkered, Ubbhult. Förutom närheten till fina naturstråk i 
skogsmiljö finns också närhet till förskola och kollektivtrafik. Förslaget skapar 
samman-fattningsvis förutsättningar att anlägga bostäder med hög 
boendekvalitét utifrån såväl lokala som regionala faktorer. 
 
Planområdet ligger inom Ubbhultsdrumlinen som är riksintresse för naturvård. 
Det planerade bostadsområdet är visuellt och fysiskt avskuret från det öppna 
landskapet. Ny bebyggelse lokaliseras endast i anslutning samt bakom 
existerande bebyggelse. Resultatet bli därav en förtätning av centrala 
Kråkered och riksintresset bedöms därför inte påverkas negativt. 
 
Bostadsområdet får en maximal byggrätt på 3000 m2 BYA, med en höjd på 
7,5 meter byggnadshöjd vilket motsvarar 2 våningar. Utöver detta ges en 
byggrätt på totalt 200m2 för uthus - vilket omfattar till exempel garage, 
sophus och cykelgarage. Sammanlagt ger detta cirka 45 nya bostäder vilket 
motsvarar 90% av vad bostadsförsörjningsprogrammet anger för Ubbhult 
fram till år 2030.  
 
Verksamhetsområdet ges en byggrätt på 9000m2 BYA för att tillåta att 
verksamheten expanderar i enlighet med tidigare detaljplan och därmed 
säkrar arbetsplatser på landsbygden. Byggnadshöjd regleras till maximalt 12 
meter. 
 
Det finns ett överskott av väganslutningar i Ubbhult. Därför föreslås att de 
redan befintliga tillfarterna används och förstärks för den nya bebyggelsen. 
Kommunen har i samråd med Trafikverket utformat existerande anslutning 
mot Flygsnäsvägen, för att säkerställa trafiksäkerheten i och med den 

Dnr PLAN.2016.276  
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tillkommande trafiken. Anslutningen har rätats upp och möter vinkelrätt 
vägen samt bibehåller fri sikt. 
 
En översiktlig bedömning av risk för ras, skred, blocknedfall och erosion för 
befintliga och planerade förhållanden inom planområdet. Området bedöms ha 
goda geotekniska förhållanden för nybyggnation.  
 
Planförslaget bedöms inte överskrida några miljökvalitetsnormer. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-08-13. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Detaljplan för Lygnersvider 1:31 antas enligt upprättat förslag.  

Dagens sammanträde 
Emma Blomkvist, planarkitekt redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

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

Expedieras till: 
Sakägare enligt plan- och bygglagen (2010:900) 6 kap 30 §. 

________________  
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§ 133/2021    
 
Lygnersvider 1:29 - Detaljplan för bostäder, samråd 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar om samråd av detaljplan för bostäder -
Smälteryd - del av Lygnersvider 1:29 med stöd av Plan- och bygglagen 
(2010:900) 5 kap 11 §. 

Ärendet 
Syftet med detaljplanen att planlägga tidigare icke planlagd mark och 
möjliggöra för en ny varierad, tätbebyggd och grön del av Sätila. Syftet är 
även att bebyggelsen ska anpassas till och framhäva platsens karaktär och 
kulturarv genom offentliga rum så som gångstråk, torg och parker. Vidare är 
syftet med detaljplanen att skapa goda förutsättningar för bostadsnära 
rekreation genom ett blandat bostadsområde som knyter an till naturen och 
den lantliga miljön. Med en hög ekologisk, social och arkitektonisk kvalitet i 
ett samspel med omgivningen. Planområdet är beläget i ett attraktivt läge 
strax väster om centrala Sätila. Områdets läge vid Storån och Lygnern gör 
platsen intressant för bostäder och en utveckling av friluftslivet. 
 
Planförslaget omfattar ca 200 nya bostäder och ett gemensamhetshus i form 
av en äldre mangårdsbyggnad från 1700-talet. Inom området blandas 
småhus, radhus och flerbostadshus i olika skalor som binds samman av en 
enhetlig vision om platsens karaktär av grönska och småskalighet. 
 
Byggnationen föreslås i planförslaget stegras upp i skala från söder mot norr 
genom lägre villabebyggelse i 1 plan till 2 plan och vidare mot en tätare 
bebyggelse i 2–5 våningar centralt i området. Infart till området sker ifrån 
Fjäråsvägen till en lokalgata som sträcker sig genom hela området. Mellan 
Fjäråsvägen och lokalgatan löper områdets rygg i form av radhusbebyggelse 
och parhus som öppnar upp sig mot Storån. 

Motivering av beslut 
Marks kommun förvärvade under hösten 2017 fastigheten Lygnersvider 1:29 
från svenska staten, som en strategisk möjlighet för utveckling av Sätila 
tätort. 
 
Kommunstyrelsen i Marks kommun beslutade den 2019-10-02, §170 2019, 
att metoden ”markanvisningstävling” ska användas för exploateringsområdet 
Smälteryd, Lygnersvider 1:29. Underlag för en markanvisningstävling har 
beretts hos Samhällsutvecklingsenheten under sommaren och hösten 2019.   
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutade den 2020-10-14 att ge positivt 
planbesked för Lygnersvider 1:29 §122/2020. 
 
Övervägande 
Prövningen av planen föreslås genomföras med utökat förfarande enligt Plan- 
och bygglagen (2010:900) 5 kap 7 §. 
 
Planområdet ingår i område av riksintresse för naturvård och friluftsliv samt 
ligger i anslutning till Smälteryds naturreservat. Planförslaget anses inte 
påverka riksintresset för naturvård och friluftsliv negativt då platsen sedan 

Dnr PLAN.2020.693  
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innan redan är ianspråktagen och marken irreversibelt hårdgjorts och 
bebyggts.  
 
Strandskydd på 30 m föreslås införas för allmän plats PARK samt NATUR. För 
kvartersmark samt gata upphävs strandskyddet genom en administrativ 
bestämmelse. Den funktion som strandskyddsområdet på 100 m har för djur 
och växtlighet längs det aktuella planområdet kan ses som ringa. De fördelar 
som planläggningen av området som blandad bebyggelse med promenadstråk 
och allmänna platser överväger de eventuella inskränkningar i riksintresset 
naturvård.  
 
Området är utpekat som LIS-område 07 i kommunens översiktsplan. Där 
planförslagets anses utgöra en önskad ortsutveckling i överensstämmelse 
med kommunens översiktsplan samt fördjupad översiktsplan för Mark 
Nordväst. 
 
En mindre del av planområdet utgörs idag av jordbruksmark som tas i 
anspråk för bostadsändamål. Som underlag har en lokalisteringsstudie tagits 
fram. Syftet med lokaliseringsutredningen är att utreda om syftet med 
detaljplanen utgör väsentliga samhällsintressen samt om behovet kan 
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan 
mark tas i anspråk. 
 
Utbyggnad enligt planförslaget medför att existerande bebyggelse undantaget 
utpekad Mangårdsbyggnad rivs. 
 
Planen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-08-13. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar om samråd av detaljplan för bostäder -
Smälteryd - del av Lygnersvider 1:29 med stöd av Plan- och bygglagen 
(2010:900) 5 kap 11 §. 

Dagens sammanträde 
Emma Blomkvist, planarkitekt redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas. 
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Upplysningar 
Planförslaget har tagits fram efter vinnande bidrag ur markanvisningstävling 
(2019-10-02, §170 2019) av Samhällsutvecklingsenheten på Marks kommun i 
nära samarbete med exploatörerna Götenehus, Erik Larsson bygg och Sätila 
bygg m.fl. 

Expedieras till: 
Sakägare enligt plan- och bygglagen (2010:900 5 kap 11 §. 

________________  
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§ 134/2021    
 
Källäng 2:3 - Förhandsbesked för ridhus, stallbyggnader, lägenhet 
och hälsocenter 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet för vidare 
handläggning eftersom underlaget för beslutet är ofullständigt.  

Ärendet 
Ansökan avser bygglov för nybyggnation av ridhus, lägenhet, hälsocenter och 
stall på fastigheten KÄLLÄNG 2:3 med fler. Ridhuset, hälsocentret och 
lägenheterna inryms i samma byggnad med en storlek på 2000 kvm. 
Stallbyggnader kommer inrymma tio stallboxar fördelade på tre byggnader, 
totalt 48 kvm. Ytterligare byggnader för förvaring samt en gödselplatta 
kommer att uppföras. 
 
KÄLLÄNG 2:3 har en fastighetsstorlek på 35 312 kvm. Vid positivt 
förhandsbesked kommer delar av andra fastigheter köpas till.  
 
Fastigheten KÄLLÄNG 2:3 är taxerad som bebyggd lantbruksfastighet.   

Motivering av beslut 
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser men 
inom sammanhållen bebyggelse. Den tänkta platsen ligger inom Ubbhults 
planprogram med utvecklingsområde för bostäder. Kommunstyrelsen 
godkände planprogrammet 5 oktober 2016. 
 
Fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet för kommunalt vatten och 
avlopp. Teknik- och serviceförvaltningen har kommunicerat att påkoppling på 
kommunalt VA är möjligt.  
 
Enligt översiktsplanen för Marks kommun 25 maj 2017 redovisas den aktuella 
platsen inom riksintresse för flygplats (MB 3:8) Miljöbalken 3 kapitlet 8 §. 
Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för 
industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, 
vattenförsörjning eller avfallshantering skall så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana 
anläggningar och naturvård (MB 3:6) Miljöbalken 3 kapitlet 6 §.  
Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från 
allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med 
hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i 
tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. 
 
Den befintliga fastigheten ligger inom riksintresse för naturvård, Ubbhults 
drumlin. Inom riksintresset ska stor restriktivitet tas gällande byggnation, 
eftersom byggnationer, ledningar och vägar påverkar värdet av drumlinen. 
Värdebeskrivning riksintresse för naturvård Västra Götalands län,  
beslut 2000-02-07, uppdaterat 2008-01-16 Länsstyrelsen. Området redovisas 
som klass I i Älvsborgs läns naturvårdsprogram (1976). Förutsätts i 
naturvårdsprogrammet skyddas med hjälp av naturvårdslagen. 
 

Dnr BYGG.2021.204  
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Utfarten kommer att ske via väg 1614. 
 
Yttranden   
De grannar, andra sakägare och myndigheter som bedömts vara berörda  
har fått tillfälle att yttra sig över ansökan. 
 
Miljöenheten, Marks kommuns bebyggelseantikvarie, Teknik- och 
serviceförvaltningen och Trafikverket har fått tillfälle att yttra sig. Se 
yttranden. 
 
Miljöenheten rekommenderar att man så lång som möjligt anpassar 
verksamheten till kommunens riktlinjer avseende respektavstånd. Även 
lägenheterna inom verksamheten kan hamna i konflikt på grund av buller, 
lukt, flugor med mera. 
 
Marks kommuns bebyggelseantikvarie bedömer, med tanke på relativ närhet 
till utpekade gårdar och kulturlandskapet, byggnadens karaktär, att den nya 
hästgården kan bli ett positivt tillskott i kulturlandskapet. Se yttrande.  
 
Teknik- och serviceförvaltningen meddelar att påkoppling på kommunalt VA 
är möjlig via avtalsanslutning. Se yttrande.  
 
Trafikverket ser inga hinder till förhandsbeskedet, så som det är beskrivet i 
remitterade handlingar. Den ska sökande ska vara medveten om att sikten är 
dålig i till befintlig väganslutning. 
 
Det har inte kommit in några synpunkter från grannar, andra    
sakägare och bedömningen är att ingen har något att erinra mot 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 laga kraft.  
 
Marken ska enligt 2 kap. 2 § PBL, användas för det ändamål som är mest 
lämpligt utifrån beskaffenhet, läge och behov. Hushållningsbestämmelserna i 
miljöbalken ska enligt samma paragraf tillämpas vid handläggning av 
förhandsbesked. 
 
Detaljplanekravet 
Åtgärden bedöms få betydande inverkan på omgivningen eftersom den 
placeras på fastigheter nära centrala Ubbhult. Åtgärden har stora volymer och 
flera byggnader. För ett beviljade behövs vidare utredning om åtgärden har 
en betydande olägenhet för boende och skolor. Lukt, buller, allergener med 
mera kan vara en betydande olägenhet och verksamheten kan hamna i 
konflikt med boende och skolor. Marks kommun behöver med en detaljplan i 
så fall avgöra hur kommunen vill att Ubbhult ska utvecklas och ha möjlighet 
att utvecklas. Det har byggts flera hus i Ubbhult 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). 
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Lokalisering  
Enligt översiktsplanen redovisas aktuella tomten inom Riksintresse för 
flygplats och naturvård. Att bygga en verksamhet på platsen överensstämmer 
inte med översiktsplanen.  
 
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 är inte placerad på 
jordbruksmark. Hästhagar finns idag och blivande hästhagar öppnar upp 
landskapet och kommer eventuellt framhäva drumlinen mer än idag. 
Föreslagen byggnation är lokaliserad till skogsparti. Befintliga 
stenmurar/stengärdsgårdar kommer att bevaras.   
 
Omgivningspåverkan 
Fastigheten är belägen på drumlinen som omfattas av riksintresse, naturvård.  
 
Placering och utformning 
Det krävs vidare och mer utredningar för att bedöma om åtgärden är lämplig 
på fastigheten. Avseende närheten till befintliga bostadsområden och att 
aktuell plats ligger i centrala Ubbhult, riskerar verksamheten att hamna i 
konflikt med bostäderna. Lukt, buller, allergener, flugor med mera kan 
medföra en olägenhet till de boende i området. Fastigheterna ligger på 
riksintresse, naturvård, på drumlinen som ska skyddas och inte bebyggas. En 
hästverksamhet kan vara positivt för drumlinen då hästhagar öppnar upp 
landskapet. Sökande har redovisat bebyggelse i ett skogsområde och inte på 
jordbruksmark. Dock är det stora byggnationer som ansökan avser.   
 
Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är byggenhetens bedömning att det 
inte går att ge förhandsbesked för åtgärden. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-08-13. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked med stöd av  
9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Den föreslagna åtgärden 
kan inte tillåtas på den avsedda platsen. 
 
Avgiften är 12 912 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Följebrev ansökan 
Yttrande Miljöenheten 
Yttrande Teknik- och serviceförvaltningen 
Yttrande Trafikverket 
Yttrande antikvarie  
Motivering till förhandsbesked  
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Avgift  
Prövning förhandsbesked 9 750 Kr (timdebitering, 10h) 
Grannehörande  3 162 Kr   
Avgift totalt                 12 912 Kr 
 
Tidsfristen började löpa 7 juli 2021 och beslut fattades 13 augusti 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 
Mohammed Dahir Farah, 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 ärendet återremitteras för vidare handläggning 
eftersom underlaget för beslutet är ofullständigt.  

Upplysningar 
Handläggningstiden förlängs. Beslutet kan inte överklagas.  

Expedieras till: 
Meddelande av beslut skickas till sökande 

________________  
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§ 135/2021    
 
Hajoms-Hårsås 1:3 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja förhandsbesked med stöd av 
9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan 
tillåtas på den avsedda platsen. 
 
Avgiften är 16 621 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Yttrande Miljöenheten 
 
Avgift  
Förhandsbesked  7 905 Kr 
Grannehörande  3 162 Kr 
Kungörelse     284 Kr 
VA-granskning miljöenheten 5 270 Kr   
Avgift totalt                 16 621 Kr 
 
Tidsfristen började löpa 12 juni 2021 och beslut fattades 13 augusti 2021, 
vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. 
Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen 
(2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av debiteringsunderlag som 
ligger till grund för beslutet. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura för avgiften skickas separat. 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus på 
fastigheten HAJOMS-HÅRSÅS 1:3. Enbostadshuset utformas med en våning 
och inredd vind, med en byggnadsarea på 150 m2.  
 
Den befintliga fastighetens storlek är 857 hektar. Fastigheten kommer vid ett 
positivt förhandsbesked styckas av. Den tilltänkta fastigheten får en 
föreslagen storlek på cirka 1000 m2.  
 
Fastigheten HAJOMS-HÅRSÅS 1:3 är taxerad som bebyggd lantbruksenhet. 

Motivering av beslut 
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och 
sammanhållen bebyggelse.  Enbostadshus är tänkt att anslutas till en enskild 
anläggning för vatten och avlopp. 
  
Enligt Marks kommuns översiktsplan som vann laga kraft 25 maj 2017 
redovisas den aktuella tomten inom ekologiskt särskilt känsligt område 
(Miljöbalk MB 3:3). Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från 
ekologisk synpunkt skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan 
skada naturmiljön. 

Dnr BYGG.2021.447 
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Den befintliga fastigheten ligger inom ett område med ängsmark, höga 
naturvärden biotop och det finns 13 ekar inom föreslagen fastighetsgräns. Två 
av ekarna kommer att tas ner för att möjliggöra byggnationen. Övriga ekar 
kommer att bevaras. Delar av föreslagen fastighetsgräns avgränsas av en 
stenmur. Stenmurar är biotopskyddade och det krävs tillstånd av 
Länsstyrelsen för ändring, flytt och rivning av stenar som tillhör stenmuren.  
 
Yttranden   
De grannar, andra sakägare och myndigheter som bedömts vara berörda  
har fått tillfälle att yttra sig över ansökan. 
 
Miljöenheten har yttrat sig, se yttrande.  
Avstånd mellan vatten och avlopp bör vara minst 50 m. Rekommenderat 
avstånd mellan uppställningsplats av slambil och trekammarbrunn ska helst 
inte överstiga 10 m vid nybyggnation. Separat ansökan om tillstånd att 
anlägga avloppsanläggning ska skickas till miljöenheten och en slutlig 
bedömning görs av miljönämnden vid prövning av avloppsansökan.  
 
Det har inte kommit in några synpunkter från grannar, andra    
sakägare och bedömningen är att ingen har något att erinra mot 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 laga kraft.  
 
Marken ska enligt 2 kap. 2 § PBL, användas för det ändamål som är mest 
lämpligt utifrån beskaffenhet, läge och behov. Hushållningsbestämmelserna i 
miljöbalken ska enligt samma paragraf tillämpas vid handläggning av 
förhandsbesked. 
 
Detaljplanekravet 
Åtgärden bedöms inte få någon betydande inverkan på omgivningen eftersom 
den placeras på en del av fastigheten som uppfattas som en naturlig 
småhustomt. Avstyckningen omgärdas baktill av en stenmur som skärmar av 
fastigheten mot övrig mark.  Hajom har inte högt bebyggelsetryck. 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 ekologiskt särskilt 
känsligt område (MB 3:3) Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga 
från ekologisk synpunkt skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan 
skada naturmiljön. 
 
Omgivningspåverkan 
Fastigheten är belägen i ett område med höga naturvärden biotop, sökande 
har föreslagit den mest lämpade platsen efter en lokaliseringsprövning. Ekar 
och stenmur kommer att bevaras. Det finns ett fåtal byggnader i området. 
Föreslagen plats kommer avstyckas efter anpassning till naturen och miljön.  
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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. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-08-13. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda 
platsen. 
 
Avgiften är 16 621 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Yttrande Miljöenheten 
 
Avgift  
Förhandsbesked  7 905 Kr 
Grannehörande  3 162 Kr 
Kungörelse     284 Kr 
VA-granskning miljöenheten 5 270 Kr   
Avgift totalt                 16 621 Kr 
 
Tidsfristen började löpa 12 juni 2021 och beslut fattades 13 augusti 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 
Mohammed Dahir Farah, 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  Nödinge 11:8 
    Hajoms-Skallared 1:19 
    Hajoms-Hårsås 2:1 
    Hajoms-Hårsås 1:3 
    Hajoms-Skallared 1:7 
    Nödinge 11:4 
    Askersred 1:5 
    Nödinge 7:3  
    Nödinge 6:3  
    Nödinge 11:1 
    Nödinge 6:4    
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, 
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 

________________  
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§ 136/2021    
 
Horred 3:44 - Förhandsbesked för 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. 
 
Villkor 
- Vid ansökan om bygglov ska den sökande redovisa hur dagvattnet 

kommer omhändertas på hela fastigheten.  
 
Avgiften är 15 567 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Granne tillstyrker med karta  
Granne tillstyrker med karta 1 
Granne tillstyrker med kommentar  
Granne tillstyrker med kommentar 1 
Granne avstyrker 
Svar gällande privat väg 
Svar på yttranden  
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 på 
fastigheten Horred 3:44. Enbostadshuset utformas med två våningar med en 
byggnadsarea på ca 146 m2.  
 
Den befintliga fastighetens storlek är 6 117 m2. Fastigheten kommer vid 
positivt förhandsbesked att styckas av. Den tilltänkta fastigheten får en 
föreslagen storlek på cirka 1600 m2. Enbostadshuset kommer att vara ett 
generations-boende 
 
Fastigheten Horred 3:44 är taxerad som småhusenhet och den är bebyggd. 

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. 
  

Dnr BYGG.2021.451   
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Enligt översiktsplanen för Marks kommun som vann laga kraft 2017-25-05, 
redovisas den aktuella platsen inom knutpunkt, utvecklingsnoder och länkade 
orter enligt strukturbild och 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 som möjligt skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.  
 
Infarten kommer att ske via en privat väg, utfarten kommer att ske mot 
Lindhultsvägen enligt situationsplanen.  
 
Yttranden   
De grannar, andra sakägare och myndigheter som bedömts vara berörda  
har fått tillfälle att yttra sig över ansökan. 
 
Miljöenheten inkom med skrivelse och har inget att erinra mot förslaget, 
vatten och avlopp bedöms kunna lösas inom tänkt avstyckning men avstånd 
mellan vatten och avlopp bör utökas, se bilaga yttrande från miljöenheten.  
 
Berörda grannar inkom med skrivelse och kommenterade gällande den 
privata vägen, se bilagor granne tillstyrker med kommentar och granne 
tillstyrker med kommentar 1. Sökande har pratat med grannen och kommit 
till en lösning gällande infart- och utfartsvägen. Se bilaga svar gällande 
vägen.  
 
Det har kommit in ett avstyrkande från grannen XX, se bilaga avstyrkande 
från granne. 
 
Sökande har lämnat in ett bemötande på synpunkter från XX, se bilaga svar 
på yttranden. 
 
Bemötande 
Byggenhetens bedömning är att det inte finns risk för översvämning på den 
aktuella platsen. Den redovisade vägen bedöms vara lämplig för in/utfart. Det 
finns inget servitut på den privata vägen i dagsläget men enligt sökanden så 
har grannarna godkänt in/utfart. 
 
Miljöenheten har besökt tomten och tillstyrker bebyggelse. Platsen berörs inte 
av några konstaterade natur-, kultur- eller bevarandevärden.  
 
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. 
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Fastigheten är belägen i område med några bebyggelser. Den tillkommande 
bostadsbyggnaden blir på ett naturligt sätt en del av området.  
 
Detaljplanekravet 
Åtgärden bedöms inte få någon betydande inverkan på omgivningen eftersom 
den placeras på en bebyggd fastighet. Det har inte byggts nya hus i området 
de senaste åren och det är alltså inte någon stor efterfrågan att bygga i 
området. Den sökta åtgärden bedöms därför inte vara sådan att markens 
lämplighet behöver prövas med detaljplan. (4 kap 2 § PBL). 
 
Placering och utformning 
Åtgärden, att uppföra ett enbostadshus på fastigheten Horred 3:44, 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 2021-08-13. 

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. 
 
Villkor 
- Vid ansökan om bygglov ska den sökande redovisa hur dagvattnet 

kommer omhändertas på hela fastigheten.  
 
Avgiften är 15 567 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Granne tillstyrker med karta  
Granne tillstyrker med karta 1 
Granne tillstyrker med kommentar  
Granne tillstyrker med kommentar 1 
Granne avstyrker 
Svar gällande privat väg 
Svar på yttranden  
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 
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Dagens sammanträde 
Mohammed Dahir Farah, 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          Horred 3:40 
 
Meddelande om beviljat förhandsbesked  Horred 3:3 

Horred 3:44 
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, 
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 

________________  
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§ 137/2021    
 
Mullskår 1:13 - Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av 
flerbostadshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 
30 § plan- och bygglagen (2010:900), och med stöd av PBL 2 kap. 6 §, 8 
kap.17 § och 8 kap.13 §. Den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda 
platsen med motiveringen att huset anses passa väl in med befintlig 
bebyggelse samt avvikelserna i detaljplanen anses vara mindre. 
 
Avgiften är 57 200 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är  
Andreas Helenius, 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: 
Nikolaos Xiarchos, Nikolaos.Xiarchos2@mark.se 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Anmälan om kontrollansvarig 
Fasadritning 1  
Fasadritning 2  
Fasadritning 3  
Fasadritning 4 
Planritning 1 
Planritning 2 
Planritning 3 
Planritning 4 
Sektionsritning 
Ritningar – tillgänglighet 
Nybyggnadskarta  
Orienteringsritning - parkeringsplats 
Information – VA 
Begäran om förlängd tid 
Bemötande av kommunicering om avslag  
Yttrande från miljöenheten 
Antikvariskt utlåtande 1 
Antikvariskt utlåtande 2 

Dnr BYGG.2021.94 
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Yttrande stadsarkitekt 
 
Avgift  
Bygglov 25 296 kr 
Startbesked 29 512 kr 
Grannehörande   2 108 kr 
Kungörelse      284 Kr   
Avgift totalt 57 200 Kr 

Ärendet 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad samt utvändig ändring av 
flerbostadshus på fastigheten Mullskår 1:13.  
 
Tillbyggnaden omfattar 169 kvm byggnadsarea, 688,6 kvm bruttoarea och 
828,1 kvm boarea. Tillbyggnaden utformas med fyra våningar. 
 
Fasadbeklädnad av puts med gul kulör och takbeklädnad av betongpannor 
med röd kulör. 

Motivering av beslut 
För fastigheten gäller detaljplan med planbeteckning 15-STY-3557 B, som 
vann laga kraft 23 januari 1980. I detaljplanen redovisas den aktuella 
tillbyggnaden inom ett område för centrumbebyggelse, området får användas 
endast för kommersiellt, socialt eller kulturellt ändamål som har anknytning 
till stadsdelcentrum. Fastigheten kan ej förväntas medföra sanitär olägenhet 
för närboende. Våningsantal finns ej angivet och byggnad får uppföras med 
det antal våningar som bestämmelserna angående byggnadshöjd möjliggör.  
Byggnaden får uppföras till högst 65,5 meter över grundkartans nollplan. 
Taklutning får vara högst 18 grader.  
 
Centrumkvarteret föreslås bli utbyggt i etapper enligt dispositionsplanens 
intentioner. Det finns obebyggda ytor som är identifierade för bebyggelse i 
detaljplanen. Den aktuella platsen ligger utanför prickmark. 
 
Åtgärden avviker mot gällande planbestämmelser eftersom användning av 
fastigheten som bostäder, flerbostadshus strider mot redovisat användning i 
detaljplanen som centrumbebyggelse. Området får endast användas för 
kommersiellt, socialt eller kulturellt ändamål. 
 
Enligt detaljplanen betonar Kulturnämnden i ett yttrande från 1976-11-16 
vikten av att centrumbyggnaderna utformas med hänsyn till intilliggande 
känsliga kulturminnesvärda miljöer.  
 
Det har kommit begäran om att få förlängning av kompletteringstiden den 27 
april 2021, se bilaga begäran om förlängd tid. Förlängningen blev godkänd. 
  
Yttranden   
Ärendet har remitterats till Miljöenheten som inkom med skrivelse. De har 
inget att erinra mot förslaget, se bilaga Yttrande från miljöenheten.  
 
Ärendet har remitterats till kommunantikvarie som inkom med skrivelse och 
har avstyrkt förslaget med hänvisning till 2 kap. 6, 8 kap.17 och även 8 
kap.13, se bilaga antikvariskt utlåtande 1 och antikvariskt utlåtande 2.  
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Ärendet har remitterats till stadsarkitekt som inkom med skrivelse och har 
lämnat en synpunkt utifrån ett arkitektoniskt perspektiv gällande stil av 
tillbyggnaden och även balansgången mellan den befintliga och nya 
byggnationen, se bilaga yttrade stadsarkitekt.  
 
Bemötande 
Byggnationen är ett tydligt exempel på 1920-talets arkitektur och genom åren 
har den blivit ett kännetecken i området. Byggnaden ligger i närhet till en 
korsning i centrala Skene. Byggnaden är i ett läge som gör att den med sin 
yta och volym är märkbar och unik i omgivningen. 
Tillbyggnaden kommer att ha ett likt utseende som den befintliga 
byggnationen. Den kommer även att ha samma höjd som den befintliga. 
Tillbyggnaden underordnar sig inte den befintliga byggnaden. Den nya 
tillkommande volymen förändrar den arkitektoniska bilden som byggnaden 
har idag. 
 
Berörda grannar inkom med skrivelse och har inget att erinra mot förslaget, 
grannarna tillstyrker. 
 
Övervägande/Skäl till beslut 
Byggnadsnämnden ska enligt 9 kap. 30 § PBL, inte ge ett bygglov till den som 
begär det för åtgärden avviker från områdesbestämmelser, avvikelsen är inte 
förenlig med områdesbestämmelsens syfte gällande användningen och 
avvikelsen bedöms stor. 
 
Åtgärden bedöms få betydande inverkan på omgivningen eftersom den 
avviker från planbestämmelserna för centrumbebyggelse. 
 
Byggnaden har verksamheter i bottenplanet och bostadsändamål med fyra 
lägenheter i de övre våningarna, sedan den byggdes. 
 
Att uppföra en tillbyggnad på fastigheten Mullskår 1:13, uppfyller inte kravet 
på lämplig placering eller utformning. Byggnaden ska ta hänsyn till 
byggnadens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden 
och bidrar till en god helhetsverkan. (2 kap 6 § PBL). 
 
Byggnaden har kulturhistoriska värden. Eventuella förändringar på en 
byggnad ska enligt PBL 8:17 göras varsamt med hänsyn till byggnadens 
karaktärsdrag och tillvaratagande av dess historiska och kulturhistoriska 
värden. 
   
Utifrån ovan beskrivna förutsättningar gör byggenheten den samlade 
bedömningen att lov inte kan beviljas för åtgärden. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-08-13. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 
30 § plan- och bygglagen (2010:900), och med stöd av PBL 2 kap. 6 §, 8 
kap.17 § och 8 kap.13 §: 
 
Avgiften är 11 858 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
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Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Anmälan om kontrollansvarig 
Fasadritning 1  
Fasadritning 2  
Fasadritning 3  
Fasadritning 4 
Planritning 1 
Planritning 2 
Planritning 3 
Planritning 4 
Sektionsritning 
Ritningar – tillgänglighet 
Nybyggnadskarta  
Orienteringsritning - parkeringsplats 
Information – VA 
Begäran om förlängd tid 
Bemötande av kommunicering om avslag  
Yttrande från miljöenheten 
Antikvariskt utlåtande 1 
Antikvariskt utlåtande 2 
Yttrande stadsarkitekt 
 
Avgift: 
Prövning Bygglov   9 750 Kr (timdebitering, 10 h) 
Grannehörande  2 108 Kr   
Avgift totalt                 11 858 Kr 

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

Beslutsgång 
Ordförande föreslår beslut enligt Jan-Åke Löfgren (S) förslag och finner att 
plan- och byggnadsnämnden antar förslaget. 
 
Jan-Åke Löfgren (S) föreslår att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den 
avsedda platsen med motiveringen att huset anses passa väl in med befintlig 
bebyggelse samt avvikelserna i detaljplanen anses vara mindre. 

Upplysningar 
Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur ni 
överklagar framgår av bilagan Hur man överklagar. 
 
Enligt PBL 9 kap. 42 § a verkställs bygglovet 4 veckor efter beslutet kungjorts 
(publiceringsdatum + 28 dagar). Åtgärden får därför inte påbörjas innan 4 
veckor passerat.  
 
Ni måste påbörja åtgärden inom två år efter det att beslutet om bygglov 
vunnit laga kraft och byggnationen måste avslutas inom fem år efter det att 
bygglovet vunnit laga kraft, plan- och bygglagen 9 kapitlet 43 §. 
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Ni får inte avvika från de handlingar som ingår i beslutet utan plan- och 
byggnadsnämndens godkännande. Tillkommande avgift tas ut. 
På det tekniska samrådet föreläggs byggherren att lämna in följande 
handlingar till plan- och byggnadsnämnden: 
- Ventilationsritning 
- Förslag till kontrollplan 
- Brandskyddsbeskrivning 
- Energiberäkning 
- Typgodkännande motordriven anordning 
- Yttre VA 
- Överenskommelse utsättning 
- Inre VA 
- Markplaneringsritning 
- Yttrande från skyddsombud 
- Konstruktionsdokumentation enl. EKS 11 
- Besked om skyddsrum? 
- Konstruktionsritning: K-Sektion samt detaljer 
- Sakkunnighetsutlåtande skyddsrum  

Expedieras till: 
Beslutskopia skickas till:   sökanden, Kontrollansvarig 
 
Meddelande om beviljat bygglov  Mullskår 1:8 

Skene 6:70 
Mullskår 1:4 
Mullskår 1:13 
Mullskår 1:12 
Mullskår 1:52 

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

________________  
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§ 138/2021    
 
Mällby 3:26 - Förhandsbesked för 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 motiveringen att huset anses passa väl in i landskapet 2 kap. 6 § 
plan och bygglagen (2010:900). 
 
Avgiften är 16 621 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Bilaga till situationsplan 
Översiktskarta 
Yttrande från miljöenheten 
Yttrande från Trafikverket 
Svar på kommunicering om avslag 
 
Avgift  
Förhandsbesked  7 905 Kr 
Grannehörande  3 162 Kr 
Kungörelse     284 Kr 
VA-granskning miljöenheten 5 270 Kr   
Avgift totalt                 16 621 Kr 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus på 
fastigheten Mällby 3:26 del av. Enbostadshuset utformas med en våning, 
samt en byggnadsarea på ca 200 m2.  
 
Den befintliga fastighetens storlek är 48 733 m2. Fastigheten kommer vid 
positivt förhandsbesked att styckas av. Den tilltänkta fastigheten får en 
föreslagen storlek på cirka 4 500 m2.  
 
Fastigheten Mällby 3:26 del av är taxerad som lantbruksenhet, bebyggd. 

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. Stor 
restriktivitet bör iakttas mot ny bebyggelse och nya anläggningar på 
jordbruksmark, med undantag för sådana som har med områdenas funktion 
och jordbruk att göra. Ny bebyggelse på jordbruksmark kräver motivering 
både till varför det är ett väsentligt samhällsintresse och varför alternativa 

Dnr BYGG.2021.364   
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lösningar inte är tillfredställande, redovisning av arealen och bedömning av 
påverkan i enligt med Miljöbalkens 3 kap. 4 §.   
Utfarten kommer att ske via en enskild väg, enligt situationsplanen. 
 
I närhet av fastigheten finns en busshållplats, ca 50 meter bort.  
 
Yttranden   
De grannar, andra sakägare och myndigheter som bedömts vara berörda  
har fått tillfälle att yttra sig över ansökan. 
  
Miljöenheten inkom med skrivelse och avstyrker förslaget då den planerade 
åtgärden är tänkt att utföras på jordbruksmark.  
Miljöenheten bedömer att enskilt vatten och avlopp går att lösa inom den 
tänkta fastigheten, se bilaga yttrande från miljöenheten.  
 
Trafikverket inkom med skrivelse och har inget att erinra mot förslaget, se 
bilaga yttrande från miljöenheten.  
 
Det har inte kommit in några synpunkter från grannar, andra    
sakägare och bedömningen är att ingen har något att erinra mot förslaget.  
            
Övervägande/Skäl till beslut 
Byggnadsnämnden ska enligt 9 kap. 17 § PBL, inte 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 obebyggd tomt utanför sammanhållen bebyggelse. Det har 
inte byggts nya hus i området de senaste tre åren och det är ingen stor 
efterfrågan att bygga i området.  
Den sökta åtgärden bedöms därför inte vara sådan att markens lämplighet 
behöver prövas med detaljplan. (4 kap 2 § PBL). 
 
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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Placering och utformning 
Åtgärden, att uppföra ett enbostadshus på fastigheten Mällby 3:26, med den 
tänkta placeringen uppfyller inte kravet på lämplig placering. Byggnaden är 
placerad på jordbruksmark. 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 2021-08-13. 

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 18 182 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Bilaga till situationsplan 
Översiktskarta 
Yttrande från miljöenheten 
Yttrande från Trafikverket 
Svar på kommunicering om avslag 
  
Avgift  
Prövning Förhandsbesked    9 750 Kr (timdebitering, 10 h) 
Grannehörande      3 162 Kr 
VA-granskning miljöenheten    5 270 Kr 
Avgift totalt  18 182 Kr 

Dagens sammanträde 
Mohammed Dahir Farah, bygglovshandläggare 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 åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen 
med motiveringen att huset anses passa väl in i landskapet 2 kap. 6 § plan 
och bygglagen (2010:900). 

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

Expedieras till: 
Beslutskopia skickas till     sökanden 
 
Meddelande om beviljat förhandsbesked   Mällby 2:5 
                                                               Mällby 3:23 
                                                               Mällby 3:22 
                                                               Mällby 3:21 
                                                               Mällby 3:2 
                                                               Mällby 2:8 
                                                               Mällby 3:28 
                                                               Mällby 3:26 
                                                               Mällby 2:2 
                                                               Mällby 3:9 
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, 
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 

________________  
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§ 139/2021    
 
Nordbacka 1:5 - Förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked med stöd av 
9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan 
inte tillåtas på den avsedda platsen. 
 
Avgiften är 0 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 
(avgiften betald tidigare) 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Avstyrkande 1 
Avstyrkande 11 
Avstyrkande 22 
Yttrande från miljöenheten  
Bemötande väg 
Bemötande avlopp 
 
Avgift  
Prövning Förhandsbesked 0 Kr 
Grannehörande  0 Kr 
VA-granskning miljöenheten 0 Kr 
Avgift totalt  0 Kr 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av två enbostadshus på 
fastigheten Nordbacka 1:5.  
 
Ärendet blev återförvisat från Länsstyrelsen för fortsatt handläggning, 
beslutdatum 2021-03-22. 
 
Den befintliga fastighetens storlek är 51 550 m2. Fastigheten kommer vid 
positivt förhandsbesked att styckas av. Den tilltänkta fastigheten får en 
föreslagen storlek på cirka 2 000 m2 var.  
 
Fastigheten Nordbacka 1:5 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. Enbostadshusen är 
tänkta att anslutas till enskild anläggning för vatten och avlopp.  
 
Enligt översiktsplanen för Marks kommun (LK 2017-25-05), redovisas 
fastigheten inom ett avrinningsområde där särskild hänsyn ska tas, 3 kap. 6 § 
miljöbalken.  
 
Utfarten kommer att ske via en befintlig skogsväg på intilliggande fastighet.  

Dnr BYGG.2019.777   
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På den skogsvägen finns inget servitut för att nyttjas till det sökta 
förhandsbeskedet idag. 
 
Yttranden   
De grannar, andra sakägare och myndigheter som bedömts vara berörda  
har fått tillfälle att yttra sig över ansökan. 
 
Miljöenheten inkom med skrivelse och har påpekat att avloppsanläggningen 
kommer att hamna väldigt nära dammen som finns på fastigheten, den 
redovisade placeringen kommer inte att godkännas vid en ansökan om enskilt 
avlopp, se bilaga yttrande från miljöenheten.  
 
Berörda grannar inkom med skrivelse och har avstyrkt förhandsbeskedet, se 
bilaga yttrande från grannarna.  
 
Byggenhetens bedömning är att åtgärden inte uppfyller kravet på lämplig 
placering då det inte finns godkänd lösning på avloppsanläggningen.  
 
Övervägande/Skäl till beslut 
Byggnadsnämnden ska enligt 9 kap. 17 § PBL, inte ge ett förhandsbesked till 
den som begär det och som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd. I ett 
förhandsbesked prövas det om den sökta åtgärden kan tillåtas på aktuell 
plats. Enligt 9 kap. 18 § PBL är ett positivt förhandsbesked bindande för 
kommunen om ansökan om bygglov inkommer inom två år från den dag då 
beslutet vann lagakraft.  
 
Marken ska enligt 2 kap. 2 § PBL, användas för det ändamål som är mest 
lämpligt utifrån beskaffenhet, läge och behov. Hushållningsbestämmelserna i 
miljöbalken ska enligt samma paragraf tillämpas vid handläggning av 
förhandsbesked. 
 
Detaljplanekravet 
Åtgärden bedöms inte få någon betydande inverkan på omgivningen eftersom 
den placeras på skogsmark. Det har inte byggts nya 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). 
 
Omgivningspåverkan 
Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller    
bevarandevärden.  
 
Den gällande översiktsplanen är tydlig med att peka på att ny och 
tillkommande byggnation ska vara lämplig och passa in i omgivningen. 
Fastigheten redovisas inom ett avrinningsområde där särskild hänsyn ska tas 
(MB 3:6). 
 
Åtgärden, att uppföra två enbostadshus på fastigheten Nordbacka 1:5, 
uppfyller inte kravet på lämplig placering. Det går inte och lösa vatten och 
avlopp på ett lämpligt sätt. Åtgärden uppfyller inte kraven i Plan-och 
bygglagen 2 kap 5 § st. 3 och 4.  
 
Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är byggenhetens bedömning att det 
inte går och ge ett positivt förhandsbesked för åtgärden. 
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Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-08-13. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked med stöd av 
9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan 
inte tillåtas på den avsedda platsen. 
 
Avgiften är 0 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 
(avgiften betald tidigare) 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Avstyrkande 1 
Avstyrkande 11 
Avstyrkande 22 
Yttrande från miljöenheten  
Bemötande väg 
Bemötande avlopp 
 
Avgift  
Prövning Förhandsbesked 0 Kr 
Grannehörande  0 Kr 
VA-granskning miljöenheten 0 Kr 
Avgift totalt  0 Kr 

Dagens sammanträde 
Mohammed Dahir Farah, 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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§ 140/2021    
 
Loftsgården 4:11 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 
med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitlet 30 § med motiveringen att det är 
en mindre avvikelse som i övrigt ger möjlighet till planens syfte. 
 
Det krävs ingen kontrollansvarig för den sökta åtgärden, plan- och bygglagen 
10 kapitlet 10 § PBL. 
 
Plan- och byggnadsnämnden ska godkänna att ni påbörjar åtgärden med ett 
startbesked, plan- och bygglagen 10 kapitlet 3 §. 
 
Efter byggnation krävs lägeskontroll. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Planritning 
Fasadritning 
Sektionsritning 
Situationsplan  
 
Avgift:  
Lovavgift   5 375 kr 
Startbesked  4 743 kr 
Kungörelse     284 kr 
Grannhörande  2 424 kr 
Avgift totalt:                 12 826 kr 
 
Reservation:  
Rolf Skarin (M), Arvid Eklund (S) och Jan-Åke Löfgren (S).   

Ärendet 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten 
LOFTSGÅRDEN 4:11. Enbostadshuset ska utformas med en tillbyggnad i form  
av ett uterum. 
 
Åtgärden omfattar 25 kvm byggnadsarea. 
 
Fasadbeklädnad av trä/glas med brun kulör och takbeklädnad av plast med 
opalvit kulör samt fönster av aluminium med vit kulör. 
 
Fastigheten LOFTSGÅRDEN 4:11 är taxerad som småhusenhet, bebyggd. 

Motivering av beslut 
Den aktuella platsen ligger inom detaljplanelagt område. 
 
Yttranden   
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i enlighet med plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 25 §. Det har inte kommit in några synpunkter och plan- 
och byggnadsnämnden bedömer därför att ingen har något emot åtgärden.  

Dnr BYGG.2021.385 
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Övervägande/skäl till beslut 
Byggnadsnämnden ska enligt 9 kap. 30 § PBL, ge ett bygglov till den som 
begär det och som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd inom 
detaljplanerat område. I ett bygglov prövas det om den sökta åtgärden kan 
tillåtas på aktuell plats enligt 2 och 8 kap, PBL. 
 
Placering och utformning 
Åtgärden, att uppföra en tillbyggnad på fastigheten Loftsgården 4:11, 
uppfyller inte kravet enligt detaljplanen. Enligt detaljplanen som vann laga 
kraft 1973-04-12 är det tillåtet att uppföra en byggnation på max 150 kvm på 
fastigheten. Då det befintliga bostadshuset och garaget utgör en 
byggnadsarea av 183 kvm är maxgränsen redan överskriden.  
 
Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är byggenhetens bedömning att det 
inte går att ge bygglov för åtgärden. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-08-13. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av  
9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Den föreslagna åtgärden 
kan inte tillåtas på den avsedda platsen. 
 
Avgiften är 7799 summan kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Planritning 
Fasadritning 
Sektionsritning 
Situationsplan 
 
Avgift  
Prövning Bygglov  5 375 kr 
Grannehörande   2 424 kr   
Avgift totalt  7 799 Kr 
 
Tidsfristen började löpa 2021-06-13 och beslut fattades 2021-08-13, 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. 

Dagens sammanträde 
Mohammed Dahir Farah, bygglovhandläggare redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
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Beslutsgång 
Ordförande föreslår beslut enligt Leif Andersson (C) förslag och finner att 
plan- och byggnadsnämnden antar förslaget. 
 
Leif Andersson (C) föreslår att åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen 
med motiveringen att det är en mindre avvikelse som i övrigt ger möjlighet till 
planens syfte. 

Reservation 
Rolf Skarin (M), Arvid Eklund (S) och Jan-Åke Löfgren (S) reserverar sig mot 
beslutet. 
 
Reservation Rolf Skarin, Vice ordförande (M) och Arvid Eklund (S): 
”Som ledamot i byggnadsnämnden har vi del i och ansvar för frågor om 
förhandsbesked, bygglov och rivningslov. Utövar tillsyn över 
byggverksamheten, samt prövning om olovligt byggande.  
För att bygglov ska kunna ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan 
ska utgångsläget vara planenligt. Det är både den fastighet och byggnadsverk 
som åtgärden avser som ska stämma överens med detaljplanen. Det finns 
dock undantag mot detta. I detta ärende går det inte att finna avvikelse som 
godtagits i en tidigare bygglovsprövning eller fastighetsbildning.  
Denna reservation bygger på fakta och inte allmänt tyckande som ger bygglov 
för fastigheten Loftsgården 4:11.  
Om och huruvida gällande detaljplan är föråldrad och bör ändras är inget som 
ska avgöras i detta ärende, likaså om intilliggande fastigheter i området har 
bygglov för sina byggnationer eller ej.” 

Upplysningar 
Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur ni 
överklagar framgår av bilagan Hur man överklagar. 
 
Faktura skickas separat. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige.  
 
Kontakta Marks kommuns adresshandläggare via pbn@mark.se   
 
Enligt PBL 9 kap. 42 § a verkställs bygglovet 4 veckor efter beslutet kungjorts 
(publiceringsdatum + 28 dagar) Ett utfärdat startbesked krävs för att få 
påbörja åtgärden.  
 
Ni måste påbörja åtgärden inom två år efter det att beslutet om bygglov 
vunnit laga kraft och byggnationen måste avslutas inom fem år efter det att 
bygglovet vunnit laga kraft, plan- och bygglagen 9 kapitlet 43 §. 
 
Ni får inte avvika från de handlingar som ingår i beslutet utan plan- och 
byggnadsnämndens godkännande. Tillkommande avgift tas ut. 
 
Byggherre och kontrollansvarig kallas till tekniskt samråd, tidsbokning görs 
med byggnadsinspektör för ärendet theresa.magnusson@mark.se.  
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På det tekniska samrådet föreläggs byggherren att lämna in följande 
handlingar till plan- och byggnadsnämnden: 
 
- Förslag till kontrollplan 
- U-värdesberäkning 
- Konstruktionsritning: Grund, väggar och tak 
- Överenskommelse lägeskontroll       
 
Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan till annan myndighet (9 kap 23 
§ PBL) 
 
Åtgärden kräver tillstånd av fastighetsägaren. 
 
Bilagor 
Blanketten Hur man överklagar 
Handlingar som ingår i beslutet  

Expedieras till: 
Beslutskopia och beslutshandlingar till  sökande  
 
Meddelande om beslut till ägare av  Loftsgården 4:6  
    Loftsgården 4:10  
    Loftsgården 4:12 
    Loftsgården 4:25 
    Loftsgården 4:29 
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, 
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 

________________  
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§ 141/2021    
 
Meddelanden 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Inkomna meddelanden läggs till handlingarna. 

1. Gäddarp 2:9 – Länsstyrelsens beslut 2021-06-14, dnr 503-1371-2021, gällande 
överklagan av Plan- och byggnadsnämndens beslut 2020-12-16 (§ 165/2021), 
dnr STR.2020.749.  Länsstyrelsen avslår överklagandet.  
 

2. Blåcklockan 5 – Länsstyrelsens beslut 2021-06-11, dnr 403-20056-2021, 
gällande överklagan av Plan- och byggnadsnämndens beslut 2021-04-09 (§ 
51/2021), dnr BYGG.2020.882. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

 
3. Kattunga 4:3 – Länsstyrelsens beslut 2021-06-23, dnr 505-6852-2021, gällande 

överklagan av Plan- och byggnadsnämndens beslut 2021-12-16 (§ 166/2020), 
dnr STR.2020.511. Länsstyrelsen upphäver punkterna 2 och 3 i det överklagade 
beslutet. Länsstyrelsen avslår överklagandet i övrigt.  

 
4. Tomten 3:8 – Länsstyrelsens beslut 2021-06-23, dnr 403-20389-2021, gällande 

överklagan av Plan- och byggnadsnämndens beslut genom delegation 2021-04-
19, dnr BYGG.2021.242. Länsstyrelsen avslår överklagandet.  

 
5. Tomten 3:8 – Länsstyrelsens beslut, 2021-04-22, dnr 403-5546-2021, gällande 

överklagan av Plan- och byggnadsnämndens beslut genom delegation 2021-01-
22, dnr BYGG.2020.884. Länsstyrelsen upphäver de överklagade beslutet och 
återförvisar ärendet till nämnden för vidare handläggning.  

 
6. Kommunstyrelsen beslutar 2021-06-16 att disponera 1 900 000 kronor ur avsatt 

medel för ”bästa barnkommun” 2021 för att finansiera tillkommande kostnad 
avseende satsningar inom olika områden, se beslut § 120/2021, dnr KS 2021-
258. 

 
7. Kronogärdet 1:6 – Länsstyrelsens beslut 2021-07-09, dnr 403-23307-2021, 

gällande överklagan av Plan- och byggnadsnämndens beslut 2021-05-12 (§ 
77/2021), dnr BYGG.2021.205. Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet 
och återförvisar ärendet till nämnden för fortsatt handläggning.  

 
8. Gäddarp 2.9 – Länsstyrelsens beslut 2021-07-19, dnr 505-33513-2021, gällande 

överklagan av Länsstyrelsens beslut 2021-06-14, dnr 505-1371-2021. 
Länsstyrelsen avvisar överklagandet på grund av att överklagan inkommit 
försent.  

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

________________ 
  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 43(44) 

 Plan- och byggnadsnämnden 
 2021-08-13 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 142/2021    
 
Redovisning av delegationsbeslut 

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

 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen 
av delegationsbeslut. 
 
Förslaget antas. 

________________ 
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§ 143/2021    
 
Övriga frågor 
 

1. Leif Andersson (C) efterfrågar tydligare handlingar i ärendena till 
nämnden. Exempelvis fler foton på platserna för byggnation samt väl 
synligt markerat på underlaget vart exakt placering för tilltänkt byggnation 
tillkommer. 
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	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:
	Nikolaos Xiarchos, Nikolaos.Xiarchos2@mark.se
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan
	Anmälan om kontrollansvarig
	Fasadritning 1
	Fasadritning 2
	Fasadritning 3
	Fasadritning 4
	Planritning 1
	Planritning 2
	Planritning 3
	Planritning 4
	Sektionsritning
	Ritningar – tillgänglighet
	Nybyggnadskarta
	Orienteringsritning - parkeringsplats
	Information – VA
	Begäran om förlängd tid
	Bemötande av kommunicering om avslag
	Yttrande från miljöenheten
	Antikvariskt utlåtande 1
	Antikvariskt utlåtande 2
	Yttrande stadsarkitekt
	Avgift
	Bygglov 25 296 kr
	Startbesked 29 512 kr
	Grannehörande   2 108 kr
	Kungörelse      284 Kr
	Avgift totalt 57 200 Kr
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Beslutsgång
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 138/2021     Mällby 3:26 - Förhandsbesked för 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 motiveringen att huset anses passa väl in i landskapet 2 kap. 6 § plan och bygglagen (2010:900).
	Avgiften är 16 621 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige.
	 
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan
	Situationsplan
	Bilaga till situationsplan
	Översiktskarta
	Yttrande från miljöenheten
	Yttrande från Trafikverket
	Svar på kommunicering om avslag
	Avgift
	Förhandsbesked  7 905 Kr
	Grannehörande  3 162 Kr
	Kungörelse     284 Kr
	VA-granskning miljöenheten 5 270 Kr
	Avgift totalt                 16 621 Kr
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Beslutsgång
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 139/2021     Nordbacka 1:5 - Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan inte tillåtas på den avsedda platsen.
	Avgiften är 0 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. (avgiften betald tidigare)
	 
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan
	Avstyrkande 1
	Avstyrkande 11
	Avstyrkande 22
	Yttrande från miljöenheten
	Bemötande väg
	Bemötande avlopp
	Avgift
	Prövning Förhandsbesked 0 Kr
	Grannehörande  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:
	________________

	§ 140/2021     Loftsgården 4:11 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitlet 30 § med motiveringen att det är en mindre avvikelse som i övrigt ger möjlighet till planens syfte.
	Det krävs ingen kontrollansvarig för den sökta åtgärden, plan- och bygglagen 10 kapitlet 10 § PBL.
	Plan- och byggnadsnämnden ska godkänna att ni påbörjar åtgärden med ett startbesked, plan- och bygglagen 10 kapitlet 3 §.
	Efter byggnation krävs lägeskontroll.
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan
	Planritning
	Fasadritning
	Sektionsritning
	Situationsplan
	Avgift:
	Lovavgift   5 375 kr
	Startbesked  4 743 kr
	Kungörelse     284 kr
	Grannhörande  2 424 kr
	Avgift totalt:                 12 826 kr
	Reservation:
	Rolf Skarin (M), Arvid Eklund (S) och Jan-Åke Löfgren (S).
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Beslutsgång
	Reservation
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 141/2021     Meddelanden
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Inkomna meddelanden läggs till handlingarna.
	Ledamöternas förslag till beslut
	Ordförande föreslår att inkomna meddelanden läggs till handlingarna.
	Förslaget antas.
	________________

	§ 142/2021     Redovisning av delegationsbeslut
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
	Ledamöternas förslag till beslut
	Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
	Förslaget antas.
	________________

	§ 143/2021     Övriga frågor
	1. Leif Andersson (C) efterfrågar tydligare handlingar i ärendena till nämnden. Exempelvis fler foton på platserna för byggnation samt väl synligt markerat på underlaget vart exakt placering för tilltänkt byggnation tillkommer.


