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§ 27/2022 Dnr BYGG.2021.629

Assberg 1:7>1 - Förhandsbesked för nybyggnad av två
enbostadshus och komplementbyggnader

Plan- och byggnadsnämndens beslut

Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked med stöd av
9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan
inte tillåtas på den avsedda platsen.

Avgiften är 12 912 kronor i enlighet med taxa fastställd av
Kommunfullmäktige.

Hand/ingar som ingår i beslutet:
Ansökan
Ansökan redigerad
Bemötande av kommunicering om avslag
Granneyttrande, avstyrker 1

Granneyttrande, avstyrker 2
Granneyttrande, avstyrker 3
Granneyttrande, avstyrker
Granneyttrande
Situationsplan
Yttrande från miljöenheten 1
Yttrande från miljöenheten 2
Yttrande från miljöenheten 3
Yttrande från Olof Lundberg
Yttrande från Teknik- och Serviceförvaltningen
Platsbesöksbilder av handläggare

Avgift
Prövning Förhandsbesked 4 480 Kr Timdebitering 10 h (9750 kr - 5270 kr)
Grannehörande 3 162 Kr
VA-qranskninq miliöenheten 5 270 Kr
Avgift totalt 12 912 Kr

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och
komplementbyggnader på fastigheten Assberg 1:7. Enbostadshusen ska
utformas med en eller två våningar, samt en bruttosarea på cirka 230 m2
vardera.

Den befintliga fastighetens storlek är 49 214 m2 och kommer vid positivt
förhandsbesked att styckas av till två fastigheter. De tilltänkta fastigheterna
får en föreslagen storlek på cirka 1 000 m2.

Fastigheten Assberg 1:7 är taxerad som bebyggd Iantbruksenhet.

Motivering av beslut
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser men
inom sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger i dagsläget utanför
verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp och det finns ingen
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möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och avlopp. Byggnaderna ska
anslutas till enskild anläggning för vatten och avlopp.

Enligt översiktsplanen för Marks kommun (antagen 2017-04-20), redovisas
den aktuella platsen inom ett område med blandad bebyggelse,
utbredningsområde, knutpunkt för utvecklingsnoder. Fastigheten ligger även
inom ett avrinningsområde där särskild hänsyn ska tas för att skydda mot

åtgärderosom kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av
grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas enligt
miljöbalken 3: 6)

Den befintliga fastigheten ligger inom ett Iandsbygdsområde med
Kulturlandskap som är ratificerad enligt PBL 2:6 och bör beaktas.
Kulturlandskapet utgörs av utblicken mot den odlade marken, med
åkerholmar, lövskogspartier och spridd bebyggelse, dels av hagmarken på
andra sidan vägen upp mot berget. Denna utsikt och oupplevelse av
kulturlandskapet försvinner helt om enstaka villor tillåts i området som ligger I

anslutning till jordbruksmark och beteshage.

Utfarten kommer att ske via en enskild väg, enligt situationsplanen. Vägen är
högbelastad av trafik idag.

Yttranden
De grannar, andra sakägare och myndigheter som har bedömts vara berörda
har fått tillfälle att yttra sig över ansökan.

Miljöenheten inkom med yttrande gällande förslaget, se bilaga yttrande från
mlljöenheten 1, 2 och 3.

Teknik- och Serviceförvaltningen inkom med yttrande och påpekar att ny
bebyggelse i området skulle genereora mer trafik på befintlig väg som idag är
högtrafikerad, se bilaga yttrande från Teknik- och Serviceförvaltningen.

Berörda grannar inkom med skrivelse och de avstyrker ansökan om
förhandsbesked, se bilagor granneyttranden.

Övervägande/Skä/ 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 Iagakraft.

Marken ska enligt 2 kap. 2 § PBL, användas för det ändamål som är mest
lämpligt utifrån beskaffenhet, läge och behov. Hushållningsbestämmelserna i

miljöbalken ska enligt samma paragraf tillämpas vid handläggning av
förhandsbesked.

Detaljplanekravet
Åtgärden bedöms få betydande inverkan på omgivningen eftersom den

placeras på en fastighet i anslutning till ett planlagt område och inom
sammanhållen bebyggelse Det behövs mer fördjupade utredningari
detaljplan för att ta ställning till hur man löser trafiksituationen för området
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samt hur den befintliga bebyggelsen ska kompletteras utan olägenhet för
landskapskulturen och närhet till hästgård.

Det har byggts sex nya hus samt flerbostadshus i området de senaste fem
åren och det är stor efterfrågan att bygga i området. Den sökta åtgärden
bedöms därför vara sådan att markens lämplighet behöver prövas med
detaljplan. (4 kap 2 § PBL).

Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är bedömningen att det inte går och ge
ett positivt förhandsbesked för åtgärden.

Ärendets behandling
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-03-04.

Förvaltningens förslag till beslut
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbeskoed med stöd av
9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010: 900). Den föreslagna åtgärden kan
inte tillåtas på den avsedda platsen.

Avgiften är 12 912 kronor i enlighet med taxa fastställd av
Kommunfullmäktige.

Hand/ingar som ingår i beslutet:
Ansökan
Ansökan redigerad
Bemötande av kommunicering om avslag
Granneyttrande, avstyrker 1

Granneyttrande, avstyrker 2

Granneyttrande, avstyrker 3

Granneyttrande, avstyrker
Granneyttrande
Situationsplan
Yttrande från miljöenheten 1

Yttrande från miljöenheten 2
Yttrande från miljöenheten 3
Yttrande från Olof Lundberg
Yttrande från Teknik- och Serviceförvaltningen
Platsbesöksbilder av handläggare

Avgift
Prövning Förhandsbesked 4 480 Kr Timdebitering 10 h (9750 kr - 5270 kr)
Grannehörande 3 162 Kr
VA-qranskninq miliöenheten 5 270 Kr
Avgift totalt 12 912 Kr

Dagens sammanträde
Marina Khatchadorian, bygglovhandläggare redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.
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Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens
tjänsteutlåtande.

Förslaget antas.

Upplysningar
Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur ni

överklagar framgår av bilagan Hur man överklagar.

Expedieras till:
Delgivning av beslut Sökande
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§ 28/2022 Dnr BYGG.2021.717

Ubbhult 1:32 och 1:50 - Förhandsbesked för nybyggnad av tre
fritidshus och en 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 24 525 kronor i enlighet med taxa fastställd av
Kommunfullmäktige.

Hand/ingar som ingår i beslutet:
Ansökan
Bemötande från sökande
Fotodokumentation av handläggare
Granneyttrande, avstyrker 1

Granneyttrande, avstyrker 2

Granneyttrande, avstyrker 3

Granneyttrande, avstyrker 4 (tidigare förslag)
Projektbeskrivning till ansökan
Sammanställning av inkomna yttranden från medlemmar Apskullens
Situationsplan
Svar från sökande gällande VA
Yttrande från miljöenheten

Avgift
Förhandsbesked 7 905 Kr
Byggrätt 1 3 952 Kr
Byggrätt 2 3 952 Kr
Grannehörande 3 162 Kr
Kungörelse 284 Kr
VA-qranskninq miliöenheten 5 270 Kr
Avgift totalt 24 525 Kr

Tidsfristen började löpa 2021-12-20 och beslut fattades 2022-03-04, vilket
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har
inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900).
Hur avgiften är fastställd framgår av debiteringsunderlag som ligger till grund
för beslutet. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Faktura för avgiften skickas separat.

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av tre fritidshus och en
verkstad på fastigheten Ubbhult 1:32 och Ubbhult 1:50. Byggnaderna
utformas med en våning med inredd vind samt en byggnadsarea på ca 75 m2
för fritidshusen. Fritidshusen är tänkt att kunna nyttjas året runt.

Fastigheterna Ubbhult 1:32 och Ubbhult 1:50 har en storlek på 2 135 m2

respektive 2 241 162 m2. Vid positivt förhandsbesked kommer fastigheterna
att styckas av. De tilltänkta fastigheterna får en föreslagen avstyckning på
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cirka 5500 kvm respektive 1500 kvm. Det finns ett servitut för infartsväg på
tomterna.

Fastigheten Ubbhult 1:32 är taxerad som småhusenhet och Ubbhult 1:50 är
taxerad som Iantbruksenhet.

Motivering av beslut
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och
sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger i dagsläget utanför
verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. Fritidshusen är tänkt
att anslutas till enskild anläggning för vatten och avlopp.

Enligt översiktsplanen för Marks kommun (antagen 2017-04-20), redovisas
den aktuella platsen inom ett ospecifikt område. Platsen berörs inte av några
konstaterade natur-, kultur- eller bevarandevärden.

Utfarten kommer att ske via en enskild väg enligt situationsplanen.

Yttranden
De grannar, andra sakägare och myndigheter som har bedömts vara berörda
har fått tillfälle att yttra sig över ansökan.

Miljöenheten inkom med skrivelse och har inget att erinra mot förslaget, se
bilaga yttrande från miljöenheten.

Berörda grannar, Aspkullens samfällighet inkom med skrivelse, se bilaga
Sammanställning av inkomna yttranden från medlemmar i Aspkullens och

granneyttrande 3.

Berörda grannar, Ubbhult 1:39 inkom med skrivelse och har påpekat att
området har ett högt naturvärde och marken är våtmark. Den nya
bebyggelsen kommer hamna nära sjön. Byggenheten anser att marken är

lämplig för bebyggelse. Vi konstaterar att det inte finns några höga
naturvärden från platsbesök, yttrande från miljöenheten och kommunens
översiktsplan.
Trots att området ligger utanför strandskyddsområdet ska en passage lämnas
mellan tomterna och strandlinjen så att allmänheten har möjlighet att passera
längs sjön. Byggenheten anser att infartsvägförslaget är lämpligt för de
tänkta avstrykningarna oavsett om det är samma ägare eller inte. Tomterna
kan ha olika ägare som kan ordna ett servitut för väganvändningen. Se bilaga
granneyttrande 1 och granneyttrande 2.

Berörda grannar, Ubbhult 1:31 inkom med skrivelse och har en synpunkt på
den tänkta placeringen av verkstaden. Sökande har lämnat in ett nytt förslag
på placeringen som bedöms lämplig och inte skapar någon olägenhet gällande
grannens synpunkt. Se bilaga granneyttrande 4 (tidigare förslag).

Övervägande/Skä/ 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.

Justerandes
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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.

Detaljplanekravet
Åtgärden bedöms inte få någon betydande inverkan på omgivningen eftersom
den kompletterar den befintliga bebyggelsen. Det har endast byggts fyra 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 ospecifikt område.
Att bygga tre vinterbonade fritidshus och en verkstad på platsen
överensstämmer med översiktsplanen.

Vatten och avlopp anses kunna lösas på plats. Busskommunikation finns inom
cirka 550 m och 750 meter. Avstånd till Ubbhults skolan är cirka 2000 m.

Omgivningspåverkan
Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller
bevarandevärden.

Placering och utformning
Åtgärden, att uppföra tre vinterbonade fritidshus och en verkstad på
fastigheten, uppfyller kravet på lämplig placering. Byggnaderna 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 bedömningen att det går och ge
positivt förhandsbesked för åtgärden.

Ärendets behandling
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-03-04.

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 24 525 kronor i enlighet med taxa fastställd av
Kommunfullmäktige.

Handlingar som ingår i beslutet:
Ansökan
Bemötande från sökande
Fotodokumentation av handläggare
Granneyttrande, avstyrker 1

Granneyttrande, avstyrker 2
Granneyttrande, avstyrker 3

Granneyttrande, avstyrker 4 (tidigare förslag)

Justerandes
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Projektbeskrivning till ansökan
Sammanställning av inkomna yttranden från medlemmar Apskullens
Situationsplan
Svar från sökande gällande VA
Yttrande från miljöenheten

Avgift
Förhandsbesked 7 905 Kr
Byggrätt 1 3 952 Kr
Byggrätt 2 3 952 Kr
Grannehörande 3 162 Kr
Kungörelse 284 Kr
VA-qranskninq miliöenheten 5 270 Kr
Avgift totalt 24 525 Kr

Tidsfristen började löpa 2021-12-20 och beslut fattades 2022-03-04, 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 §.

Kontakta Marks kommuns adresshandläggare via pbn@mark.se.

Expedieras till:
Beslutskopia skickas till sökanden

Delgivning av beslut Ubbhult 1:39
Ubbhult 1:31

Meddelande om beviljat förhandsbesked Ubbhult 1:48
Ubbhult 1:29
Ubbhult 1:50
Ubbhult 2:7
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Ubbhult 1:41
Ubbhult 2:5
Ubbhult 1:13
Ubbhult 1:32
Ubbhult 1:12
Ubbhult 2:1
Ubbhult 2:2

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

7,
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§ 29/2022 Dnr BYGG.2021.704

Gullberg 1:23 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

Plan- och byggnadsnämndens beslut

Plan- och byggnadsnämnden återremitterar ärendet för att uppmana sökande
att inkomma med ny vägdragning som inte påverkar åkermarken i samma
utsträckning.

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus på
fastigheten Gullberg 1:23. Enbostadshuset utformas med en våning, samt en

byggnadsarea på 110 m2.

Den befintliga fastighetens storlek är 286 043 m2. Fastigheten kommer vid

positivt förhandsbesked att styckas av. Den tilltänkta fastigheten får en

föreslagen storlek på cirka 2000 m2.

Fastigheten Gullberg 1:23 är taxerad som obebyggd Iantbruksenhet.

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

Enligt översiktsplanen för Marks kommun (antagen 2017-04-20), redovisas
den aktuella platsen inom NV ett utredningsområde för skyddad natur och

avrinningsområde där särskild hänsyns ska tas för att skydda natur och

kulturmiljö enligt miljöbalken 3:6. Fasigheten Gullberg 1:23 ligger även inom

jordbruksmark (MB 3:4).

Utfarten kommer att ske via en enskild väg enligt situationsplanen.

Yttranden
De grannar, andra sakägare och myndigheter som har bedömts vara berörda
har fått tillfälle att yttra sig över ansökan.

Miljöenheten inkom med skrivelse gällande första husplacering och avstyrker
förslaget, påpekat att åtgärden kommer placeras på en jordbruksmark, se
bilaga yttrande från miljöenheten. Sökande har ändrat placering av huset och
den nya aktuella platsen ligger precis utanför jordbruksmarken men

infartsvägen som leder till huset dras på en jordbruksmark. Detta innebär at

jordbruksmarken tas i anspråk och delas till två delar på grund av

vägförslaget.

Det har inte kommit in några synpunkter från grannar, andra
sakägare till Byggnadsnämnden och nämnden bedömer därför att
ingen har något emot förslaget.

Övervägande/Skä/ 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
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förhandsbesked prövas det om den sökta åtgärden kan tillåtas på aktuell
plats.

Enligt 9 kap. 18 § PBL är ett positivt förhandsbesked bindande för kommunen
om ansökan om bygglov inkommer inom två år från den dag då beslutet vann
lagakraft.

Marken ska enligt 2 kap. 2 § PBL, användas för det ändamål som är mest
lämpligt utifrån beskaffenhet, läge och behov. Hushållningsbestämmelserna i

miljöbalken ska enligt samma paragraf tillämpas vid handläggning av
förhandsbesked.

Detaljplanekravet
Åtgärden bedöms inte få någon betydande inverkan på omgivningen eftersom
den placeras på en stor fastighet. Det har inte byggts många nya hus i

området de senaste åren och det är alltså inte någon stor efterfrågan att
bygga i området. Den sökta åtgärden bedöms därför inte vara sådan att
markens lämplighet behöver prövas med detaljplan. (4 kap 2 § PBL).

Enligt översiktsplanen redovisas aktuella tomten inom ett område med
jordbruksmark. Att bygga ett enbostadshus på platsen överensstämmer inte
med översiktsplanen.

Jordbruksmark
Jordbruksmark är, enligt 3 kap. 4 § i Miljöbalken, av nationell betydelse.
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse endast om det
behövs för att tillgodoseoväsentliga samhällsintressen och detta behov inte
kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt genom att
annan mark tas i anspråk.

Den förslagna åtgärden placeras på jordbruks som är brukningsvärd. Enligt
Mark- och miljööverdomstolen domslut P 4087- 15 utgör inte ett enbostadshus
ett sådant samhällsintresse som avses i 3 kap. 4 § MB. Det allmänna intresset
av att långsiktigt bevara brukningsvärd jordbruksmark väger tyngre än det
enskilda intresset av att bebyggaoaktuell plats. Därmed utgör 3 kap. 4 §
Miljöbalken ett hinder för ansökt åtgärd.

Omgivningspåverkan
Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller
bevarandevärden.

Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är bedömningen att det inte går och ge
ett positivt förhandsbesked för åtgärden.

Ärendets behandling
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-03-04.

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 12 912 kronor i enlighet med taxa fastställd av
Kommunfullmäktige.

Justerandes sign
l
Utdragsbestyrkande
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Plan- och byggnadsnämnden
2022-03-04

Hand/ingar som ingår i beslutet:
Ansökan
Fasadritningar
Yttrande från miljöenheten
Situationsplan, förslag 1

Situationsplan som gäller
Fotodokumentation av handläggare

Avgift
Prövning Förhandsbesked 4 480 Kr
Grannehörande 3 162 Kr
VA-qranskninq miliöenheten

'

5 270 Kr
Avgift totalt 12 912 Kr

Dagens sammanträde
Marina Khatchadorian, bygglovhandläggare redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut

Qrdförande föreslår följande förslag till beslut:
Arendet återremitteras för att uppmana sökande att inkomma med ny

vägdragning som inte påverkar åkermarken i samma utsträckning.

Beslutsgång
Ordförande föreslår beslut enligt Pontus Johanssons (C) förslag och finner att

plan- och byggnadsnämnden antar förslaget.

Expedieras till:
Beslutskopia skickas till: Sökande

Justerandes

skal/z % l
Utdragsbestyrkande



Mark
Plan- och byggnadsnämnden
2022-03-04

§ 30/2022 Dnr BYGG.2021.880

Haby 4:30 - Bygglov med Iokaliseringsprövning för nybyggnad av
enbostadshus och komplementbyggnad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(62)

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 41 600 kronor i enlighet med taxa fastställd av
Kommunfullmäktige.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är
Fredrik Bergh-Gustafsson, Herr Jonsgatan 7, 51158 Kinna som är certifierad
kontrollansvarig med behörighet N/K enligt 10 kap. 9 § PBL.

I detta ärende krävs utstakning innan byggstart. Efter byggnation krävs
Iägeskontroll. Kostnader för detta ingår inte i bygglovsavgiften.

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett
startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL).

Du som byggherre kallas härmed till tekniskt samråd och uppmanas att
kontakta handläggande byggnadsinspektör för överenskommelse om tid och

plats för det tekniska samrådet.

Handläggande byggnadsinspektör:
Theresa Magnusson, Theresa.Magnusson@mark.se, 0320 - 21 76 72

Handlingar som ingår i beslutet:
Ansökan
Fasadritningar
Plan- och sektionsritning
Situationsplan
Garage ritningar
Fotodokumentation av handläggare
Marksektionsritning
Anmälan om kontrollansvarig
Yttrande från Teknik- och Serviceförvaltningen
Yttrande från miljöenheten
Granneyttrande 1

Avgift
Bygglov 15 177 kr
Startbesked 17 707 kr
Grannehörande 3 162 kr
Kungörelse 284 kr
VA-qranskninq miliöenheten 5 270 kr
Avgift totalt 41 600 Kr

b

Justerandes sign
|

Utdragsbestyrkande
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Plan- och byggnadsnämnden
2022-03-04

Ärendet
Ansökan avser bygglov med lokaliseringsprövning för nybyggnad av

enbostadshus och komplementbyggnad på fastigheten Haby 4:30.
Enbostadshuset och komplementbyggnaden utformas enligt bilagda
handHngan

Den befintliga fastighetens storlek är 11 100 m2. Fastigheten kommer vid

positivt bygglov att styckas av. Den tilltänkta fastigheten får en föreslagen
storlek på cirka 1500 m2. Åtgärderna omfattar 234,5 kvm byggnads- och

bruttoarea och 157,1 kvm boarea.

Fasadbeklädnad av träpanel med grå kulör och takbeklädnad av betongpannor
med svart kulör.

Motivering av beslut
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser men

inom sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger i dagsläget inom

verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. Byggnaden är tänkt

att anslutas till Kommunal anläggning för vatten och avlopp.

Enligt översiktsplanen för Marks kommun (antagen 2017-04-20), redovisas
den aktuella platsen inom ett avrinningsområde där särskild hänsyn ska tas

för att skydda mot åtgärder som kan påverka natur och kulturmiljö enligt

miljöbalken 3:6.

Utfarten kommer att ske via en befintlig enskild väg som Marks kommun för

nuvarande sköter driften av.

Yttranden
De grannar, andra sakägare och myndigheter som har bedömts vara berörda

har fått tillfälle att yttra sig över ansökan.

Miljöenheten inkom med skrivelse och har inget att erinra mot förslaget, se

bilaga yttrande från miljöenheten.

Teknik- och Serviceförvaltningen inkom med skrivelse och har inget att erinra

mot förslaget, se bilaga yttrande från Teknik- och Serviceförvaltningen.

Berörda grannar på Haby 4:6 inkom med skrivelse och hade en synpunkt om

närhet till jordbruket. Byggenheten anser att den aktuella byggnaden kommer

att komplettera en befintlig bebyggelse och ingen väsentlig olägenhet skapas
av det nya huset, eftersom det ligger mitt i en samlad bebyggelse, se bilaga

granneyttrande 1.

Övervägande/Skä/ 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.

Justerandes sign I

Utdragsbestyrkande
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Plan- och byggnadsnämnden
2022-03-04

Detaljplanekravet
Åtgärden bedöms inte få någon betydande inverkan på omgivningen eftersom
den placeras på en iucktomt inom en samlad bebyggelse. Det har endast

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).

Att bygga ett enbostadshus och en kompiementbyggnad på platsen
överensstämmer med översiktsplanen.

Omgivningspåverkan
Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller
bevarandevärden.

Placering och utformning
Åtgärden, att uppföra ett enbostadshus och en kompiementbyggnad på

fastigheten Haby 4:30, 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 bedömningen att det går och ge
bygglov för åtgärden.

Ärendets behandling
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-03-04.

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 41 600 kronor i enlighet med taxa fastställd av
Kommunfullmäktige.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är
Fredrik Bergh-Gustafsson, Herr Jonsgatan 7, 51158 Kinna som är certifierad
kontrollansvarig med behörighet N/K enligt 10 kap. 9 § PBL.

I detta ärende krävs utstakning innan byggstart. Efter byggnation krävs
lägeskontroll. Kostnader för detta ingår inte i bygglovsavgiften.

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett
startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL).

Du som byggherre kallas härmed till tekniskt samråd och uppmanas att
kontakta handläggande byggnadsinspektör för överenskommelse om tid och

plats för det tekniska samrådet.

Handläggande byggnadsinspektör:
Theresa Magnusson, Theresa.Magnusson@mark.se, 0320 - 21 76 72

r r/
Justerandes sign

[Å
|

Utdragsbestyrkande
i, ,4“ '

.r:i
I4;-



M k “7
ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida,8(62)

Plan- och byggnadsnämnden
2022-03-04

Handlingar som ingår i beslutet:
Ansökan
Fasadritningar
Plan- och sektionsritning
Situationsplan
Garage ritningar
Fotodokumentation av handläggare
Marksektionsritning
Anmälan om kontrollansvarig
Yttrande från Teknik- och Serviceförvaltningen
Yttrande från miljöenheten
Granneyttrande 1

Avgift
Bygglov 15 177 kr
Startbesked 17 707 kr
Grannehörande 3 162 kr
Kungörelse 284 kr
VA-qranskninq miliöenheten 5 270 kr
Avgift totalt 41 600 Kr

Dagens sammanträde
Marina Khatchadorian, bygglovhandläggare redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens
tjänsteutlåtande.

Förslaget antas.

Upplysningar
Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur ni

överklagar framgår av bilagan Hur man överklagar.

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
- Färdigställandeskydd
- Brandskyddsbeskrivning
- Ventilationsritning
- Energiberäkning

Justerandes sign
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Plan- och byggnadsnämnden
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- Inre VA
- Konstruktionsdokumentation enl. EKS 11
- Konstruktionsritning: Grund, vägg, taktypsnitt
- Prestandadeklaration eldstad
- Prestandadeklaration rökkanal

Expedieras till:
Beslutskopia skickas till: sökanden, kontrollansvarig

Delgivning av beslut: Haby 4:6

Meddelande om beviljat bygglov Haby 4:20
Haby 4:29
Haby 4:27
Haby 4:15
Haby 5:13
Haby 5:64
Haby 5:56
Haby 4:31
Haby 4:28
Haby 5:44
Haby 5:2
Haby 5:46
Haby 4:30
Haby 4:10
Haby 4:31
Haby 4:18

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

Justerandes sign
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Plan- och byggnadsnämnden
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§ 31/2022

Information

. Förvaltningschefen Malin Bexell informerar om:
. Ny byggchef tillträdde sin tjänst 2022-03-01.
- Rekrytering av kommunantikvarie, bygglovhandläggare samt byggnadsinspektör

pagar.
. Bygglovsansökningar perioden 2021-01 - 2021-03 58 st, förhandsbesked under

samma period 13 st. Samma period 2022 är bygglovsansökningarna 75 st och

förhandsbesked 12 st.
. Under våren fortsätter arbetet med att ta fram underlag för bygglovstaxan. Just nu

pågår arbetet med att räkna på timpris utifrån hur mycket tid som läggs på

handläggning, service och utveckling av verksamhet.
. Nuläge detaljplan Kungsfors som informeras under § 38.
o Vråsjön - Eventuellt återstarta detaljplanearbetet - preliminär intresserad

exploatör.
. Smälteryd - möte med Länsstyrelsen 11 mars.
. Utbildning/inspirationsdag

- Förenkla helt enkelt samt ny leverantör i år gällande

insiktsmätningen.
. Samhällsbyggnadsfrukost kommer hållas 25 mars 7.30-9.00. Information om

anmälan finns på Marks kommuns hemsida.
. Samhällsbyggnadsförvaltningen 2.0, uppdaterad information.
. Krisledningsarbete i kommunen uppstartat med anledning av Rysslands attack mot

och Ukraina. Malin Bexell informerar om nuläget.

2. Planarkitekt Hani Alsayah informerar om planarbetet med Härkila 2:32:
. Ansökan gäller skola, idrottshall, lägga till en våning.
. Utförda utredningar: VA- och dagvatten, geoteknisk- samt

trafikbullerutredning.

3. Planarkitekt Hani Alsayah informerar om planarbetet med Melltorp 2:31:
0 Ansökan gäller friliggande villor, ca 10-15 st, suterränghus, en- eller

tvåvåningshus samt träkonstruktion och träfasader.
o Utförda utredningar: VA-, dagvatten- samt geoteknisk undersökning.

Justerandes sign/% å/ I
Utdragsbestyrkande
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Pian- och byggnadsnämnden
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§ 32/2022

information om situationen angående Covid-19

Förvaltningschef Malin Bexeli redogör för senaste nytt kring Covid-19

pandemin.

. Personalfrånvaron på förvaltningen är mindre än 5%.
o Låg påverkan utifrån Covid-19 för PBN.
. Kommunens krisledningsarbete för Covid-19 är avslutat.

Plan- och byggnadsnämnden noterar informationen.

Justerandes sign
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Plan- och byggnadsnämnden
2022-03-04

§ 33/2022 Dnr ALLM PB.2022.122

Remiss - policy och riktlinjer förjordbruksmark

Plan- och byggnadsnämndens beslut

Plan- och byggnadsnämnden anser att policyn förjordbruksmark inte ger den

vägledning nämnden önskar. Nämnden vill i stället att enstaka byggnation på
landsbygden bör tillåtas då det ofta är en förutsättning för bygdens utveckling
och bör därför också ses som samhällsviktigt. Däremot bör planläggning av
åkermark vara mer restriktiv.

Ärendet
Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till policy och riktlinjer för

exploatering av jordbruksmark. Nämnder, råd och intresseorganisationer får
nu möjlighet att lämna synpunkter på policyn och riktlinjerna. Synpunkter ska
vara inne skriftligen hos Marks kommun senast måndagen den 28 mars och

_

skickas till adressen sue@mark.se.

Motivering av beslut
Ärendet har beretts på byggenheten.

Övervägande
Policyn är en välgjord avvägning mellan olika intressen.

Ärendets behandling
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-03-04.

Förvaltningens förslag till beslut
Plan- och byggnadsnämnden har inget att erinra mot framtagna dokument.

Dagens sammanträde
Mohammed Dahir Farah, enhetschef bygg redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande föreslår följande förslag till beslut:
Plan- och byggnadsnämnden anser att policyn för jordbruksmark inte ger den

vägledning nämnden önskar. Nämnden vill i stället att enstaka byggnation på
landsbygden bör tillåtas då det ofta är en förutsättning för bygdens utveckling
och bör därför också ses som samhällsviktigt. Däremot bör planläggning av
åkermark vara mer restriktiv.

Beslutsgång
Ordförande föreslår beslut enligt Pontus Johanssons (C) förslag och finner att
plan- och byggnadsnämnden antar förslaget.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
l
Utdragsbestyrkande
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Plan- och byggnadsnämnden
2022-03-04

§ 34/2022 Dnr ALLM PB.2022.113

Remiss - Näringslivspolicy
Plan- och byggnadsnämndens beslut

Plan- och byggnadsnämnden är positiv till förslag till Näringslivspolicy men

menar att formuleringen om prioritering behöver förtydligas.

Ärendet
Kommunens näringslivspolicy har löpt ut och behöver därför förnyas. Ett

förslag till ny policy har tagits fram av näringslivskontoret. Policyn ska

beslutas av Kommunfullmäktige senast den 25 augusti 2022.

Motivering av beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2022-02-09 att skicka

förslaget på remiss. Svar på remissen ska vara kommunledningskontoret till

handa senast den 2022-03-31.

Övervägande
Förvaltningen ser att formuleringen om att företagen ska prioriteras har vissa

problem, både principiellt och praktiskt, för nämndens verksamhet och

behöver förtydligas.

i

l

3

i

Den principiella dimensionen rör likabehandling. Genom att prioritera
* företagen innebär det automatiskt att privatpersoner prioriteras ner vilket är

i
tveksamt när myndighetsutövning ska ske med samma förutsättningar för

1

alla. Den praktiska dimensionen är att företagare ärju även privatpersoner

i
och många företag är enskilda firmor där verksamheten bedrivs i hemmet

i eller på tomten. Ska nämnden ge olika service om frågan gäller en utbyggnad

I

av bostadshuset eller garaget där en frisörsalong eller en mindre verkstad

.

finns?
i

Ärendets behandling
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-03-04.

;
Förvaltningens förslag till beslut

Plan- och byggnadsnämnden är positiv till förslag till Näringslivspolicy men

menar att formuleringen om prioritering behöver förtydligas.

Dagens sammanträde
Mohammed Dahir Farah, enhetschef bygg redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut

I Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens

tjänsteutlåtande.

Förslaget antas.

Justerandes sign Ä/ mdragsbestyrkande
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Kommunledningskontoret

55"
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida/8(62)
Plan- och byggnadsnämnden
2022_03_04

Justerandes sign % 2?
|

Utdragsbestyrkande



Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(62)
Plan- och byggnadsnämnden
2022-03-04

§ 35/2022 Dnr ALLM PB.2021.552

Revidering av delegationsordning 2022

Plan- och byggnadsnämndens beslut

Förslag på reviderad delegationsordning för plan- och byggnadsnämnden
godkänns.

Ärendet
Uppdatering av gällande delegationsordning som antogs av plan- och

byggnadsnämnden 2020-01-29.

Motivering av beslut
Förändringarna gäller:

- Anpassat avsnittet om registrering och anmälan av delegationsbeslut
enligt nya rutiner.

- Förtydligande av delegation gällande offertbekräftelser i

detaljplaneärenden.
- Ny punkt om beslut att utan åtgärd avsluta ärende om tillsyn/ingripande

ionom strandskyddsområde, MB 26:9. Delegationen har funnits tidigare
ar.

- Nytt avsnitt gällande lag om energimätning i byggnader 13 §,
förelägganden.

- Nytt avsnitt avseende kulturmiljö. Delegationen har funnits tidigare år.
- Nytt avsnitt om personuppgifter och dataskydd. Anpassning efter GDPR.
- Ny punkt om att teckna sekretessavtal. Avser detaljplanekonsulters

åtkomst till kartmaterial i GIS.
- Ny punkt om att avskriva ärenden. Delegationen har funnits tidigare år.
- Anpassat dokumentet enligt nya mallen för styrdokument

Ärendets behandling
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-03-04.

Förvaltningens förslag till beslut

Förslag på reviderad delegationsordning för plan- och byggnadsnämnden
godkänns.

Dagens sammanträde
Sara Åkesson, verksamhetsutvecklare redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens
tjänsteutlåtande.

Förslaget antas.

Expedieras till:
Personer på Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign l
Utdragsbestyrkande
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§ 36/2022

Meddelanden

Plan- och byggnadsnämndens beslut

Inkomna meddelanden läggs till handlingarna.

1. Sätila 3:51 - Länsstyrelsens beslut 2022-02-03, dnr 403-47312-21

gällande plan- och byggnadsnämndens beslut 2021-09-17, dnr
BYGG.2021.440. Länsstyrelsen avslår överklagandet.

2. Nygården 1:7 - Länsstyrelsensbeslut 2022-02-04, dnr 403-24101-
2021 gällande plan- och byggnadsnämndens beslut 2021-04-09, dnr
BYGG.2020.82. Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet.

3. Hultet 1:24 - Länsstyrelsens beslut 2022-02-07, dnr 403-52972-2021

gällande plan- och byggnadsnämndens beslut 2021-11-12, dnr
BYGG.2021.562. Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet.

4. Mällby 1:2 - Länsstyrelsens beslut 2022-02-10, dnr 403-55795-2021

gällande plan- och byggnadsnämndens beslut 2021-11-12, dnr
BYGG.2021.532. Länsstyrelsen avslår överklagandet.

5. Rydal 7:2 - Protokoll från sammanträdet den 2022-02-10 i

Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen.

6. Hyssna 1:7 - Länsstyrelsens beslut 2022-02-23, dnr 403-36195-2021

gällande plan- och byggnadsnämndens beslut 2021-06-18, dnr
BYGG.2021.277. Länsstyrelsen avslår överklagandet.

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

Förslaget antas.
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Redovisning av delegationsbeslut

58/
Sida ,8(62)

Plan- och byggnadsnämndens beslut

Plan- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

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

Följande delegationsbeslut redovisas för Plan- och byggnadsnämnden:

Dnr Beslut Delegat Beslutsdatum

BYGG.2022.68 Föreläggande OVK Byggnadsinspektör 2022-02-08

Bygglov och .. _ _BYGG.2022.15 startbesked Bygglovshandlaggare 2022 01 25

BYGG.2021.507 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-02-02

BYGG.2022.69 Slutbesked Eldstad Byggnadsinspektör 2022-02-17

BYGG.2021.44 Slutbesked Byggnadsinspektör 2022-01-21

BYGG.2021.524 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-02-04

BYGG.2022.24 Slutbesked Eldstad Byggnadsinspektör 2022-01-28

BYGG.2017.793 Slutbesked Byggnadsinspektör 2022-02-09

BYGG.2022.44 Startbesked Eldstad Byggnadsinspektör 2022-02-01

BYGG.2018.400 Slutbesked Byggnadsinspektör 2022-01-21

BYGG.2021.671 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-01-25

BYGG.2022.9 Bygglov Bygglovshandläggare 2022-01-26

BYGG.2020.826 Slutbesked Byggnadsinspektör 2022-02-23

BYGG.2022.36 Startbesked Anmälan Byggnadsinspektör 2022-02-04

Bygglov och __ _ _BYGG.2022.76 startbesked Bygglovshandlaggare 2022 02 16

BYGG.2021.437 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-01-26

BYGG.2021.531 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-02-18

BYGG.2022.109 Bygglov Byggnadsinspektör 2022-02-14

BYGG.2018.612 Slutbesked Byggnadsinspektör 2022-01-26

BYGG.2017.40 Slutbesked Byggnadsinspektör 2022-02-14

BYGG.2022.119 Startbesked Eldstad Byggnadsinspektör 2022-02-17

BYGG.2022.81 Startbesked Eldstad Byggnadsinspektör 2022-02-03

BYGG.2022.72 Startbesked Eldstad Byggnadsinspektör 2022-02-14

Bygglov och Nämndsekreterare/ _ _
BYGG'2022'53 startbesked Bygglovshandläggare

2022 02 15

BYGG.2021.158 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-02-08
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BYGG.2022.21 Bygglov Bygglovshandläggare 2022-02-04

STR.2022.54 Strandskyddsdispens Kommunbiolog 2022-01-28

BYGG.2021.814 Slutbesked Eldstad Byggnadsinspektör 2022-02-14

BYGG.2022.9 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-02-15

BYGG.2021.725 Bygglov Bygglovshandläggare 2022-01-21

BYGG.2021.851 Slutbesked Eldstad Byggnadsinspektör 2022-02-15

BYGG.2021.630 Slutbesked Eldstad Byggnadsinspektör 2022-02-22
Interimistiskt . ..

BYGG.2021.493 Slutbesked Byggnadsmspektor 2022-02-11

BYGG.2021.330 Slutbesked Bygglovshandläggare 2022-02-01

BYGG.2019.374 Slutbesked Byggnadsinspektör 2022-02-14

BYGG.2021.90 Slutbesked Byggnadsinspektör 2022-01-21

BYGG.2022.33 Startbesked Eldstad Byggnadsinspektör 2022-02-07

BYGG.2021.811 Slutbesked Eldstad Byggnadsinspektör 2022-02-22

BYGG.2021.850 Startbesked Anmälan Byggnadsinspektör 2022-02-07

BYGG.2021.460 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-01-21

Nämndsekreterare/ _ _
BYGG.2021.804 Bygglov Bygglovshandläggare

2022 02 04

Delstartbesked för
BYGG.2021.765 markarbeten och Bygglovshandläggare 2022-01-21

grundläggning
BYGG.2022.107 Startbesked Eldstad Byggnadsinspektör 2022-02-15

BYGG.2021.710 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-02-17

BYGG.2022.101 Bygglov Byggnadsinspektör 2022-02-15

BYGG.2022.127 Bygglov Byggnadsinspektör 2022-02-18

BYGG.2022.121 Startbesked Eldstad Byggnadsinspektör 2022-02-21

BYGG.2020.810 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-02-14

BYGG.2021.733 Bygglov Bygglovshandläggare 2022-02-14

BYGG.2022.69 Startbesked Eldstad Byggnadsinspektör 2022-01-27

BYGG.2020.884 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-02-16

BYGG.2021.668 Slutbesked Eldstad Byggnadsinspektör 2022-02-04

BYGG.2021.790
âZSrliLÅtaom

att 'nte Byggnadsinspektör 2022-02-23

BYGG.2021.881 Bygglov Bygglovshandläggare 2022-02-22

BYGG.2021.551 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-02-21

BYGG.2022.108 Startbesked Eldstad Byggnadsinspektör 2022-02-14

BYGG.2022.40 Startbesked Anmälan Byggnadsinspektör 2022-01-24

Delegationsbeslut .. _ _
PLAN.2022.67 Adress Planhandlaggare 2022 01 25

BYGG.2022.92 Startbesked Eldstad Byggnadsinspektör 2022-02-14

TT
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BYGG.2018.663 Slutbesked Byggnadsinspektör 2022-02-03

BYGG.2021.875 Bygglov Bygglovshandläggare 2022-02-04

BYGG.2021.824 Slutbesked Eldstad Byggnadsinspektör 2022-02-01

BYGG.2020.601 Slutbesked Byggnadsinspektör 2022-02-03

Offertbekräftelse för .. .

PLAN.2017.807 trafikutredning
Samhallsutveckllngschef 2022-02-16

BYGG.2017.12 Slutbesked Byggnadsinspektör 2022-02-08

BYGG.2021.750 Bygglov Bygglovshandläggare 2022-02-01

BYGG.2022.97 Startbesked Eldstad Byggnadsinspektör 2022-02-08

BYGG.2022.102 Bygglov Bygglovshandläggare 2022-02-14

BYGG.2022.70 Startbesked Eldstad Byggnadsinspektör 2022-01-28

BYGG.2018.410 Slutbesked Byggnadsinspektör 2022-02-09

BYGG.2022.91 Tidsbegränsat bygglov Bygglovshandläggare 2022-02-23

BYGG.2021.838 Slutbesked Eldstad Byggnadsinspektör 2022-02-14

BYGG.2022.117 Startbesked Eldstad Byggnadsinspektör 2022-02-17

PLAN.2022.131 De'egat'Or'Sbes'Ut Planhandläggare 2022-02-21
Adress

BYGG.2021.655 Slutbesked Byggnadsinspektör 2022-02-14

BYGG.2022.82 Startbesked Eldstad Byggnadsinspektör 2022-02-03
Interimistiskt . ..

BYGG.2020.438 Slutbesked Byggnadsmspektor 2022-02-11

BYGG.2021.667 Slutbesked Eldstad Byggnadsinspektör 2022-01-28

BYGG.2022.93 Startbesked Eldstad Byggnadsinspektör 2022-02-07

Bygglov och Nämndsekreterare] _ _
BYGG'2022'71 startbesked Bygglovshandläggare

2022 02 08

BYGG.2021.852 Bygglov Bygglovshandläggare 2022-01-31

BYGG.2021.118 Slutbesked Eldstad Byggnadsinspektör 2022-02-17

BYGG.2021.872 Bygglov Byggnadsinspektör 2022-01-24

BYGG.2022.51 Startbesked Anmälan Byggnadsinspektör 2022-01-28

BYGG.2022.13 Bygglov Bygglovshandläggare 2022-01-25

Bygglov och .. _ _
BYGG.2022.123 startbesked Bygglovshandlaggare 2022 02 22

BYGG.2022.60 Startbesked Anmälan Byggnadsinspektör 2022-02-16

BYGG.2021.656 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-02-23

BYGG.2021.50 Slutbesked Byggnadsinspektör 2022-02-07

BYGG.2022.59 Startbesked Eldstad Byggnadsinspektör 2022-01-25

BYGG.2021.834 Slutbesked Byggnadsinspektör 2022-02-04
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BYGG.2019.526 Slutbesked Byggnadsinspektör 2022-01-31

BYGG.2021.819 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-02-11

BYGG.2008.319 Slutbevis Bygglovshandläggare 2022-01-20

BYGG.2017.312 Slutbesked Byggnadsinspektör 2022-01-20

BYGG.2021.867 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-01-20

BYGG.2022.58 Startbesked Eldstad Byggnadsinspektör 2022-02-01

BYGG.2021.242 Slutbesked Byggnadsinspektör 2022-02-21

Bygglov och .. _ _
BYGG.2022.39 startbesked Bygglovshandlaggare 2022 02 02

STR.2022.22 Strandskyddsdispens Kommunbiolog 2022-01-21

BYGG.2022.116 Startbesked Eldstad Byggnadsinspektör 2022-02-17

STR.2021.839 Strandskyddsdispens Kommunbiolog 2022-02-14

BYGG.2021.367 Slutbesked Byggnadsinspektör 2022-02-01

Bygglov och __ _ _
BYGG.2022.74 startbesked Bygglovshandlaggare 2022 02 03

Nämndsekreterare/ _ _
BYGG.2021.873 Bygglov Bygglovshandläggare

2022 01 27

Bygglov och .. _ _
BYGG.2022.65 startbesked Bygglovshandläggare 2022 02 17

Nämndsekreterare/ _
BYGG.2021.874 Bygglov Bygglovshandläggare

2022-02 04

BYGG.2022.80 Startbesked Eldstad Byggnadsinspektör 2022-02-14

BYGG.2021.878 Avskrivning av ärende Bygglovshandläggare 2022-01-25

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

Förslaget antas.
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§ 38/2022

Övriga frågor

Pontus Johansson (C) och Martin Andersson (KD) ställer frågan vart vi står
gällande detaljplan Kungsfors.

Förvaltningschef Malin Bexell svarar att det finns en pågående
förhandling/dialog kring den lokala gatan samt kostnaden.

Plan- och byggnadsnämnden noterar informationen.
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