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 Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid
 

Kanalbönniga, Rydals konferenscenter, Rydal/Teams,  
kl. 08.30 – 12.45, Paus 09.45 -  10.20 

  
Beslutande (S) Arvid Eklund  
 (S) Jan-Åke Löfgren 
 (C) Pontus Johannson § 177-178, 180-195, 197-198 pga. jäv 
 (L) Ulf Eriksson 
 (M) Rolf Skarin 
 (KD) Per-Åke Älverbrandt 
 (SD) Lennart Svensson 
 (C) Leif Andersson ersätter Pontus Johansson § 196 
   
Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 
 (S) Emmy Johansson 
 (C) Leif Andersson § 177-178, 180-195, 197-198 
 (M) Pär-Erik Johansson 
 (KD) Martin Andersson 
 (SD) Bo Kindström 
   
  Tjänstemän 
  Johanna Aasa, nämndsekreterare 
  Kennet Jonsson, T.f. förvaltningschef 
  Tony Bergsten, enhetschef bygg § 177-178, 179-190 
  Lena Bodén, planhandläggare § 196 
  Lars Jönsson, planarkitekt § 178, 191-192 
  Lisa Heller, stadsarkitekt § 178, 191-192 
  Victoria Bengtsson, enhetschef Sue § 178, 191-192 
  Mohammed Dahir Farah, bygglovhandläggare  

§ 178, 181-190, Teams 
  Marina Khatchadorian, bygglovhandläggare § 181-182, 

Teams 
  Hanna Manaj, bygglovhandläggare § 183-187 
  Afshin Ghafoori, planarkitekt § 191, Teams 
  Emma Blomkvist, planarkitekt § 192, Teams 
  Jenny Pleym, kommunbiolog § 193-194, Teams  
  Anita Sjöstrand, kommunbiolog § 195, Teams 
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Utses att justera Rolf Skarin § 177-178, 180-195, 197-198 och Ulf Eriksson § 196 
  
Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, onsdagen den 17 november,  

kl. 16.00 
  
Underskrifter Sekreterare  §  177-178, 180-198 
  Johanna Aasa   
     
 Ordförande    
  Pontus Johansson  Rolf Skarin 
  § 177-178, 180-195, 197-198                          § 196 
     
 Justerande    
  Rolf Skarin                                     Ulf Eriksson 
  § 177-178, 180-195, 197-198  § 196 
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Plan- och byggnadsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2021-11-12  
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2021-11-17 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2021-12-09 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna 

 
Underskrift   

 Johanna Aasa 
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§ 177/2021    
 
Förändring av ärendelistan 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Ärendelistan ändras på följande sätt: 
1. Melltorp 3:5 blir beslutsärende § 196/2021 
2. Kennet Jonsson är t.f. förvaltningschef 
3. Elin Berg utgår som föredragande ur informationsärendet uppdrag 

jordbruksmark.  

Dagens sammanträde 
1. Melltorp 3:5 blir ett beslutsärende. 
2. Tony Bergsten utgår som t.f. förvaltningschef och Kennet Jonsson tar över 

rollen som t.f förvaltningschef. 
3. Elin Berg, planarkitekt utgår som föredragande ur informationsärendet 

uppdrag jordbruksmark.  

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

________________ 
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§ 178/2021    
 
Information 
 
1. T.f förvaltningschefen Kennet Jonsson informerar om: 
- Målbild Skene centrum 2035. Förvaltningen har bett om ett uppdrag att 

utarbeta ett förslag till målbild för Skene centrum 2035. Målbilden föreslås 
formas genom motsvarande dialogprocess om målbilden för Kinna. 
Ärendet var uppe i KSAU den 2021-11-10 och slutligt beslut om uppdraget 
fattas av KS preliminärt den 2021-11-24. 

- Sammhällsbyggnadsfrukost 2021-12-10.  Ett behov av ett kontinuerligt 
forum för information och dialog mellan kommunen och invånarna har 
identifierats. Det första frukostmötet kommer att genomföras den 10 
december 2021 tillsammans med Företagarna och under rubriken ”På 
gång”, med fokus på aktuella bygg- och planeringsprojekt. I samband 
med frukosten kommer även prisutdelning till årets företagare och årets 
unga företagare att ske. Frukostmötet kommer att hållas på nya 
Lyckeskolan och inbjudan kommer ut inom kort. 

- Samarbete initierat kring bygglovsprocessen mellan TSN och 
byggenheten. 

- Ökning av bygglov efter en relativt lugn september och oktober. 

2. Planarkitekt Lars Jönsson informerar om detaljplan för bostäder gällande 
Kråkered 1:9. Vid undersökning av marken har det funnits sopor som 
kommer behövas grävas bort ut marken. Bullerutredningen visar på okej 
värden. 
 

3. Planarkitekt Lars Jönsson informerar om hur detaljplaneprocessen går till 
samt vad det olika handlingars status innebär.  
 

4. Planarkitekt Lars Jönsson informerar om uppdrag jordbruksmark: 
- Uppdraget 
- Bakgrund 
- Checklista 
- Exempel på tillämpning 
- KS beslut 
- PBNs olika beslut som fattats på jordbruksmark 
 
5. Stadsarkitekt Lisa Heller informerar om det senaste gällande Målbild Kinna 

Centrum 2030: 
- Målbilden är antagen av KS 2021-09-29. 
- Målbilden är grönt, tätt, mysigt, färgglatt, inkluderande, tillgängligt och 

tryggt. Centralortens betydelse som lokalt centrum - som nav - gynnar 
hela Mark. 

- Målbilden kommer bland annat uppnås genom inarbetning i KS 
nämndplan.  

- Plan- och byggnadsnämnden berörs av målbilden bland annat genom 
detaljplaneplanering. 

6. Bygglovhandläggare Mohammed Dahir Fara informerar om hur 
förvaltningen arbetar med inkomna lov och förhandsbesked på samma 
fastighet. 

________________  
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§ 180/2021    
 
Information om situationen angående Covid-19 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Informationen noteras. 

Dagens sammanträde 
T.f förvaltningschef Kennet Jonsson redogör för senaste nytt kring Covid-19  
Pandemin: 
- Successiv återgång till arbetsplatsen fram till årsskiftet.  
- Fortsatt stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom, håll avstånd samt 

minimera antal fysiska möten. 
- Personalfrånvara på förvaltningen är mindre än 5% covid-19 relaterat, 

lika så för PBN.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om informationen kan noteras och finner att så sker. 
 
________________
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§ 181/2021    
 
Mällby 1:2 - 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. Idag utgör vägen en gräns mellan 
byggnation och åkermark där husen ligger på östra sidan, varför den sökta 
åtgärden inte skulle passa in i landskapsbilden. 
 
Avgiften är 11 858 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Fasadritning  
Planritning 
Yttrande från miljöenheten 
Yttrande från Svenska Kraftnät 
Beslut om förlängning av handläggningstiden  
Bemötande från sökande 
 
Avgift  
Prövning Förhandsbesked 9 750 Kr (10 timmar) 
Grannehörande  2 108 Kr 
Avgift totalt                 11 858 Kr 
 
Tidsfristen började löpa 2021-07-28 och beslut fattades 2021-11-12. 
Handläggningstiden förlängdes med ytterligare tio veckor den 2021-10-06, 
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 samt en 
komplementbyggnad på fastigheten Mällby 1:2. Enbostadshus utformas med 
två våningar, samt en byggnadsarea på ca 85 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 2 000 m2.  
 
Fastigheten Mällby 1:2 är taxerad som lantbruksenhet, 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.2021.532 
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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 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 ligger i närhet till kraftledning enligt gällande 
översiktsplanen. Områden intill kraftledningar i stamnätet ska så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra utnyttjandet av dessa. 
Rekommenderade avstånd för byggnadsfria zoner vid kraftledningar, se G3 i 
kapitel 6.2 avsnitt Generella bestämmelser och kapitel 9.1 Miljörisker (MB 
3:8). 
 
Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller 
bevarandevärden.  
 
Utfarten kommer att ske via en mindre väg från väg 1604.  
 
Yttranden   
Miljöenheten inkom med skrivelse och har avstyrkt förslaget på grund av 
exploatering på jordbruksmark, se bilaga yttrande från miljöenheten.  
  
Svenska Kraftnät inkom med skrivelse och har inget att erinra mot förslaget, 
se bilaga.  
 
Det har inte kommit in några synpunkter från grannar, andra sakägare och 
bedömningen är 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 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 
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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 bedömning att det inte går och ge 
ett positivt förhandsbesked för åtgärden. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-11-12. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked med stöd av  
9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan 
inte tillåtas på den avsedda platsen. 
 
Avgiften är 11 858 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Fasadritning  
Planritning 
Yttrande från miljöenheten 
Yttrande från Svenska Kraftnät 
Beslut om förlängning av handläggningstiden  
Bemötande från sökande 
 
Avgift  
Prövning Förhandsbesked 9 750 Kr (10 timmar) 
Grannehörande  2 108 Kr 
Avgift totalt                 11 858 Kr 
 
Tidsfristen började löpa 2021-07-28 och beslut fattades 2021-11-12. 
Handläggningstiden förlängdes med ytterligare tio veckor den 2021-10-06, 
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 
Marina Khatchadorian, bygglovhandläggare redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
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Beslutsgång 
Ordförande föreslår beslut enligt Pontus Johansson (C) förslag och finner att 
plan- och byggnadsnämnden antar förslaget. 
 
Pontus Johansson (C) föreslår beslut enligt samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande, med tillägget att idag utgör vägen en gräns mellan 
byggnation och åkermark där husen ligger på östra sidan, varför den sökta 
åtgärden inte skulle passa in i landskapsbilden. 

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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§ 182/2021    
 
Ryda 2:2 - Förhandsbesked för nybyggnad 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 
Ritning – hus 
Ritning 1 – hus 
Plan, och sektionsritning – garage 
 
Avgift: 
Förhandsbesked 13 175 Kr 
Grannehörande   2 108 Kr 
Kungörelse      284 Kr 
Avgift totalt 15 567 Kr 
 
Tidsfristen började löpa 2021-10-18 och beslut fattades 2021-11-12, vilket 
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har 
inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). 
Hur avgiften är fastställd framgår av debiteringsunderlag som ligger till grund 
för beslutet. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura för avgiften skickas separat. 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus samt en 
komplementbyggnad på fastigheten Ryda 2:2. Enbostadshus och garage 
utformas med en våning utan inred vind, samt en total byggnadsarea på ca 
200 m2.  
 
Den befintliga fastighetens storlek är 36 240 m2. Fastigheten kommer vid 
positivt förhandsbesked att styckas av. Den tilltänkta fastigheten får en 
föreslagen storlek på cirka 4000 m2.  
 
Fastigheten Ryda 2:2 är taxerad som lantbruksenhet, bebyggd.  

Motivering av beslut 
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och 
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. 
 

Dnr BYGG.2021.558   
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Enligt översiktsplanen för Marks kommun (antagen 25-05-2017), redovisas 
den aktuella platsen inom MF, ett utredningsområde för framtida 
materialförsörjning (MB3:7). 
 
Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller 
bevarandevärden.  
 
Utfarten kommer att ske via en avslutande väg till fastigheten enligt handling 
situationsplan.  
 
Yttranden   
Miljöenheten har inga synpunkter gällande ansökan.  
 
Teknik, och Service förvaltningen har inte lämnat någon synpunkt.  
 
Berörda grannar inkom med skrivelse gällande infartsvägen. Synpunkten 
kommunicerades med sökande som kom fram till ett bättre förslag och då 
grannarna har inget 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 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 bebyggda tomter i området. Det har byggts två 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). 
 
Enligt översiktsplanen redovisas aktuella tomten inom ett utredningsområde 
för framtida materialförsörjning (MB 3:7). Att bygga ett enbostadshus på 
platsen överensstämmer med översiktsplanen.  
 
Omgivningspåverkan 
Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller    
bevarandevärden. Det finns inga kända naturvärden på platsen.  
 
Placering och utformning 
Åtgärden, att uppföra ett enbostadshus samt en komplementbyggnad, ett 
garage på fastigheten Ryda 2:2, 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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Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är den samlade bedömning att 
åtgärden uppfyller kraven för ett positivt förhandsbesked. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-11-12. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda 
platsen. 
 
Avgiften är 15 567 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Ritning – hus 
Ritning 1 – hus 
Plan, och sektionsritning – garage 
 
Avgift  
Förhandsbesked 13 175 Kr 
Grannehörande   2 108 Kr 
Kungörelse      284 Kr 
Avgift totalt 15 567 Kr 
 
Tidsfristen började löpa 2021-10-18 och beslut fattades 2021-11-12, vilket 
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har 
inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). 
Hur avgiften är fastställd framgår av debiteringsunderlag som ligger till grund 
för beslutet. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura för avgiften skickas separat. 

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

Expedieras till: 
Beslutskopia skickas till     sökanden 
 
Meddelande om beviljat förhandsbesked:  Ryda 1:8 

Ryda 2:2 
Ryda 2:1 
Ryda 7:1 
Ryda 3:13  

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

________________  
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§ 183/2021    
 
Gustavsberg 4:1 - Förhandsbesked för nybyggnation av två stycken 
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 de skyddsåtgärder som Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande vidtas.  
· Fastigheterna ska tydlig avgränsas mot samma område.  
· Att infiltrationsanläggningen ligger kvar på befintlig plats.  
 
Avgiften är 20 573 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan  
Yttrande Miljöenheten 
Yttrande Länsstyrelsen 
Karta gällande större vattensalamander  
Yttrande från granne x 3 
Karta med förtydligande vändplats och placering av sopkärl  
Bemötande yttranden 
 
Avgift  
Förhandsbesked   11 857 Kr 
Grannehörande    3  162 Kr 
Kungörelse        284 Kr 
VA-granskning miljöenheten    5 270 Kr   
Avgift totalt  20 573 Kr 
 
Tidsfristen började löpa 2021-09-30 och beslut fattades 2021-11-12 vilket 
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har 
inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). 
Hur avgiften är fastställd framgår av debiteringsunderlag som ligger till grund 
för beslutet. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura för avgiften skickas separat. 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av två enbostadshus på 
fastigheten Gustavsberg 4:1. Enbostadshusen kommer att utformas med en 
våning.  
 
Den befintliga fastighetens storlek är 78 751 kvm. Fastigheten kommer vid 
positivt förhandsbesked att styckas av. De tilltänkta fastigheterna får en 
föreslagen storlek på cirka 1500 kvm.  
 
Fastigheten Gustavsberg 4:1 är taxerad som bebyggd lantbruksenhet.  

Dnr BYGG.2021.388   
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Motivering av beslut 
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplanerat område och 
områdesbestämmelser men inom sammanhållen bebyggelse.  
 
Fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet för kommunalt vatten och 
avlopp. Enbostadshusen ska anslutas till enskild anläggning för vatten och 
avlopp. Tillräckligt skyddsavstånd mellan vattentäkt och avloppsanläggning 
bör gå att uppnå inom de tänkta avstyckningarna. Däremot finns risk att 
ytterligare avloppsutsläpp i området påverkar nedströms liggande 
dricksvattentäkter då hela området sluttar åt sydost ner mot Lygnern. På 
fastigheten är jordtäcket tunt med nära till berg och det finns därför inga bra 
förutsättningar att anlägga markbaserad avloppsrenings-anläggning. Hög 
skyddsnivå gäller för fastigheten på grund av närhet till Lygnern. De 
planerade infarterna och parkerings/uppställningsplatserna för tomterna är 
placerade där det idag ligger en upphöjd infiltrationsbädd som tillhör 
avloppsanläggningarna för grannfastigheterna Gustavsberg 4:3 respektive 
4:4. Miljöenheten har inte hittat några uppgifter om att servitut finns för 
denna del av avloppsanläggningarna.  
  
Enligt översiktsplanen för Marks kommun antagen 20 april 2017, redovisas 
den aktuella platsen inom ett område med riksintresse för friluftsliv och 
naturvård (3:6) utredningsområde för skyddad natur (MB 3:6) 
avrinningsområde där särskild hänsyn ska tas (MB 3:6) 
 
Fastigheten inom ett område med landmiljö för större vattensalamander.  
Marks kommun har en pågående inventering av större vattensalamander och 
den 20 april 2020 inventerades en damm 200 meter västnord om aktuell 
fastighet. Över 100 exemplar av större vattensalamander påträffades. Den 
större vattensalamandern är fridlyst i Sverige enligt Artskyddsförordningen  
4 kapitlet 4 §. Det innebär att det är förbjudet att skada, döda eller fånga. 
Det är även förbjudet att ta artens ägg och skada/förstöra artens livsmiljöer.   
 
Utfarten kommer att ske via en befintlig utfart. Sopkärl kan placeras vid 
befintlig utfart till Ramhultavägen.  
 
Yttranden   
De grannar, andra sakägare och myndigheter som har bedömts vara berörda 
har fått tillfälle att yttra sig över ansökan. 
 
Miljöenheten inkom med skrivelse, se yttrande. Miljöenheten skriver bland 
annat om större vattensalamander. Att det har inventerats en större 
population vid en damm 200 meter från aktuell fastighet. Vidare skriver 
Miljöenheten att tillräckligt skyddsavstånd mellan vattentäkt och 
avloppsanläggning bör gå att uppnå inom de tänkta avstyckningarna. 
Däremot finns risk att ytterligare avloppsutsläpp i området påverkar 
nedströms liggande dricksvattentäkter då hela området sluttar åt sydost ner 
mot Lygnern. På fastigheten är jordtäcket tunt med nära till berg och det 
finns därför inga bra förutsättningar att anlägga markbaserad 
avloppsreningsanläggning. Hög skyddsnivå gäller för fastigheten på grund av 
närhet till Lygnern. Miljöenheten ser att det kommer bli mycket svårt för 
grannfastigheterna (4:3 och 4:4) att lösa sin respektive avloppsrening om 
bädden tas bort till förmån för nybyggnation.  
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Länsstyrelsen har yttrat sig över ansökt åtgärd. Länsstyrelsen skriver att för 
att möjliggöra nybyggnation krävs vissa artskyddsåtgärder i samband med 
avstyckning. I de nordvästliga delarna av de planerade avstyckningarna finns 
strukturer, skrymslen och block som arten skulle kunna utnyttja. Om denna 
bergsbrant samt dess träd och annan växtlighet liksom död ved lämnas orörd 
minimeras risken att värdefull livsmiljö för större vattensalamander 
försvinner. Skyddsåtgärden syftar till att minimera negativ påverkan på den 
skyddade arten.  
 
Berörda granne, Gustavsberg 4:4 inkom med skrivelse om avstyrkan. 
Avstyrkan grundar sig i att fastigheterna Gustavsberg 4:3 och 4:4 har sin 
infiltration på aktuell fastighet och på de tilltänkta avstyckningarna. 
Miljöenheten har godkänt avloppsanläggningen.        
 
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 lucktomt. Det börjar bli tight med byggnationer och 
problematiskt med att lösa enskilda avlopp. 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 friluftsliv och naturvård (3:6) utredningsområde för skyddad 
natur (MB 3:6) avrinningsområde där särskild hänsyn ska tas (MB 3:6). Att 
bygga två enbostadshus på platsen överensstämmer inte med 
översiktsplanen.  
 
Omgivningspåverkan 
Fastigheten är belägen nära en större population av större vattensalamandrar 
som är fridlysta enligt artskyddslagen.  
 
Placering och utformning 
Åtgärden, att uppföra två 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 den samlade bedömning att 
åtgärden uppfyller kraven för ett positivt förhandsbesked. 
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Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-11-12. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda 
platsen med nedan givna villkor.  
 
Villkor  

• Att de skyddsåtgärder som Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande vidtas.  
• Fastigheterna ska tydlig avgränsas mot samma område.  
• Att infiltrationsanläggningen ligger kvar på befintlig plats.  

 
Avgiften är 20 573 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan  
Yttrande Miljöenheten 
Yttrande Länsstyrelsen 
Karta gällande större vattensalamander  
Yttrande från granne x 3 
Karta med förtydligande vändplats och placering av sopkärl  
Bemötande yttranden 
 
Avgift  
Förhandsbesked   11 857 Kr 
Grannehörande    3  162 Kr 
Kungörelse        284 Kr 
VA-granskning miljöenheten    5 270 Kr   
Avgift totalt  20 573 Kr 
 
Tidsfristen började löpa 2021-09-30 och beslut fattades 2021-11-12 vilket 
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har 
inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). 
Hur avgiften är fastställd framgår av debiteringsunderlag som ligger till grund 
för beslutet. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura för avgiften skickas separat. 

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

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

Expedieras till: 
Beslutskopia skickas till     sökanden 
 
Delgivning av beslut  Gustavsberg 4:3 
    Gustavsberg 4:4 
 
Meddelande om beviljat förhandsbesked  Torrås 2:7  
    Gustavsberg 4:2 
    Ramhulta 1:3 
    Ekeliden 1:1  
    Gustavsberg 4:1 
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, 
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 

________________  
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§ 184/2021    
 
Hultet 1:24 - Förhandsbesked för nybyggnad av fyra stycken 
enbostadshus och komplementbyggnader  

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked med motiveringen att 
byggnationen passar bra in i landskapsbilden och ansluter väl till befintlig 
bebyggelse i området samt att marken som används bör ses som 
marginalmark. 
 
Avgiften är 28 480 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet:  
Ansökan 
Situationsplan 
Beslut tillstånd enskilt VA  
Avstyckning lantmäteriet 
Följebrev ansökan 
Bemötande kommunicering om avslag 
Skrivelse från sökande 
Grannyttrande, avstyrker  
 
Avgift  
Förhandsbesked   19 755 Kr 
Grannehörande     3 162 Kr 
Kungörelse        284 Kr 
VA-granskning miljöenheten    5 279 Kr   
Avgift totalt  28 480 Kr 
 
Tidsfristen började löpa 2021-09-30 och beslut fattades 2021-11-12 vilket 
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har 
inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). 
Hur avgiften är fastställd framgår av debiteringsunderlag som ligger till grund 
för beslutet. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura för avgiften skickas separat. 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av fyra enbostadshus på 
fastigheten Hultet 1:24. 
 
2018 beviljades ansökan om fyra förhandsbesked. Beslutet var då villkorat 
med att tillstånd för enskilt vatten och avlopp godkänns. Beslutet 
överklagades till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen meddelande att avloppslösning 
inte kan villkoras. Länsstyrelsen upphävde beslutet och återförvisade ärendet 
för fortsatt handläggning.  2021 togs ärendet upp i plan- och 
byggnadsnämnden och då avslogs ärendet. Miljöenheten har beviljat tillstånd 
för enskild avloppsanordning för fastigheten Hultet 1:24. Beslutet för enskilt 
avlopp har överklagats till Mark och miljödomstolen där överklagandet 
avslogs.  
 

Dnr BYGG.2021.562 
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Efter att förhandsbeskeden beviljades av plan- och byggnadsnämnden 2018 
styckades fastigheten av. Ursprungsfastigheten är Hultet 1:4. Fastighetens 
storlek är 13 900 kvm. Fastigheten kommer vid positivt förhandsbesked att 
styckas av igen till fyra småhustomter. De tilltänkta fastigheterna får en 
föreslagen storlek på cirka 3 000 kvm. Enbostadshusen utformas med en 
våning och inredd vind samt en byggnadsarea på 160 kvm.  

Motivering av beslut 
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser men 
inom sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger utanför 
verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. Bostadshusen 
kommer anslutas till gemensam anläggning för vatten och avlopp. Enligt 
översiktsplanen för Marks kommun (antagen 20 april 2017) redovisas den 
aktuella platsen inom ett område med jordbruksmark. Enligt miljöbalken (MB 
3:4) kräver ny bebyggelse på jordbruksmark motivering både till varför det är 
väsentligt samhällsintresse och varför alternativa lösningar inte är 
tillfredsställande. Den befintliga fastigheten ligger inom ett område med 
riksintresse för naturvård Ubbhultsdrumlinen (MB 3:6). Som huvudregel gäller 
att inga åtgärder som negativt påverkar områdenas värden får genomföras 
och att restriktivitet mot ny bebyggelse som strider mot riksintresset iakttas. 
  
Förutsättningar för bevarande 
Området påverkas negativt av täkt, upplag, vägar, ledningar, bebyggelse, 
anläggningar med mera. Fastigheten omringas av en stenmur. Det krävs 
tillstånd att göra ingrepp, flytta eller ändra i stenmurar som är 
biotopskyddande. Tillstånd krävs av Länsstyrelsen.  
 
Yttranden   
De grannar, andra sakägare som har bedömts vara berörda har fått tillfälle att 
yttra sig över ansökan. 
 
Miljöenheten inkom med skrivelse där de avstyrker åtgärden på grund av 
jordbruksmark och riksintresse (Ubbhultsdrumlinen), se bilaga yttrande miljö.  
 
Trafikverket och Södra Älvsborgs räddningsförbund har fått tillfälle att yttra 
sig och skriver att det finns inget att erinra mot ansökt åtgärd.  
 
Berörda grannar inkom med skrivelse och har påpekat att de påverkas 
negativt av att det byggs flera bostadshus på grannfastigheten, se yttrande 
från grannar.  
 
Den sökande har kommit in med bemötande av byggenehetens 
kommunicering om avslag, se bilaga bemötande från sökande.  
 
Övervägande/skäl till beslut 
Byggnadsnämnden ska enligt 9 kap. 17 § PBL, ge ett förhandsbesked till den 
ha som begär det och som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd. I ett  
 
Med ett förhandsbesked prövas det om den sökta åtgärden kan tillåtas på den 
aktuella platsen. Enligt 9 kap. 18 § PBL är ett positivt förhandsbesked 
bindande för kommunen om ansökan om bygglov inkommer inom två år från 
den dag då beslutet vann laga kraft.  
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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 
förhandsbesked. 
 
Jordbruksmark 
Jordbruksmark är, enligt 3 kap. 4 § i Miljöbalken, av nationell betydelse. 
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse endast om det 
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte 
kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att 
annan mark tas i anspråk.  
 
Den förslagna åtgärden placeras på jordbruks som är brukningsvärd. Det 
allmänna intresset av att långsiktigt bevara brukningsvärd jordbruksmark 
väger tyngre än det enskilda intresset av att bebygga aktuell plats. Därmed 
utgör 3 kap. 4 § Miljöbalken ett hinder för ansökt åtgärd.  
 
Detaljplanekravet 
Bebyggelse ska prövas med detaljplan om åtgärden gäller en ny 
sammanhållen bebyggelse med bygglovspliktiga byggnadsverk, om det 
behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, omfattning eller inverkan på 
omgivningen enligt 4 kap 2 § PBL. 
Åtgärden bedöms få betydande inverkan på omgivningen eftersom den 
placeras på jordbruksmark och inom riksintresse. Med den sökta åtgärden 
tillkommer en ny sammanhållen bebyggelse, där markens lämplighet behöver 
prövas med detaljplan. Området och Ubbhult har högt bebyggelsetryck. Det 
har tidigare beviljats flera förhandsbesked i området. I Marks kommuns 
översiktsplan som antogs 2017 står det att upp till fem förhandsbesked kan 
beviljas i områden med lågt bebyggelsetryck. Ansökan följer inte 
rekommendationerna i gällande översiktsplan.  
 
Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är bedömningen att det inte går och ge 
ett positivt förhandsbesked för åtgärden. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-11-12. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked med stöd av 
9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan 
inte tillåtas på den avsedda platsen. 
 
Avgift  
Avgiften är 9 012 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Beslut tillstånd enskilt VA  
Avstyckning lantmäteriet 
Följebrev ansökan 
Bemötande kommunicering om avslag 
Skrivelse från sökande 
Grannyttrande, avstyrker  
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Avgift  
Prövning Förhandsbesked 5 850 Kr 
Grannehörande  3 162 Kr   
Avgift totalt  9 012 Kr 
 
Tidsfristen började löpa 2021-09-30 och beslut fattades 2021-11-12 vilket 
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har 
inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). 
Hur avgiften är fastställd framgår av debiteringsunderlag som ligger till grund 
för beslutet. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura för avgiften skickas separat. 

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

Beslutsgång 
Ordförande föreslår beslut enligt Lennart Svensson (SD) förslag och finner att 
plan- och byggnadsnämnden antar förslaget. 
 
Lennart Svensson (SD) föreslår att förhandsbesked kan beviljas med 
motiveringen att byggnationen passar bra in i landskapsbilden och ansluter 
väl till befintlig bebyggelse i området samt att marken som används bör ses 
som marginalmark. 

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 och fastighetsägare  
Delgivning av beslut      Hultet 1:14  
    Hultet 4:1  
    Hultet 1:17  
    Hultet 1:15  
    Hultet 1:13  
    Hultet 1:10 
 
Meddelande om beviljat förhandsbesked   Insjölider 8:1 
    Hultet 6:1  
    Hultet 1:4  
    Hultet 1:7 
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, 
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 
________________  

mailto:pbn@mark.se
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§ 185/2021    
 
Håkankila 1:29 - Bygglov med lokaliseringsprövning för nybyggnad 
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 35 276 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 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 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Anmälan kontrollansvarig 
Situationsplan 
Plan-sektion och fasadritning enbostadshus 
Yttrande TSN  
 
Avgift  
Bygglov 15 177 kr 
Startbesked 17 707 kr 
Grannehörande   2 108 kr 
Kungörelse      284 Kr 
Avgift totalt     35 276 Kr 
 
Tidsfristen började löpa 8 oktober 2021 och beslut fattades 12 november 
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 bygglovsavgiften skickas separat. 

 
 

Dnr BYGG.2021.618   
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Ärendet 
Ansökan avser bygglov för nybyggnation av enbostadshus och 
komplementbyggnad på fastigheten Håkankila 1:29. Enbostadshuset utformas 
med en våning med en byggnadsarea på 172,8 kvm. Komplementbyggnaden 
har en byggnadsarea på 40,4 kvm. Fasadbeklädnad av liggande träpanel med 
vit kulör samt betongpannor med grå kulör. 
 
Fastigheten är avstyckad från ursprungsfastigheten sedan tidigare. 
Fastigheten har en storlek på 1133 kvm och är taxerad som småhusenhet. 
Fastigheten har ett beviljat förhandsbesked från 2018 som inte är giltigt.  
 
Fastigheten omfattas av strandskydd. Strandskyddsdispens är beviljat 2021. 
Fastigheten ligger inom LIS-område, område för landbyggsutveckling i 
strandnära läge (mb 7:18 OCH pbl. 3:5) enligt Marks kommuns översiktsplan 
från 2017.  

Motivering av beslut 
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplanerat område, 
områdesbestämmelser men inom sammanhållen bebyggelse. Fastigheten 
ligger utanför verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp men  
Teknik- och serviceförvaltningen har meddelat i sitt remissyttrande att 
anslutning till kommunalt vatten och spillvatten är möjlig.  
 
Enligt översiktsplanen för Marks kommun som antogs 20 april 2017 redovisas 
den aktuella platsen inom LIS-område och riksintresse för flygplats (MB 3:8) 
influensområde med hänsyn till flyghinder.  
 
Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller 
bevarandevärden.  
 
Utfarten kommer att ske via en befintlig utfart.  
 
Yttranden   
De grannar, andra sakägare och myndigheter som har bedömts vara berörda 
har fått tillfälle att yttra sig över ansökan. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen. har inkommit med ett remissyttrande. 
Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten är möjlig. Se yttrande.  
 
Det har inte kommit in några synpunkter från grannar, andra sakägare och 
bedömningen är därför att ingen har något emot förslaget. 
 
Övervägande/Skäl till beslut 
Byggnadsnämnden ska enligt 9 kap. 31 § PBL, ge ett bygglov till den som 
begär det och som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd utanför 
detaljplanerat område. I ett bygglov prövas det om den sökta åtgärden kan 
tillåtas på aktuell plats enligt 2 och 8 kap, PBL.  
 
Marken ska enligt 2 kap. 2 § PBL, användas för det ändamål som är mest 
lämpligt utifrån beskaffenhet, läge och behov. Hushållningsbestämmelserna i 
miljöbalken ska enligt samma paragraf tillämpas vid handläggning av bygglov. 
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Detaljplanekravet 
Åtgärden bedöms inte få någon betydande inverkan på omgivningen eftersom  
den placeras på en lucktomt i ett område med befintliga 
byggnationer/bostadshus.  
 
Det är stor efterfrågan att bygga och bo i området och i Ubbhult.  
Fler förhandsbesked eller bygglov med lokaliseringsprövning bedöms inte som 
möjlig utan detaljplan. För detta enskilda ärende bedöms således inte vara 
fallet. Åtgärden kompletterar befintlig bebyggelse väl. Möjligheten att koppla 
på kommunalt VA, befintlig infrastruktur, närheten till kollektivtrafik uppfyller 
kraven att bygglov kan beviljas. 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 LIS område, område 
för landsbygdsutveckling i strandnära läge.  (mb 7:18 OCH pbl 3:5) och 
riksintresse för flygplats (MB 3:8) influensområde med hänsyn till flyghinder. 
Bedömningen är att ett enbostadshus inte utgör en inverkan på riksintresset. 
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 den samlade bedömning att bygglov 
kan ges för åtgärden. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-11-12. 

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 35 276 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 K enligt 10 kap. 9 § PBL.  
 
I detta ärende krävs utstakning innan byggstart. Efter byggnation krävs 
lägeskontroll. Kostnader för detta ingår inte i bygglovsavgiften. 
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Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett 
startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL). 
 
Du som byggherre kallas härmed till tekniskt samråd och uppmanas att 
kontakta handläggande byggnadsinspektör för överenskommelse om tid och 
plats för det tekniska samrådet. 
 
Handläggande byggnadsinspektör: 
Katarina Janeblom, Katarina.Janeblom@mark.se 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Anmälan kontrollansvarig 
Situationsplan 
Plan-sektion och fasadritning enbostadshus 
Yttrande TSN  
 
Avgift  
Bygglov 15 177 kr 
Startbesked 17 707 kr 
Grannehörande   2 108 kr 
Kungörelse      284 Kr 
Avgift totalt     35 276 Kr 
 
Tidsfristen började löpa 8 oktober 2021 och beslut fattades 12 november 
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 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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Ni får inte avvika från de handlingar som ingår i beslutet utan plan- och 
byggnadsnämndens godkännande.  
 
På det tekniska samrådet föreläggs byggherren att lämna in följande 
handlingar till plan- och byggnadsnämnden: 
- Förslag till kontrollplan 
- Energiberäkning 
- Yttre VA med LOD 
- Inre VA 
- Konstruktionsdokumentation enligt EKS 11 
- Konstruktionsritning grund, vägg tak och takstolar  
- Ventilationsritning 
- Färdigställandeskydd 

Expedieras till: 
Beslutskopia skickas till:  sökanden, Kontrollansvarig 
 
Meddelande om beviljat bygglov  Håkankila 1:8 
    Håkankila1:27 
    Håkankila 1:28 
    Håkankila 1:20 
    Håkankila 1:8 
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, 
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 

________________  
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§ 186/2021    
 
Brandskog 1:30 - Bygglov med lokaliseringsprövning för nybyggnad 
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 35 276 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är      
Börje Berntsson SC0587-11 som är certifierad kontrollansvarig med 
behörighet N 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 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Enkel nybyggnadskarta; 
Fasadritning, nordväst och sydväst; 
Fasadritning, sydöst och nordöst; 
Plan/sektionsritning; 
Plan/sektion/fasadritning, komplementbyggnad; 
Anmälan om kontrollansvarig; 
Ansökan; 
Bullerutredning; 
Bullerutredning kompletterande utredning  
Remissvar Trafikverket  
Remissvar Miljöenheten 
Remissvar Teknik- och serviceförvaltningen 
 
Avgift  
Bygglov 15 177 kr 
Startbesked 17 707 kr 
Grannehörande   2 108 kr 
Kungörelse      284 Kr   
Avgift totalt 35 276 Kr 
 
Tidsfristen började löpa 20 oktober 20212021-10-20 och beslut fattades 12 
november 2021 vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen  

Dnr BYGG.2021.666   
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har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och 
bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av debiterings-
underlag 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 enbostadshus och 
komplementbyggnad på fastigheten Brandskog 1:30. Enbostadshuset 
utformas med en våning som omfattar 152 kvm byggnadsarea/bruttoarea och 
135,9 kvm boarea. Komplementbyggnaden omfattar en byggnadsarea på 
62,1 kvm. Fasadbeklädnad av liggande träpanel med vit kulör samt 
takbeklädnad av betongpannor i svart kulör. 
 
Den befintliga fastighetens storlek är 1 325 kvm. Fastigheten har styckats av 
från ursprungsfastigheten efter att positivt förhandsbesked som beviljades 
2018. Fastigheten kommer inte styckas av ytterligare.  
 
Fastigheten Brandskog 1:30 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. Teknik- och serviceförvaltningen har i sitt 
remissyttrande meddelat att anslutning är möjlig.  
 
Enligt översiktsplanen för Marks kommun antagen 20 april 2017, redovisas 
den aktuella platsen inom ett område med jordbruksmark (MB 3:4)  
 
Utfarten kommer att ske via en befintlig utfart till Hyssnavägen, väg 1612. 
 
Yttranden   
De grannar, andra sakägare och myndigheter som har bedömts vara berörda 
har fått tillfälle att yttra sig. 
 
Miljöenheten har inkommit med ett yttrande och skriver bland annat att 
marken fortfarande är jordbruksmark. Dock har jordbruksmarken redan tagits 
i anspråk på grund av vägdragning och att det redan har byggts ett hus i 
området.  
 
Teknik- och serviceförvaltningen har inkommit med ett yttrande.  
Samtliga avstyckningar ska ha en gemensam anläggning för kommunalt 
vatten och avlopp. Dagvatten omhändertas inom fastigheten. Vidare skriver 
TSN att det finns en befintlig vändplan längre in på vägen vilket möjliggör för 
sopbilen att stanna i anslutning till aktuell fastighet för att tömma kärl. TSN 
påpekar trafiksäkerheten vid utfarten då utfarten korsas av en gång och 
cykelväg.  
 
Trafikverket har inkommit med ett yttrande och tillstyrker åtgärden. 
Trafikverket har även tagit del av inlämnad bullerutredning med 
kompletterande handling till utredningen.  
  
Det har inte kommit in några synpunkter från grannar, andra    
sakägare och bedömningen är därför att ingen har något emot förslaget. 
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Övervägande/Skäl till beslut 
Byggnadsnämnden ska enligt 9 kap. 31 § PBL, ge ett bygglov till den som 
begär det och som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd utanför 
detaljplanerat område. I ett bygglov prövas det om den sökta åtgärden kan 
tillåtas på aktuell plats enligt 2 och 8 kap, PBL.  
 
Marken ska enligt 2 kap. 2 § PBL, användas för det ändamål som är mest 
lämpligt utifrån beskaffenhet, läge och behov. Hushållningsbestämmelserna i 
miljöbalken ska enligt samma paragraf tillämpas vid handläggning av bygglov. 
 
Detaljplanekravet 
Åtgärden bedöms inte få någon betydande inverkan på omgivningen eftersom 
den placeras på en befintligt avstyckad fastighet. Det finns redan ett bebyggt 
hus i anslutning till aktuell fastighet. Ytterligare två avstyckningar finns som 
är obebyggda. Infrastruktur är befintlig, närheten till kollektivtrafik samt 
möjlighet att ansluta sig till kommunalt VA. 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 
jordbruksmark (MB 3:4) Bedömningen är att jordbruksmarken redan är i 
ianspråktagen på grund av vägdragningen.  
 
Omgivningspåverkan 
Fastigheten är belägen på jordbruksmark. Dock är marken redan 
ianspråktagen på grund av befintlig vägdragning och byggnation av ett hus i 
området.  
 
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 den samlade bedömning att bygglov 
kan ges för åtgärden.    

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-11-12. 

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 35 276 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är      
Börje Berntsson SC0587-11 som är certifierad kontrollansvarig med 
behörighet N enligt 10 kap. 9 § PBL.  
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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: 
Theresa Magnusson, Theresa.Magnusson@mark.se 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Enkel nybyggnadskarta; 
Fasadritning, nordväst och sydväst; 
Fasadritning, sydöst och nordöst; 
Plan/sektionsritning; 
Plan/sektion/fasadritning, komplementbyggnad; 
Anmälan om kontrollansvarig; 
Ansökan; 
Bullerutredning; 
Bullerutredning kompletterande utredning  
Remissvar Trafikverket  
Remissvar Miljöenheten 
Remissvar Teknik- och serviceförvaltningen 
 
Avgift  
Bygglov 15 177 kr 
Startbesked 17 707 kr 
Grannehörande   2 108 kr 
Kungörelse      284 Kr   
Avgift totalt 35 276 Kr 
 
Tidsfristen började löpa 20 oktober 20212021-10-20 och beslut fattades 12 
november 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 debiterings-
underlag 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. 
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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  
- Energiberäkning 
- Situationsplan över yttre VA 
- Konstruktionsdokumentation enligt EKS 11 
- Konstruktionsritning: grund vägg och tak (typsnitt) 
- Ventilationsritning 
- Färdigställandeskydd 
- Typgodkännande motordriven anordning  
- Överenskommelse utsättning   

Expedieras till: 

Beslutskopia skickas till:  sökanden, kontrollansvarig 

Meddelande om beviljat bygglov  Getakulla 1:3 
    Brandskog 1:30 
    Getakulla 1:3 
    Brandskog 1:4 
    Brandskog 1:31 

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

________________  
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§ 187/2021    
 
Fritsla 3:51 - Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad inom 
detaljplan 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 
30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.  
 
Avgiften är 7 958 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan  
Fasad 3D 
Fasadritning 
Fasadritning 
Planritning 
Planritning  
Sektionsritning  
Situationsplan 
Yttrande Miljöenheten 
Yttrande Trafikverket 
Remissvar Södra Älvsborgs räddningsförbund  
Yttrande Teknik- och serviceförvaltningen  
Anmälan om kontrollansvarig 
  
Avgift  
Prövning Bygglov, 975kr/h á 6 h      5 850 Kr 
Grannehörande                             2 108 Kr   
Avgift totalt                             7 958 Kr 
 
Tidsfristen började löpa 10 september 2021 och beslut fattades 12 november 
2021 vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. 
Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen 
(2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av debiteringsunderlag som 
ligger till grund för beslutet. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura för avgiften skickas separat. 

Ärendet 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten 
Fritsla 3:51.  
 
Åtgärden omfattar 134 kvm byggnadsarea/bruttoarea.  
 
Fasadbeklädnad av plåt med svart kulör och takbeklädnad av papp med grå 
kulör. 

Motivering av beslut 
För fastigheten gäller detaljplan med planbeteckning 15-STY-1674 B som 
vann laga kraft 13 februari 1962. Delar av tillbyggnaden är placerad på 
kommunal spillvattenledning och prickad mark, u-mark. U-mark ska vara 
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tillgänglig för underjordiska ledningar och får inte bebyggas. En 
nybyggnadskarta har inte begärts in.  
 
Åtgärden står placerad precis i fastighetsgräns mot kommunal mark. Den 
kommunala marken är planlagd som väg men används som parkering.  
På fasadritningarna mot öster finns två portar redovisade. Portarna är 
placerade i anslutning till kommunal mark och den kommunal marken 
behöver passeras för att nå portarna.  
  
Fastigheten har förorenad mark och omfattas av ett potentiellt förorenat 
område. Fastigheten ligger i direkt anslutning till vattendrag, bäck.  
 
Fastigheten ligger 47 meter från järnväg, Viskadalsbanan.  
 
På fastigheten finns en bensinstation. På fastigheten i befintlig byggnad 
bedrivs en bilverkstad.  
 
Yttranden   
De grannar, andra sakägare och myndigheter som har bedömts vara berörda 
har fått tillfälle att yttra sig över ansökan. 
 
Ärendet har remitterats till Trafikverket, Miljöenheten, Teknik och service-
förvaltningen och Södra Älvsborgs räddningsförbund. Se yttrande. 
Miljöenheten meddelar att det bör begäras in en miljöteknisk undersökning 
innan bygglov beviljas. Fastigheten finns med i Länsstyrelsens lista över 
fastigheter med misstänkt eller konstaterade föroreningar. Det finns historiskt 
dokumenterade uppgifter om föroreningsspill har krävt saneringsåtgärder i 
marken på fastigheten då drivmedelsspill har förorenat dricksvattnet i 
verkstaden.  
 
Det finns även en ökad risk för läckage av eventuella föroreningar i samband 
med schaktning till närliggande vattendrag.  
 
En miljöteknisk utredning har inte begärts in under handläggningen.  
 
Teknik- och serviceförvaltningen har fått tillfälle att lämna synpunkter. VA har 
inte kunnat lämna svar. Gata/park skriver att gatan inte får blockeras.  
 
Södra Älvsborgs räddningsförbund har inga synpunkter på bygglovet med vill 
granska brandskyddsbeskrivningen innan startbesked.  
 
Trafikverket har inget att erinra.  
 
Det har inte kommit in några synpunkter från grannar, andra sakägare och 
bedömningen är därför att ingen har något emot förslaget. 
 
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. Om den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden 
avser överensstämmer med detaljplanen, eller avviker från detaljplanen men 
avvikelsen är liten samt förenlig med detaljplanens syfte. 
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Åtgärden avviker mot detaljplanen eftersom delar av åtgärden placeras på 
mark som inte får bebyggas, prickad mark, u-mark. Svårt att klargöra exakt 
hur stor del av tillbyggnaden som är placerad på prickad mark eftersom det 
saknas en nybyggnadskarta i ärendet. Avvikelsen bedöms som stor och att 
det är olämpligt att bebygga i fastighetsgräns.  
 
Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är den samlade bedömningen att lov 
inte kan beviljas för åtgärden.  

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-11-12 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 
30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.  
 
Avgiften är 7 958 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan  
Fasad 3D 
Fasadritning 
Fasadritning 
Planritning 
Planritning  
Sektionsritning  
Situationsplan 
Yttrande Miljöenheten 
Yttrande Trafikverket 
Remissvar Södra Älvsborgs räddningsförbund  
Yttrande Teknik- och serviceförvaltningen  
Anmälan om kontrollansvarig 
  
Avgift  
Prövning Bygglov, 975kr/h á 6 h      5 850 Kr 
Grannehörande                             2 108 Kr   
Avgift totalt                             7 958 Kr 
 
Tidsfristen började löpa 10 september 2021 och beslut fattades 12 november 
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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§ 188/2021    
 
Skene 11:5 - Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av 
flerbostadshus inom detaljplan 

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. Nämnden anser att inglasningen av 
balkongerna passar väl in i arkitekturen och speglar väl den bild som används 
i dag, med mycket och stora glaspartier. 
 
Avgiften är 10 297 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Pär 
Brundin som är certifierad kontrollansvarig med behörighet K enligt 10 kap. 9 
§ PBL.  
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett 
startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL). 
 
Du som byggherre och kontrollansvarig 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 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Foto   
Fasadritning  
Svar på kommunicering avslag 
Yttrande från antikvarie 
 
Avgift  
Bygglov           6 851 kr 
Startbesked           3 162 Kr 
Kungörelse              284 Kr 
Avgift totalt        10 297 Kr 

Ärendet 
Ansökan avser bygglov för inglasning av balkonger och altaner på fastigheten 
Skene 11:5.  
 
Det aktuella flerbostadshuset byggdes 2020 med förskjutna huskroppar i 
stående ljus gråbeige träpanel. Balkongerna/altanerna är kraftigt indragna i 
fasaden, med invändigt vitmålad panel och med skiljeväggar till grannarnas 
balkonger/altaner. I dagsläget har balkongerna genomskinliga balkongräcken 
av glas.  
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Motivering av beslut 
För fastigheten gäller detaljplan med planbeteckning P 1563-1055B, som 
vann laga kraft 1992-12-17.  
 
Kulturmiljövärden  
Byggnaden är inte utpekad i det kulturmiljöprogram som antagits av 
kommunfullmäktige den 1995-02-26. Flerbostadshuset på Skene 11:5 
kännetecknas av de förskjutna byggnadskropparna i lätt suterrängläge,  
det mörka sadeltaket, ljusa träfasaderna och de vitmålade, djupt liggande 
balkongerna/altanerna. Gavelpartiernas balkonger och altaner har stora 
öppningar, vilket ger ett luftigt intryck och gör att balkongen blir belyst under 
längre tid. De förskjutna huskropparna, i kombination med de öppna 
balkongerna/altanerna och färgskillnaderna bidrar till att bryta ner en större 
huskropp och skala ner dimensionerna, vilket också skapar mer liv i fasaden. 
 
Yttranden   
Åtgärden avviker inte från gällande detaljplan och därav skickades inget 
grannehörande.  
 
Byggenheten har kommunicerat förslag till beslut med den sökande som har 
lämnat in ett yttrande, se bilaga svar på kommunicering avslag. 
 
Ärendet har remitterats till kommunantikvarien som inkom med skrivelse och 
har påpekat att varsamhetskravet inte uppfylls för den aktuella åtgärden, se 
yttrande från antikvarie. 
 
Övervägande 
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. Om den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden 
avser överensstämmer med detaljplanen, eller avviker från detaljplanen men 
avvikelsen är liten samt förenlig med detaljplanens syfte. 
Alla byggnader, oavsett ålder och placering omfattas av (PBL 8:17) 
varsamhetskravet. Enligt PBL 8:17 ska ändring på en byggnad ske med 
varsam hand, så att byggnadens karaktär bevaras. Att ändra karaktären på 
en byggnad är således inte varsamt. 
 
Den sökta åtgärden resulterar i att balkongernas ljusa panel byts ut mot 
blankt glas utan materialstruktur. De djupt liggande balkonger/altaner skapar 
i dagsläget skugga och luftighet. Detta kommer bytas ut mot glaspartier som 
ger ett kompakt och fyrkantigt intryck.  
 
Balkongerna och altanerna upptar ca 85 % av den södra fasaden i dagsläget. 
Med den sökta åtgärden kommer inglasade balkonger/altaner dominera 
fasaden mot söder. Det innebär att byggnadens karaktär kommer förändras 
kraftigt.  
 
Utifrån ovan beskrivna förutsättningar görs bedömningen att lov inte kan 
beviljas för åtgärden.  

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-11-12. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 
30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.  
 
Avgiften är 6 851 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Fasadritning 
Foto 
Situationsplan 
Svar på kommunicering avslag 
Yttrande från antikvarie  
 
Avgift  
Prövning Bygglov          6 851 Kr 
Avgift totalt          6 851 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 bygglov kan beviljas med motiveringen att 
inglasning av balkongerna passar väl in i arkitekturen och speglar väl den bild 
som används i dag, med mycket och stora glaspartier. 

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  
- Konstruktionsritningar 
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Expedieras till: 
Beslutskopia skickas till:  sökanden, kontrollansvarig 
 
Meddelande om beviljat bygglov  Skene 11:14  
    Skene 11:64  
    Skene 48:2 
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, 
enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 

________________  
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§ 189/2021    
 
Bredhult 1:49 - Rättelseföreläggande med vite  

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap. 20 och 37 §§ plan- 
och bygglagen (2010:900) PBL, att förelägga XX, ägare till fastigheten på 
Bredhult 1:49, att senast inom 3 månader från det att beslutet har vunnit 
laga kraft, vid ett vite om 20 000 kronor ha (rivit) byggnaden på fastigheten, 
se bifogad situationsplan. 
 
XX förpliktas vidare att därefter utge samma belopp för varje månad räknat 
från och med ovan angivna tidpunkt som rivningen inte har utförts.  
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Anmälan 
Situationsplan 
Foto 2020-06-01 
Foto 2020-09-11 
Lovföreläggande 
Byggsanktionsavgift 

Ärendet 
Plan- och byggnadsnämnden fick den 2019-11-08 in en anmälan om olovlig 
byggnation på fastigheten Bredhult 1:49, och en utredning har härmed 
inletts. Utredningens syfte var att ta reda på om det förekommer överträdelse 
mot plan- och bygglagen. 
 
Efter flera platsbesök har man konstaterat att en byggnad har uppförts utan 
lov och att byggnaden används som bostadshus. Det fanns inte heller 
godkänd avloppslösning samt avfallshantering på tomten.  
 
Fastighetsägaren har hotat och vägrat flera handläggare från kommun att 
tillträde tomten. Byggenheten har använt sig av handräckning hos polisen för 
tillträde på fastigheten samt för delgivning av beslut från plan och 
byggnadsnämnden.   
 
Plan och byggnadsnämnden har utfärdat två beslut tidigare. Den ena handlar 
om ett lovföreläggande som beslutades den 2020-10-26. Sista dag att 
efterkomma lovföreläggandet var den 2021-06-24. Det andra beslutet handlar 
om byggsanktionsavgift för påbörjat arbete utan startbesked, se 
byggsanktionsavgift.  
 
Ett bygglov i efterhand kan beviljas om fastighetsägaren ordnar en godkänd 
avloppslösning samt vidtar åtgärder för att kraven på ett bostadshus uppfylls 
enligt boverkets byggregler.   
 
Tidsfristen för att efterkomma lovföreläggandet har gått ut och nämnden har 
två alternativ för att gå vidare med ärendet. 
 
Första alternativet är att ta fram ritningar på fastighetsägarens bekostnad. 
Det är inte sannolikt att ägaren till Bredhult 1:49 kommer vidta nödvändiga 
åtgärder för att uppfylla kraven enligt PBL och boverkets byggregler. XX ovilja 

Dnr BYGG.2019.740   
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att göra någonting alls framgår tydligt i ärendets långa och krångliga 
handläggning.  
 
Det andra alternativet är ett rättelseföreläggande, där ägaren får en viss tid 
på sig att riva byggnaden samt återställa tomten. Föreläggandet ska förenas 
med löpande vite. Eftersom han inte kommer vidta nödvändiga åtgärder och 
nämnden inte kan godkänna det som är byggt i dagsläget, då bedöms detta 
vara det bästa alternativet.   
 
Yttrande 
Det har inte kommit in några synpunkter i ärendet från fastighetsägaren. 

Motivering av beslut 
Enligt 11 kap. 5 § PBL ska byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för och 
behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning 
att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL m.m.  
 
Fastighetsägaren har uppfört en byggnad på cirka 44 kvm utan bygglov. 
Byggenheten har med hjälp av digitala kartsystem med datumangivna 
flygfoton konstaterat att åtgärden utfördes någon gång mellan datum 2018 
och 2020. 
 
Den utförda åtgärden är lovpliktig enligt 9 kap. 2 § PBL.  Lov- eller 
anmälningspliktiga åtgärder får inte påbörjas innan startbesked är utfärdat, 
enligt 10 kap 3 § PBL.  
 
Nämnden kan inte bevilja lov för den befintliga byggnaden på Bredhult 1:49. 
Eftersom byggnaden inte uppfyller kraven på bostadshus, när det gäller 
tillgänglighet, utformning, säkerhet vid användning med mera. Det finns inte 
heller ett godkänt vatten och avloppslösning.  
 
Enligt 11 kap. 20 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, får 
byggnadsnämnden förelägga ägaren av en fastighet eller byggnadsverk att 
inom viss tid vidta rättelse. Bygglovsenheten bedömer det skäligt att rivning 
av befintlig byggnad  ska vara gjort inom 3 månader från det att beslutet har 
vunnit laga kraft.  
 
Enligt 11 kap. 37 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, får föreläggandet 
förenas med vite. Bygglovsenheten föreslår att föreläggandet förenas med 
löpande vite om 20 000 kronor för ägaren av fastigheten Bredhult 1:49.  

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-11-12. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap. 20 och 37 §§ plan- 
och bygglagen (2010:900) PBL, att förelägga XX, ägare till fastigheten på 
Bredhult 1:49, att senast inom 3 månader från det att beslutet har vunnit 
laga kraft, vid ett vite om 20 000 kronor ha (rivit) byggnaden på fastigheten, 
se bifogad situationsplan. 
 
XX förpliktas vidare att därefter utge samma belopp för varje månad räknat 
från och med ovan angivna tidpunkt som rivningen inte har utförts.  
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Handlingar som ingår i beslutet: 
Anmälan 
Situationsplan 
Foto 2020-06-01 
Foto 2020-09-11 
Lovföreläggande 
Byggsanktionsavgift 

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. Hur ni överklagar framgår av 
bilagan Hur man överklagar. 
 
Om föreläggandet inte följs kan byggnadsnämnden enligt 11 kap. 27 § PBL 
besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur 
det ska ske.   

Expedieras till: 
Beslutet delges fastighetsägare:  XX 
 
Inskrivningsmyndigheten ska underrättas om föreläggandet med stöd av 11 
kap 40 § PBL. 

________________  
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§ 190/2021    
 
Yttrande om trädpolicy för Marks kommun  

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan och byggnadsnämnden beslutar att översända yttrande i ärendet  
ALLM M.2021.851 till miljönämnden. Plan- och byggnadsnämnden anser att 
trädpolicyn bör omarbetas i sin grund då den tar upp frågor som kommunen 
inte råder över och att den i andra delar är allt för otydlig. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Förslag till trädpolicy för Marks kommun 
Miljönämndens beslut 
Remiss 

Ärendet 
Miljönämnden har beslutat att godkänna förslag till trädpolicy för Marks 
kommun. Förslaget har skickats på remiss till kommunstyrelsen, plan- och 
byggnadsnämnden och teknik- och servicenämnden.  
 
Det togs fram en trädpolicy för att kommunen själv har avverkat och flisat 
upp gamla skyddsvärda ekar i brist på kunskap och kommunikation mellan 
förvaltningarna. Enligt miljönämnden behövs samsyn i hur vi ska hantera våra 
träd. Det finns nu ett förslag till en trädpolicy för Marks kommun som 
omfattar alla träd på kommunens mark, förutom de som ingår i 
skogsbruksplaner. Trädpolicyn ska vara en vägledning för de, som inom sitt 
arbete kommer i kontakt med träd, såsom skötselpersonal, entreprenörer, 
planerare, bygglovshandläggare, kommunbiologer med flera. 

Motivering av beslut 
När vi har tagit del av både miljönämndens beslut och trädpolicyn, så har 
byggenheten och Samhällsutvecklingsenheten kommit fram till följande; 
 
I både trädpolicyn och miljönämndens beslut anges att riktlinjerna ska 
fungera som vägledning i första hand för träd på kommunal mark. Policyn ska 
i så stor utsträckning som möjligt även följas vid detaljplanearbete, 
förhandsbesked och bygglovsärenden på privat mark.   
 
- Vad menas med att policyn i första hand ska fungera som vägledning för 
träd på kommunal mark? Ska inte trädpolicyn tillämpas med samma villkor 
inom kommunal mark och privat ägd mark?  
 
Trädpolicyn ska följas i så stor utsträckning som möjligt på privat mark enligt 
miljönämndens beslut. Detta anses vara otydligt eftersom det inte går och 
följa upp om trädpolicyn tillämpas på rätt sätt. Genom att skriva att 
riktlinjerna ska tillämpas i så stor utsträckning som möjligt så innefattar det 
att det finns undantag. Det är lika viktigt att tydliggöra när riktlinjer inte ska 
följas som när dem ska tillämpas. Undantagen behöver definieras och 
tydliggöras.  
  
Vi saknar även konsekvensbeskrivning för att bättre kunna avgöra hur och 
när policyn ska tillämpas, samt vilka överväganden som har gjorts när man 
tog fram policyn.  

Dnr ALLM PB.2021.648   
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I policyn står det att träd och trädmiljöer kan skyddas med bestämmelser 
enligt 8 kap 13§ PBL. Det framkommer tydligt från olika domslut att den 
angivna paragrafen ska tillämpas varsamt. Kommunen kan bli 
ersättningsskyldig i vissa fall när ett marklov nekas. Vi efterfrågar tydligt 
underlag med konsekvensbeskrivningar och överväganden. Detta för att 
nekade marklov inte ska återförvisas eller att kommunen blir 
ersättningsskyldig.  
 
Policyn saknar resonemang om ekonomiska konsekvenser för 
exploatering/anläggning och drift. Detta kan gälla både kostnader för att dra 
vägar på andra sätt och vad hamling kostar. 
        
I en detaljplan får kommunen införa krav på marklov för trädfällning. Vi på 
byggenheten och Samhällsutvecklingsenheten tror inte att det finns så många 
planer som innehåller ett sådant krav i dagsläget. Vilket i sin tur påverkar hur 
mycket trädpolicyn kan tillämpas.  
- Vad har man för mål med policyn på kort och lång sikt? Hur når man det 
målet med de förutsättningar som finns just nu?  
 
Vi saknar koppling mellan trädpolicyn och andra viktiga dokument som ÖP, 
FÖP, naturvårdsprogrammet med mera. Dessutom bedömer vi att följande 
nationella mål borde tas med i beskrivningen: 
- 3 God hälsa och välbefinnande 
- 11 Hållbara städer och samhällen    

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-11-12. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan och byggnadsnämnden beslutar att översända yttrande i ärendet  
ALLM M.2021.851 till miljönämnden.  
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Förslag till trädpolicy för Marks kommun 
Miljönämndens beslut 
Remiss 

Dagens sammanträde 
Mohammed Dahir Farah, bygglovhandläggare redogör för ärendet. 
Ärendet diskuteras. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår beslut enligt Pontus Johansson (C) förslag och finner att 
plan- och byggnadsnämnden antar förslaget. 
 
Pontus Johansson (C) föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande med förtydligandet att trädpolicyn bör omarbetas i sin grund 
då den tar upp frågor som kommunen inte råder över och att den i andra 
delar är allt för otydlig. 
 
Expedieras till: 
Miljönämnden 
________________  
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§ 191/2021    
 
Fritsla 14:8 – Detaljplan för bostäder, planbesked 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked för detaljplan 
för bostäder på Fritsla 14:8 med stöd av Plan- och bygglagen (2010:900) 5 
kap 2 §. 
 
Enligt Plan- och byggnadsnämndens nämndplan ska planarbetet ha 
prioritetsklass 4 i förvaltningens arbete. 
 
Sökande ska faktureras 10 540 kronor enligt gällande taxa. 

Ärendet 
Planbesked för Detaljplan för bostäder i Fritsla. 
 
Sökandes avsikt är att ändra befintlig detaljplan för område vid 
Klockaregårdsvägen, Fritsla 14:8 m.fl. från 1991, akt 1563-741. Syftet med 
ansökan om planändring är att ändra markanvändningen, vård och handel till 
bostäder. Befintlig vårdcentral ska byggas om till lägenheter för 
bostadsändamål.  

Motivering av beslut 
Plan- och byggnadsnämnden tog emot en ansökan om planbesked den 7 april 
2021. 
 
För området gäller Översiktsplan för Marks kommun som anger det sökta 
området som befintlig blandad bebyggelse. 
 
På platsen gäller detaljplan för område vid Klockaregårdsvägen, Fritsla 14:8 
m.fl. från 1991, akt 1563-741 som anger det sökta området som vård och 
handel med en högsta byggnadshöjd om 3,4 meter. Marken närmast 
Förläggarevägen reserveras för allmänna ändamål underjordiska ledningar 
samt gång- och cykeltrafik. 
 
Inom platsen finns en utbyggd infrastruktur och service. Befintliga bostäder 
ligger inom 400 meter gångvägen till kollektivtrafikhållplats. Planområdet 
ligger utanför strandskyddsområde. 
 
Ansökan om planbesked har samråtts med berörda kommunala 
verksamheter. Rådfrågade verksamheter har lämnat följande synpunkter: 
 
Miljö: 
· Hindrande faktorer: Buller från trafik. Radon från mark och material. 
· Försvårande faktorer: Miljöföroreningar från vårdcentral. Asbest 

förekomst. 
· Allmän lämplighet: Sanering vid behov. I övrigt inga hinder.  
 
Teknik: 
· Hindrande faktorer: Inga dagvattenledningar inom området. Utredning av 

gamla ledningar behövs. Bebyggelsen bör anslutas till 
dagvattenledningar. 

Dnr PLAN.2021.280 
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· Försvårande faktorer: Kostsamt med ledningsunderhåll och utbyggnad.  
· Allmän lämplighet: Allmänna ledningar bör reserveras med område för 

underjordiska ledningar. I övrigt inga hinder.  
 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund: 
· Hindrande faktorer: Inga 
· Försvårande faktorer: Inga 
· Allmän lämplighet: I övrigt inga hinder.  
 
Kulturhistoria: 
· Hindrande faktorer: Byggnaden är kulturhistoriskt värdefull och ska 

bevaras utvändigt i befintligt skick, men med vård och underhåll. 
· Försvårande faktorer: Förläggargård och tillbyggnad är av kulturvärde. 
· Allmän lämplighet: I övrigt inga hinder.  
 
Översiktsplanering: 
· Hindrande faktorer: Buller  
· Försvårande faktorer: I övrigt inga hinder.  
· Allmän lämplighet: I övrigt inga hinder.  
 
Övervägande 
Ansökan bedöms avvika från syftet av gällande detaljplan för område vid 
Klockaregårdsvägen, Fritsla 14:8 m.fl. från 1991, akt 1563-741. Avvikelsen 
innebär att planarbetet utförs med ny detaljplan och standardförfarande 
tillämpas. 
 
Ansökan bedöms förenlig med gällande översiktlig planering. Enligt preliminär 
bedömning kommer en plan på området inte innebära betydande 
miljöpåverkan i juridisk mening. 
 
Ansökan motsvarar cirka 20% av det behov av bostäder på orten som 
Bostadsförsörjningsprogrammet anger fram till år 2030. Byggnation enligt 
ansökan kommer att bidra till Bostadsförsörjningsprogrammets mål på orten. 
 
Planprocessen kräver preliminärt utredningar för buller, miljöteknisk 
undersökning och dagvattenledningar. 
 
Ett genomförande av planen kommer orsaka följande kostnader och intäkter 
för kommunen: 
 
Intäkt: 
• Planarbete 
Kostnad: 
• Utbyggnad av dagvattenledningar 
 
Enligt preliminär bedömning kan planarbetet påbörjas under första kvartalet 
2022 och avslutas under första halvåret 2023. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-10-18. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked för detaljplan 
för bostäder på Fritsla 14:8 med stöd av Plan- och bygglagen (2010:900) 5 
kap 2 §. 
 
Enligt Plan- och byggnadsnämndens nämndplan ska planarbetet ha 
prioritetsklass 4 i förvaltningens arbete. 
 
Sökande ska faktureras 10 540 kronor enligt gällande taxa. 

Dagens sammanträde 
Afshin Ghafoori, 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 

________________  
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§ 192/2021    
 
Assberg 3:25 – Detaljplan för idrott/besöksverksamhet/lager, 
planbesked 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked för detaljplan 
för idrott/besöksverksamhet på Assberg 3:25 med stöd av Plan- och 
bygglagen (2010:900) 5 kap 2 §. 
 
Enligt Plan- och byggnadsnämndens nämndplan ska planarbetet ha 
prioritetsklass 4 i förvaltningens arbete. 
 
Sökande ska faktureras 10 540 kronor enligt gällande taxa. 

Ärendet 
Planbesked för ändrad detaljplan för idrott/besöksverksamhet i Skene. 
 
Sökandes avsikt är att inkludera idrottsverksamhet i detaljplanen samt ändra 
nuvarande tillåten byggnadshöjd till cirka 8,5 meter alternativt totalhöjd till ca 
11 meter. Sökanden planerar att uppföra en hall för idrottsverksamhet 
(padel), med framtida möjlighet till annan verksamhet såsom lager, kontor 
och industri.  
 
I ansökan beskriver sökanden området och sin vision: 
” Nu gällande plan tillåter industriverksamhet, vilket området i stort har 
planerats som. Under åren har dock kringliggande verksamheter skiftat fokus 
mer och mer åt kommersiell verksamhet såsom handel kontor, bowlinghall 
och körskola. I områdets direkta närhet finns även mer handel, skola, 
idrottshall samt badhus. Området anses därför lämpligt att komplettera med 
idrottsverksamhet i form av padel som är en uppskattad och efterlyst 
verksamhet i området. Att verksamhet även skulle ske kvällstid och på helger 
skulle ytterligare aktivera området samt skapa en större trygghet.” 
 
Sökanden har för avsikt att ändra gällande detaljplan, endast för en del av 
fastighet Assberg 3:25. 

Motivering av beslut 
Plan- och byggnadsnämnden tog emot en ansökan om planbesked den 21-05-
2021. 
 
För området gäller fördjupad översiktsplan för centralorten - FÖP Kinna, 
Skene, Örby antagen 2012. Som anger det sökta området som verksamhet – 
Assbergs industriområde. 
 
På platsen gäller stadsplan Assberg Sigården 3:2 m.fl. akt 15-STY-3899 som 
anger det sökta området som område för lager och serviceändamål, med en 
maximal byggnads höjd om 6 meter samt lutningsvinkel på tak på 22 grader. 
Största utbredda belastningen för det sökta området är 30 kPh. 
 
I området finns idag bland annat en brandstation, trafikskola samt övrig 
handel, lättare industri och lagerverksamhet. Fastigheten avgränsas i sydost 
av järnvägen. 

Dnr PLAN.2021.417 
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Ansökan om planbesked har samråtts med berörda kommunala 
verksamheter. Rådfrågade verksamheter har lämnat följande synpunkter: 
 
Miljö: 
• Försvårande faktorer: Markens lämplighet bör utredas i form av en: 
Markmiljö undersökning, med fokus på radon och markmiljögifter då 
Fastigheten Assberg 3:25 finns på länsstyrelsens lista över förorenade 
områden i kommunen, det s.k. EBH-stödet, och har där Objekt-ID 157229, 
MIFO-Id: F1463-0075 Branchklass 4 - Verkstadsindustri med halogenerade 
lösningsmedel. Fastigheten är i behov av historisk inventering (förslagsvis 
MIFO fas 1) samt markprovtagning. 
 
• Allmän lämplighet: Markens lämplighet bör utredas i form av en: 

Bullerutredning, då byggnaden ska ha adekvat ljudabsorberande material 
så att ljudnivån inne i byggnaden ska ha nivåer under ställda krav från 
inomhusljudnivå för liknande verksamheter, i enlighet med Boverket. 

 
Översiktsplanering: 
• Allmän lämplighet: Översiktlig planering ser att projektet kommer 

förändra strukturen i området och efterfrågar en utredning som närmare 
kommer beskriva konsekvenserna. 

 
Övervägande 
Ansökan bedöms förenlig med gällande översiktlig planering. 
 
Planprocessen kräver preliminärt utredningar för geoteknik, buller och 
miljöteknisk undersökning,  
 
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: 
• Planarbete 
 
Enligt preliminär bedömning kan planarbetet påbörjas under andra halvåret 
2022 och avslutas under första halvåret 2024. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-10-20. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked för detaljplan 
för idrott/besöksverksamhet på Assberg 3:25 med stöd av Plan- och 
bygglagen (2010:900) 5 kap 2 §. 
 
Enligt Plan- och byggnadsnämndens nämndplan ska planarbetet ha 
prioritetsklass 4 i förvaltningens arbete. 
 
Sökande ska faktureras 10 540 kronor enligt gällande taxa. 
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Dagens sammanträde 
Emma Blomkvist, 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 

________________  
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§ 193/2021    
 
Gäddarp 2:9 - Föreläggande att ta bort lusthus, brygga och trädäck  

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Kommunen förelägger, med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken (MB) 
och hänvisning till strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. MB, XX, att utföra 
följande åtgärder på fastigheten  
Gäddarp 2:9 i Marks kommun: 
 
1. Riva och forsla bort ett lusthus om 12 kvm, brygga om 11 kvm och 

trädäck i två nivåer (se bifogad karta och fotodokumentation). 
 
Åtgärderna ska vara utförda senast 6 månader efter det att beslutet vunnit 
laga kraft. Åtgärderna ska utföras på ett sådant sätt att naturmiljön inte 
kommer till skada. 
 
Kommunen beslutar, med stöd av 26 kap. 21 § MB, att XX; 
 
2. Senast två veckor efter det att åtgärderna i punkt nr 1 ska vara färdiga, 

ska skicka bilder till kommunen som styrker att föreläggandet utförts på 
ett tillfredställande sätt. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 25 augusti 2020 kännedom om att 
lusthus och brygga anlagts inom Lundasjöns strandskyddsområde, på 
fastigheten Gäddarp 2:9. Enligt kommunens kännedom hade dispens varken 
sökts eller meddelats för åtgärderna. 
 
Den 1 september 2020 gjordes tillsynsbesök på platsen. Där fanns ett lusthus 
om 12 kvm, brygga om 11 kvm och trädäck i två nivåer inom strandskydds-
område, se fotodokumentation. Vid tillsynsbesöket vidtalades 
verksamhetsutövarna att åtgärden antingen måste prövas genom 
dispensprövning i efterhand eller att vi skickar ett föreläggande om 
borttagning av anläggningen och återställning av området. 
 
Den 2 november 2020 inkom ansökan om dispens i efterhand. Den 16 
december 2020 fattade Plan- och byggnadsnämnden beslut om att avslå 
ansökan om dispens då det saknades särskilt skäl för dispens. Den 12 januari 
2021 inkom överklagan av beslutet till Plan- och byggnadsnämnden, vilket 
skickades vidare till Länsstyrelsen. Den 15 juni 2021 beslutade Länsstyrelsen 
att avslå överklagan. Beslutet överklagades åter, men inkom för sent, så 
Länsstyrelsen beslutade den 19 juli 2021 att avvisa överklagan. 

Motivering av beslut 
Vid Lundasjön råder strandskydd inom 100 m från strandlinjen, på land och i 
vatten. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för 
allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för 
växt- och djurliv (7 kap. 13-14 §§ miljöbalken, MB). 
 
Enligt 7 kap. 15 § MB får bl.a. inte nya byggnader uppföras inom 
strandskyddsområde, anläggningar eller anordningar får inte utföras om det 
hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett strandskyddsområde 
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där den annars skulle ha fått färdas fritt, grävningsarbeten eller andra 
förberedelsearbeten får inte utföras för byggnader, anläggningar eller 
anordningar och åtgärder får inte vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren 
för djur- eller växtarter. 
 
Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden enligt 7 kap. 18 b 
§ MB. Förutsättningen för att kunna medge dispens är att något av de 
särskilda skäl som finns angivna i 7 kap. 18 c § MB är tillämpbart och att 
åtgärden inte motverkar syftet med strandskyddsbestämmelserna. 
 
De generella strandskyddsbestämmelserna infördes 1975. Anläggningar och 
anordningar som är uppförda före 1975 behöver därför ingen 
strandskyddsdispens för att vara lagliga. Förutsättningen för att detta ska 
gälla är att anläggningarna inte ändrats i omfattning eller utformning samt att 
de oavbrutet funnits på platsen sedan 1975. 
 
I 26 kap. MB regleras hur tillsynen får bedrivas. Bland annat anges att 
tillsynsmyndigheten ska kontrollera efterföljden av miljöbalken samt vidta de 
åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. Tillsynsmyndigheten får för 
detta ändamål meddela de förelägganden och förbud som behövs för att 
miljöbalken, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken 
ska följas. Tillsynsmyndigheten får även förelägga den som bedriver en 
verksamhet eller vidtar en åtgärd vilken det finns bestämmelser om i 
miljöbalken, att lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. 
Beslut om föreläggande får förenas med viten. 
 
Övervägande 
Kommunen har, vid fältbesök, kunnat konstatera att lusthuset, trädäcket och 
bryggan som finns på fastigheten Gäddarp 2:9är placerad inom strandskyddat 
område. Det är kommunens bedömning att anläggningarna hindrar 
framkomligheten inom området och har en avhållande effekt på allmänheten. 
De strider därmed mot syftet med strandskyddsbestämmelserna. 
 
Lusthuset, trädäcket och bryggan var enligt uppgift i dispensansökan tänkt 
som ersättning för en befintlig brygga. Enligt flygbilder fanns en brygga på 
platsen 1975, men på flygbilder 2006-2019 syns ingen brygga. 
Dispensansökan för ersättningsbyggnader ska enligt praxis ha kommit in inom 
ett år efter att byggnaden avlägsnades. Det har alltså inte funnits någon 
brygga på platsen under senare år. Dispensansökan avslogs då det saknades 
förutsättningar för att ge dispens. 
 
Sammantaget anser kommunen att lusthuset, trädäcket och bryggan, genom 
sin privatiserande effekt, allvarligt påverkar allmänhetens möjligheter att 
beträda och uppehålla sig i området. Ingreppet i strandlinjen och 
anläggningen av väg förändrar väsentligt livsvillkoren för växt- och djurlivet. 
Dispens för anläggningarna har avslagits. Lusthuset, trädäcket och bryggan är 
därför olagligt uppförda. Kommunen finner det befogat att meddela dig 
föreläggande om att riva och forsla bort byggnad, trädäck och brygga. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-11-12. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunen förelägger, med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken (MB) 
och hänvisning till strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. MB XX, att utföra 
följande åtgärder på fastigheten  
Gäddarp 2:9 i Marks kommun: 
 
1. Riva och forsla bort ett lusthus om 12 kvm, brygga om 11 kvm och 
trädäck i två nivåer (se bifogad karta och fotodokumentation). 
 
Åtgärderna ska vara utförda senast 6 månader efter det att beslutet vunnit 
laga kraft. Åtgärderna ska utföras på ett sådant sätt att naturmiljön inte 
kommer till skada. 
 
Kommunen beslutar, med stöd av 26 kap. 21 § MB, XX 
 
2. Senast två veckor efter det att åtgärderna i punkt nr 1 ska vara färdiga, 
ska skicka bilder till kommunen som styrker att föreläggandet utförts på ett 
tillfredställande sätt.  

Dagens sammanträde 
Jenny Pleym, kommunbiolog redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

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

Upplysningar 
För handläggning av ärendet utgår en timavgift på 1 100 kronor per nedlagd 
timme. Avgiften fastställs när ärendet bedöms som avslutat. Ärendet avslutas 
när föreläggandet utförts på ett tillfredställande sätt. Hittills nedlagd tid i 
ärendet är 5 timmar. Tillsynsavgiften är i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunen börjar i regel med förelägganden utan vite. Följs inte 
föreläggandet inom utsatt tid är nästa steg föreläggande förenat med vite. 
 
Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för anteckning i 
fastighetsregistrets inskrivningsdel enligt 26 kap. 15 § MB.  

Expedieras till: 
Beslutet delges 
 
Kopia på beslut och bilagor skickas till: 
Länsstyrelsen 
Naturvårdsverket 
Inskrivningsmyndigheten 
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Bilagor: 
Blanketten Hur man överklagar 
Handlingar som ingår i beslutet:  
Översiktskarta 
Flygbild över platsen 
Fotodokumentation 

________________  
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§ 194/2021    
 
Gränsudden 1:1 - Strandskyddsdispens för byggnation av garage 
och växthus och avslag dispens för brygga 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om strandskyddsdispens för 
nybyggnad av garage och växthus med stöd av 7 kap. 18 b § och 7 kap. 25 § 
miljöbalken. 
 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om strandskyddsdispens för 
brygga med stöd av 7 kap. 15 § miljöbalken. 
 
Avgift: 8 800 kr 

Ärendet 
Ansökan avser strandskyddsdispens för uppförande av garage om 78 m2, 
växthus om 21 m2och brygga på 40 m2 på fastigheten Gränsudden 1:1 vid 
Västra Ingsjön, Lindome. 
 
Sökande: 
XX XX 

Motivering av beslut 
Enligt miljöbalken 7 kap. 18 b § får kommunen i det enskilda fallet ge dispens 
från förbuden i 15 §, om det finns särskilda skäl. Endast de sju särskilda skäl 
som anges i miljöbalken 7 kap. 18 c § och 18 d § kan åberopas. 
 
Det särskilda skäl som åberopas i ansökan är: 
1. Dispensen avser ett område som redan har tagits i anspråk på ett sätt som 
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften 
 
På fastigheten finns två bostadshus, en huvudbyggnad och ett mindre hus. 
Garaget placeras strax väster om huvudbyggnaden vid infartsvägen som går i 
fastighetens västra gräns. Växthuset placeras inom trädgårdstomten ca 4 m 
från strandkanten och ca 18 m från huvudbyggnaden. 
 
Idag finns rester av två stenpirar vid stranden, en i norra delen och en i södra 
delen. Bryggan är tänkt att uppföras i mitten med gjutna plintar, trä och 
armering. Stenarna från de gamla stenpirarna avses flyttas för att fylla upp 
och för att använda större sten för att armera i. 
 
Vid Västra Ingsjön råder strandskydd inom 100 meter från strandlinjen, på 
land och i vatten. 
 
Övervägande 
Hela fastigheten har åtminstone sedan före 1960 kontinuerligt varit 
ianspråktagen som hemfridszon för bostadsändamål. Hela udden är bebyggd 
och ianspråktagen för bostadsändamål och därmed inte tillgänglig för 
friluftsliv på land. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det särskilda 
skälet i 7 kap 18 c § punkt 1, att området redan tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften är tillämpligt för 
uppförandet av ett garage och ett växthus. 
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Flytt och uppfyllnad av stenar i vattenbrynet utgör vattenverksamhet, en 
åtgärd som kräver tillstånd enligt 11 kap 9 § miljöbalken. Även om 
tomtplatsen bedöms gå ända ner till vattenlinjen kan en tomtplats aldrig 
sträcka sig ut i vattnet. I ett vattenområde har allmänheten alltid fritt 
tillträde. Platsen för den nya bryggan är naturlig med vegetation och stenar. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att bryggan kommer att få en 
privatiserande effekt för de som rör sig i vattenområdet. Bryggan motverkar 
alltså strandskyddets syften. Den naturliga strandmiljön kommer också 
påverkas negativt om bryggan anläggs. Då det saknas särskilt skäl ska 
dispens för bryggan avslås. 
 
Inskränkning av den enskildes rätt bedöms acceptabel i enlighet med 
miljöbalken 7 kap. 25 §. 
 
Tomtplatsavgränsning/Anvisad plats 
Tomtplatsen är ianspråktagen för bostadsändamål sedan lång tid. På 
fastigheten finns två bostadshus. Med stöd av Miljöbalken 7 kap 18 f § 
bestäms den plats som får tas i anspråk som tomt enligt markering på 
beslutskarta daterad 2021-10-28. Tomtplatsens yta är ca 4 370 m2. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-11-12. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om strandskyddsdispens för 
nybyggnad av garage och växthus med stöd av 7 kap. 18 b § och 7 kap. 25 § 
miljöbalken. 
 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om strandskyddsdispens för 
brygga med stöd av 7 kap. 15 § miljöbalken. 
 
Avgift: 8 800 kr 

Dagens sammanträde 
Jenny Pleym, kommunbiolog 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. 
 
Faktura skickas separat. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige.  
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Expedieras till: 
Beslutet delges sökandena XX XX 
 
Kopia på beslut och bilagor skickas till: 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län: vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 
Bilagor: 
Blanketten Hur man överklagar 
Handlingar som ingår i beslutet:  
Översiktskarta 
Beslutskarta 

________________  
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§ 195/2021    
 
Deragården 1:9 -  Föreläggande att ta bort förråd  

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Plan- och byggnadsnämnden förelägger, med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ 
miljöbalken (MB) och hänvisning till strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 
MB, XX XX att utföra följande åtgärder på fastigheten Deragården 1:9 i Marks 
kommun: 
 
1. Riva eller forsla bort ett förråd på hjul från strandskyddsområdet (se    
situationsplan-flygfoto och fotodokumentation). 
2. Avlägsna soffor, stol, hängmatta som är utplacerade utanför de utpekade 
tomtplatserna.   
 
Åtgärderna ska vara utförda senast 6 månader efter det att beslutet vunnit 
laga kraft. Åtgärderna ska utföras på ett sådant sätt att naturmiljön inte 
kommer till skada. Kontroll och dokumentation av att föreläggandet utförts på 
tillfredsställande sätt kommer att ske genom platsbesök. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen upptäckte i juni 2021 att en byggnad, 
(tidigare benämnd båthus/redskapsbod) nu benämnd förråd, som enligt 
uppgift hade flyttats, fortfarande var placerat nära sjön. Förrådet skulle enligt 
beslut (PBN 2018-535 2390) ha flyttats cirka 110 meter sydvästlig riktning, 
till tomtplatsen för gäststugan, senast 2 september 2019. Efter att sökande 
förlängt tiden för flytten två gånger, inkom foton och meddelande om att 
flytten var gjord 17 oktober 2019. 
 
Den 21 juli 2021 gjordes tillsynsbesök på platsen. Förrådet stod nu på hjul 
cirka 10 meter från den ursprungliga platsen, något närmare sjön. 
 
I en första dispens angående garage/förråd, gäststuga och 
båthus/redskapsbod som gjordes av tidigare ägare innan försäljning av 
fastigheten, upphävde Länsstyrelsen beslutet avseende 
båthuset/redskapsboden. Nuvarande ägare informerades om detta och att de 
hade möjlighet att söka ny dispens för denna byggnad inom någon av de två 
utpekade tomtplatserna. 6 mars 2019 inkom en ny ansökan om dispens för 
att placera förrådet intill gäststugan, som är belägen i den mindre av 
tomtplatserna. Beslut med villkor om att flytta förrådet till angiven plats, med 
till kommunen inskickat fotobevis senast 2 september 2019, togs 8 april 
2019. Detta beslut vann laga kraft 6 maj 2019. 
De foton som sedan skickades in visade flytten av förrådet och en plats där 
det tidigare stått en byggnad. Ingen bild visade den nya placeringen. 
 
Förrådet får inte stå på nuvarande plats, även om den står på hjul. Det skall 
antingen placeras inom tomtplats vid gäststugan enligt beslut, eller avlägsnas 
helt från fastigheten. 
 
Vid tillsynsbesöket konstaterades också att gräset hade klippts framför 
förrådet samt att det hade klippts gångar och placerats ut trädgårdsmöbler på 
olika platser utanför de utpekade tomtplatserna, vilket upplevdes som 
avhållande från att beträda området.  

Dnr STR.2021.633   
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Motivering av beslut 
Bestämmelser 
Vid sjön Tolken råder strandskydd inom 300 m från strandlinjen, på land och i 
vatten. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för 
allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för 
växt- och djurliv (7 kap. 13-14 §§ miljöbalken, MB). 
 
Enligt 7 kap. 15 § MB får inte nya byggnader, bryggor, pirar etc. uppföras 
inom strandskyddsområde, anläggningar eller anordningar får inte utföras om 
det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett 
strandskyddsområde där den annars skulle ha fått färdas fritt, 
grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten får inte utföras för 
byggnader, anläggningar eller anordningar och åtgärder får inte vidtas som 
väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Exempel på åtgärder 
som kan avhålla allmänheten från att använda strandskyddat område med fri 
passage, kan vara trädgårdsmöbler, studsmattor, plantering av växter, 
klippning eller annan borttagning av vegetation eller trädfällning. 
 
Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden enligt 7 kap. 18 b 
§ MB. Förutsättningen för att kunna medge dispens är att något av de 
särskilda skäl som finns angivna i 7 kap. 18 c § MB är tillämpbart och att 
åtgärden inte motverkar syftet med strandskyddsbestämmelserna. 
 
De generella strandskyddsbestämmelserna infördes 1975. Anläggningar och 
anordningar som är uppförda före 1975 behöver därför ingen 
strandskyddsdispens för att vara lagliga. Förutsättningen för att detta ska 
gälla är att anläggningarna inte ändrats i omfattning eller utformning samt att 
de oavbrutet funnits på platsen sedan 1975. 
 
Platsen är belägen inom riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. MB och 
omfattas av särskilda geografiska bestämmelser enligt 4 kap. MB. 
Bestämmelserna innebär att turismens och det rörliga friluftslivets intressen 
särskilt ska beaktas vid ingrepp i miljön.  
 
I 26 kap. MB regleras hur tillsynen får bedrivas. Bland annat anges att 
tillsynsmyndigheten ska kontrollera efterföljden av miljöbalken samt vidta de 
åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. Tillsynsmyndigheten får för 
detta ändamål meddela de förelägganden och förbud som behövs för att 
miljöbalken, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken 
ska följas. Tillsynsmyndigheten får även förelägga den som bedriver en 
verksamhet eller vidtar en åtgärd vilken det finns bestämmelser om i 
miljöbalken, att lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. 
Beslut om föreläggande får förenas med viten. 
 
Övervägande 
Vid fältbesök har det konstaterats att förrådet som finns på fastigheten 
Deragården 1:9 fortfarande är placerat vid sjön, cirka 10 meter från 
ursprunglig plats. Det är kommunens bedömning att byggnaden hindrar 
framkomligheten inom området och har en avhållande effekt på allmänheten. 
Det strider därmed mot syftet med strandskyddsbestämmelserna. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-11-12. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 64(70) 

 Plan- och byggnadsnämnden 
 2021-11-12 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden förelägger, med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ 
miljöbalken (MB) och hänvisning till strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 
MB, XX XX att utföra följande åtgärder på fastigheten Deragården 1:9 i Marks 
kommun: 
 
1. Riva eller forsla bort ett förråd på hjul från strandskyddsområdet (se    
situationsplan-flygfoto och fotodokumentation). 
2. Avlägsna soffor, stol, hängmatta som är utplacerade utanför de utpekade 
tomtplatserna.   
 
Åtgärderna ska vara utförda senast 6 månader efter det att beslutet vunnit 
laga kraft. Åtgärderna ska utföras på ett sådant sätt att naturmiljön inte 
kommer till skada. Kontroll och dokumentation av att föreläggandet utförts på 
tillfredsställande sätt kommer att ske genom platsbesök. 

Dagens sammanträde 
Anita Sjöstrand, kommunbiolog 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. 
 
För handläggning av ärendet utgår en timavgift på 1 100 kronor per nedlagd 
timme. Avgiften fastställs när ärendet bedöms som avslutat. Ärendet avslutas 
när föreläggandet utförts på ett tillfredställande sätt. Hittills nedlagd tid i 
ärendet är 5 timmar. Tillsynsavgiften är i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunen börjar i regel med förelägganden utan vite. Följs inte 
föreläggandet inom utsatt tid är nästa steg föreläggande förenat med vite. 
 
Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för anteckning i 
fastighetsregistrets inskrivningsdel enligt 26 kap. 15 § MB.  

Expedieras till: 
Beslutet delges  
 
Kopia på beslut och bilagor skickas till: 
- Länsstyrelsen i Västra Götalands län: vastragotaland@lansstyrelsen.se 
- Naturvårdsverket:  
- Inskrivningsmyndigheten 
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Bilagor: 
Blanketten Hur man överklagar 
Handlingar som ingår i beslutet: 

________________  
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§ 196/2021    
 
Information om detaljplan Melltorp 3:5 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Informationen noteras. 

Dagens sammanträde 
Lena Bodén, planhandläggare informerar nämnden om hur arbetet med 
detaljplan Melltorp 3:5 fortlöper. 
 
Plan- och byggnadsnämndens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa 
frågor och ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om informationen kan noteras och finner att så sker. 

Jäv 
Pontus Johansson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 
ärendet. För Pontus Johansson (C) tjänstgör Rolf Skarin (M) som ordförande 
och Leif Andersson (C) blir ordinarie ledamot i ärendet. 

________________  
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§ 197/2021    
 
Meddelanden 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
 
Inkomna meddelanden läggs till handlingarna. 

1. Nygården 1:7 – Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen mål nr P 
10961-21. Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. 
Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast. 

 
2. Vännåkra 2:64 – Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen mål nr 

P 3603-21. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.  
 
3. Forshall 1:1 – Länsstyrelsens beslut 2021-10-22, dnr 403-55010-2020 

gällande Plan- och byggnadsnämndens beslut 2020-11-19, 
BYGG.2020.656. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

 
4. Kommunstyrelsen noterat uppföljningen av nämnders och styrelsers 

internkontroll.  
 
5. Kommunstyrelsen beslut 2021-09-29 1 §164/2021, att anta Målbild Kinna 

Centrum 2030 enligt upprättat förslag samt fortsatt arbete med målbilden 
arbetas in i nämndplanen.   

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

________________ 
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§ 198/2021    
 
Redovisning av delegationsbeslut 

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

delegationsbeslut. 
2. Leif Andersson (C) och Bo Kindström (SD) väljas till delegationsgranskare 

till nästkommande sammanträde. 

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar beslut tagna på delegation 
enligt beslut om delegationsordning 2021-01-29 § 5/2021. 

 
Följande delegationsbeslut redovisas för Plan- och byggnadsnämnden: 

Dnr Ärendetyp Delegat Datum 
2020.170 Plankostnadsavtal Enhetschef 2021-08-16 
2020.876 Slutbesked Byggnadsinspektör 2021-10-07 
2021.680 Fastställande/beslut Planhandläggare 2021-10-08 
2014.483 Slutbesked Byggnadsinspektör 2021-10-08 
2010.326 Slutbesked Byggnadsinspektör 2021-10-08 
2015.605 Slutbesked Byggnadsinspektör 2021-10-08 
2021.86 Plankostnadsavtal Enhetschef 2021-10-11 
2020.403 Plankostnadsavtal Enhetschef 2021-10-11 
2021.615 Bygglov och startbesked Bygglovhandläggare 2021-10-12 
2021.686 Bygglov Byggnadsinspektör 2021-10-12 
2021.565 Startbesked Byggnadsinspektör 2021-10-12 
2021.215 Slutbesked Byggnadsinspektör 2021-10-12 
2021.664 Slutbesked Byggnadsinspektör 2021-10-12 
2018.265 Slutbesked Byggnadsinspektör 2021-10-12 
2019.310 Slutbesked Byggnadsinspektör 2021-10-12 
2019.317 Slutbesked Byggnadsinspektör 2021-10-12 
2021.43 Slutbesked Byggnadsinspektör 2021-10-12 
2017.673 Slutbesked Byggnadsinspektör 2021-10-12 
2012.410 Slutbesked Byggnadsinspektör 2021-10-12 
2020.486 Startbesked Byggnadsinspektör 2021-10-12 
2020.848 Startbesked Byggnadsinspektör 2021-10-12 
2020.486 Startbesked Byggnadsinspektör 2021-10-12 
2021.592 Slutbesked Bygglovhandläggare 2021-10-12 
2021.684 Bygglov Byggnadsinspektör 2021-10-13 
2021.640 Bygglov Bygglovhandläggare 2021-10-13 
2021.627 Strandskyddsdispens Miljöinspektör 2021-10-13 
2021.93 Startbesked Byggnadsinspektör 2021-10-14 
2021.693 Startbesked Byggnadsinspektör 2021-10-14 
2021.695 Föreläggande Byggnadsinspektör 2021-10-14 
2021.67 Startbesked Byggnadsinspektör 2021-10-14 
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2020.887 Interimistiskt slutbesked, byggnad Byggnadsinspektör 2021-10-14 
2021.416 Startbesked Byggnadsinspektör 2021-10-15 
2021.610 Startbesked Byggnadsinspektör 2021-10-15 
2021.697 Avskrivning av ärendet Bygglovhandläggare 2021-10-15 
2012.186 Slutbesked Administratör 2021-10-15 
2020.480 Slutbesked Byggnadsinspektör 2021-10-15 
2020.837 Slutbesked Byggnadsinspektör 2021-10-15 
2013.451 Slutbesked Byggnadsinspektör 2021-10-15 
2021.703 Avskrivning av ärendet Byggnadsinspektör 2021-10-18 
2021.373 Avskrivning av ärendet Byggnadsinspektör 2021-10-18 
2021.265 Startbesked Byggnadsinspektör 2021-10-18 
2021.705 Avskrivning av ärende Bygglovhandläggare 2021-10-18 
2021.472 Slutbesked Bygginspektör 2021-10-18 
2017.444 Slutbesked Bygginspektör 2021-10-19 
2017.385 Slutbesked Bygginspektör 2021-10-19 
2021.513 Avskrivning av ärendet Bygginspektör 2021-10-19 
2014.219 Slutbesked Administratör 2021-10-20 
2014.304 Slutbesked Administratör 2021-10-20 
2014.112 Slutbesked Administratör 2021-10-20 
2021.386 Slutbesked Byggnadsinspektör 2021-10-20 
2021.668 Startbesked Byggnadsinspektör 2021-10-20 
2021.505 Avskrivning av ärendet Byggnadsinspektör 2021-10-21 
2021.383 Startbesked Bygglovhandläggare 2021-10-21 
2020.218 Avskrivning av ärendet Byggnadsinspektör 2021-10-21 
2013.618 Slutbesked Byggnadsinspektör 2021-10-21 
2013.445 Slutbesked Administratör 2021-10-22 
2021.587 Avskrivning av ärendet Byggnadsinspektör 2021-10-22 
2020.212 Slutbesked Byggnadsinspektör 2021-10-22 
2021.437 Startbesked Byggnadsinspektör 2021-10-22 
2020.629 Slutbesked Byggnadsinspektör 2021-10-22 
2018.313 Slutbesked Byggnadsinspektör 2021-10-25 
2021.714 Startbesked Byggnadsinspektör 2021-10-25 
2018.313 Slutbesked Byggnadsinspektör 2021-10-25 
2020.31 Startbesked Bygglovhandläggare 2021-10-25 
2020.151 Slutbesked Bygglovhandläggare 2021-10-25 
2021.655 Bygglov Bygglovhandläggare 2021-10-26 
2021.720 Fastställande/beslut Planhandläggare 2021-10-26 
2019.553 Slutbesked Byggnadsinspektör 2021-10-26 
2021.689 Startbesked Byggnadsinspektör 2021-10-27 
2021.690 Startbesked Byggnadsinspektör 2021-10-27 
2021.691 Startbesked Byggnadsinspektör 2021-10-27 
2018.160 Slutbesked Byggnadsinspektör 2021-10-27 
2018.81 Slutbesked Byggnadsinspektör 2021-10-27 
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2020.683 Beslut att avluta ärende Byggnadsinspektör 2021-10-27 
2021.73 Beslut att avluta ärende Byggnadsinspektör 2021-10-27 
2021.572 Bygglov Bygglovhandläggare 2021-10-28 
2021.693 Slutbesked Byggnadsinspektör 2021-10-28 
2017.6 Slutbesked Byggnadsinspektör 2021-10-28 
2021.663 Startbesked Byggnadsinspektör 2021-10-28 
2018.47 Slutbesked Byggnadsinspektör 2021-10-28 
2014.554 Slutbesked Administratör 2021-10-29 

2021.732 
Tilldelning och undertecknande av 
avtal Förvaltningschef 2021-10-29 

2021.727 Startbesked Byggnadsinspektör 2021-10-29 
2021.376 Avskrivning av ärendet Bygglovhandläggare 2021-10-29 
2020.728 Startbesked för garage Byggnadsinspektör 2021-10-29 
2021.540 Slutbesked Byggnadsinspektör 2021-10-29 
2019.571 Slutbesked Byggnadsinspektör 2021-10-29 
2021.726 Föreläggande Byggnadsinspektör 2021-10-29 
2021.51 Slutbesked Byggnadsinspektör 2021-11-02 

2021.439 
Startbesked enbart för 
komplementbyggnad Byggnadsinspektör 2021-11-02 

2021.638 Slutbesked Byggnadsinspektör 2021-11-02 
2021.270 Slutbesked Byggnadsinspektör 2021-11-02 
2021.728 Beslut att inte ingripa Bygglovhandläggare 2021-11-02 
2021.692 Bygglov Bygglovhandläggare 2021-11-02 
2021.242 Startbesked Byggnadsinspektör 2021-11-02 
2021.599 Slutbesked Byggnadsinspektör 2021-11-03 
2021.743 Fastställande/beslut Planhandläggare 2021-11-03 
2021.479 Startbesked Byggnadsinspektör 2021-11-03 
2021.696 Bygglov och startbesked Bygglovhandläggare 2021-11-04 
2020.884 Bygglov Bygglovhandläggare 2021-11-04 
2021.600 Bygglov Bygglovhandläggare 2021-11-04 

 
Beslutsgång 
1. Ordförande frågar om redovisning av delegationsbeslut kan godkännas 

och läggas till handlingarna och finner att så sker. 
 

2. Ordförande frågar om Leif Andersson (C) och Bo Kindström (SD) kan 
väljas till delegationsgranskare till nästkommande sammanträde och 
finner att så sker.  

________________ 
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	§ 187/2021     Fritsla 3:51 - Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad inom detaljplan
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
	Avgiften är 7 958 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige.
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan
	Situationsplan
	Fasad 3D
	Fasadritning
	Fasadritning
	Planritning
	Planritning
	Sektionsritning
	Situationsplan
	Yttrande Miljöenheten
	Yttrande Trafikverket
	Remissvar Södra Älvsborgs räddningsförbund
	Yttrande Teknik- och serviceförvaltningen
	Anmälan om kontrollansvarig
	Avgift
	Prövning Bygglov, 975kr/h á 6 h      5 850 Kr
	Grannehörande                             2 108 Kr
	Avgift totalt                             7 958 Kr
	Tidsfristen började löpa 10 september 2021 och beslut fattades 12 november 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 avgif...
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 188/2021     Skene 11:5 - Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av flerbostadshus inom detaljplan
	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. Nämnden anser att inglasningen av balkongerna passar väl in i arkitekturen...
	Avgiften är 10 297 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige.
	För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Pär Brundin som är certifierad kontrollansvarig med behörighet K enligt 10 kap. 9 § PBL.
	Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL).
	Du som byggherre och kontrollansvarig 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
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Ansökan
	Foto
	Fasadritning
	Svar på kommunicering avslag
	Yttrande från antikvarie
	Avgift
	Bygglov           6 851 kr
	Startbesked           3 162 Kr
	Kungörelse              284 Kr
	Avgift totalt        10 297 Kr
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Beslutsgång
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 189/2021     Bredhult 1:49 - Rättelseföreläggande med vite
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap. 20 och 37 §§ plan- och bygglagen (2010:900) PBL, att förelägga XX, ägare till fastigheten på Bredhult 1:49, att senast inom 3 månader från det att beslutet har vunnit laga kraft, vid ett vite om ...
	XX förpliktas vidare att därefter utge samma belopp för varje månad räknat från och med ovan angivna tidpunkt som rivningen inte har utförts.
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Anmälan
	Situationsplan
	Foto 2020-06-01
	Foto 2020-09-11
	Lovföreläggande
	Byggsanktionsavgift
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 190/2021     Yttrande om trädpolicy för Marks kommun
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan och byggnadsnämnden beslutar att översända yttrande i ärendet
	ALLM M.2021.851 till miljönämnden. Plan- och byggnadsnämnden anser att trädpolicyn bör omarbetas i sin grund då den tar upp frågor som kommunen inte råder över och att den i andra delar är allt för otydlig.
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Förslag till trädpolicy för Marks kommun
	Miljönämndens beslut
	Remiss
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Beslutsgång
	Expedieras till:

	§ 191/2021     Fritsla 14:8 – Detaljplan för bostäder, planbesked
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked för detaljplan för bostäder på Fritsla 14:8 med stöd av Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 2 §.
	Enligt Plan- och byggnadsnämndens nämndplan ska planarbetet ha prioritetsklass 4 i förvaltningens arbete.
	Sökande ska faktureras 10 540 kronor enligt gällande taxa.
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 192/2021     Assberg 3:25 – Detaljplan för idrott/besöksverksamhet/lager, planbesked
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked för detaljplan för idrott/besöksverksamhet på Assberg 3:25 med stöd av Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 2 §.
	Enligt Plan- och byggnadsnämndens nämndplan ska planarbetet ha prioritetsklass 4 i förvaltningens arbete.
	Sökande ska faktureras 10 540 kronor enligt gällande taxa.
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 193/2021     Gäddarp 2:9 - Föreläggande att ta bort lusthus, brygga och trädäck
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Kommunen förelägger, med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken (MB) och hänvisning till strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. MB, XX, att utföra följande åtgärder på fastigheten
	Gäddarp 2:9 i Marks kommun:
	1. Riva och forsla bort ett lusthus om 12 kvm, brygga om 11 kvm och trädäck i två nivåer (se bifogad karta och fotodokumentation).
	Åtgärderna ska vara utförda senast 6 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft. Åtgärderna ska utföras på ett sådant sätt att naturmiljön inte kommer till skada.
	Kommunen beslutar, med stöd av 26 kap. 21 § MB, att XX;
	2. Senast två veckor efter det att åtgärderna i punkt nr 1 ska vara färdiga, ska skicka bilder till kommunen som styrker att föreläggandet utförts på ett tillfredställande sätt.
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 194/2021     Gränsudden 1:1 - Strandskyddsdispens för byggnation av garage och växthus och avslag dispens för brygga
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av garage och växthus med stöd av 7 kap. 18 b § och 7 kap. 25 § miljöbalken.
	Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om strandskyddsdispens för brygga med stöd av 7 kap. 15 § miljöbalken.
	Avgift: 8 800 kr
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 195/2021     Deragården 1:9 -  Föreläggande att ta bort förråd
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Plan- och byggnadsnämnden förelägger, med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken (MB) och hänvisning till strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. MB, XX XX att utföra följande åtgärder på fastigheten Deragården 1:9 i Marks kommun:
	1. Riva eller forsla bort ett förråd på hjul från strandskyddsområdet (se    situationsplan-flygfoto och fotodokumentation).
	2. Avlägsna soffor, stol, hängmatta som är utplacerade utanför de utpekade tomtplatserna.
	Åtgärderna ska vara utförda senast 6 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft. Åtgärderna ska utföras på ett sådant sätt att naturmiljön inte kommer till skada. Kontroll och dokumentation av att föreläggandet utförts på tillfredsställande sätt...
	Ärendet
	Motivering av beslut
	Ärendets behandling
	Förvaltningens förslag till beslut
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Upplysningar
	Expedieras till:
	________________

	§ 196/2021     Information om detaljplan Melltorp 3:5
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Informationen noteras.
	Dagens sammanträde
	Beslutsgång
	Jäv
	________________

	§ 197/2021     Meddelanden
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	Inkomna meddelanden läggs till handlingarna.
	1. Nygården 1:7 – Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen mål nr P 10961-21. Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast.
	2. Vännåkra 2:64 – Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen mål nr P 3603-21. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.
	3. Forshall 1:1 – Länsstyrelsens beslut 2021-10-22, dnr 403-55010-2020 gällande Plan- och byggnadsnämndens beslut 2020-11-19, BYGG.2020.656. Länsstyrelsen avslår överklagandet.
	4. Kommunstyrelsen noterat uppföljningen av nämnders och styrelsers internkontroll.
	5. Kommunstyrelsen beslut 2021-09-29 1 §164/2021, att anta Målbild Kinna Centrum 2030 enligt upprättat förslag samt fortsatt arbete med målbilden arbetas in i nämndplanen.
	Ledamöternas förslag till beslut
	Ordförande föreslår att inkomna meddelanden läggs till handlingarna.
	Förslaget antas.
	________________

	§ 198/2021     Redovisning av delegationsbeslut
	Plan- och byggnadsnämndens beslut
	1. Plan- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
	2. Leif Andersson (C) och Bo Kindström (SD) väljas till delegationsgranskare till nästkommande sammanträde.
	1. Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar beslut tagna på delegation enligt beslut om delegationsordning 2021-01-29 § 5/2021.
	Följande delegationsbeslut redovisas för Plan- och byggnadsnämnden:
	Beslutsgång
	1. Ordförande frågar om redovisning av delegationsbeslut kan godkännas och läggas till handlingarna och finner att så sker.
	2. Ordförande frågar om Leif Andersson (C) och Bo Kindström (SD) kan väljas till delegationsgranskare till nästkommande sammanträde och finner att så sker.
	________________


