
                                                                                                                            

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL    1 (84)  
Plan- och byggnadsnämnden  
Datum:  2022-04-07   

 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Åbönniga, Rydals konferenscenter, Rydal/Teams kl. 9.30–13.00 
  
Beslutande S Arvid Eklund 
 S Jan-Åke Löfgren § 39-45, 47-65 pga. jäv 
 C Leif Andersson ers. Pontus Johansson 
 L Ulf Eriksson 
 M Rolf Skarin  
 KD Per-Åke Älverbrandt 
 SD Lennart Svensson 
 KD Martin Andersson § 46 ers. Jan-Åke Löfgren 
   
Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 
 KD Martin Andersson § 39-45, 47-65 
 SD Bo Kindström 
   
  Tjänstemän 
  Johanna Aasa, nämndsekreterare 
  Malin Bexell, förvaltningschef, Teams 
  Helena Fredling, ekonom § 40, Teams  
  Victoria Bengtsson, enhetschef SUE § 42-46, Teams 
  Lars Jönsson, planarkitekt § 42-46, Teams 
  Afshin Ghafoori, planarkitekt § 42-46, Teams 
  Lena Bodén, planhandläggare § 42-46, Teams 
  Lisa Heller, stadsarkitekt § 42-46, Teams 
  Mohammed Dahir Farah, enhetschef bygg § 47-62, Teams 
  Katarina Janeblom, byggnadsinspektör § 47-51, Teams 
  Hanna Manaj, bygglovhandläggare § 54-58, Teams 
  Marina Khatchadorian, bygglovhandläggare § 59-62, Teams 
   
  

 
Utses att justera Ulf Eriksson 
  
Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-04-13 kl 09.00 
  
Underskrifter Sekreterare  §§  39-65 
  Johanna Aasa   
     
 Ordförande    
  Rolf Skarin   
     
 Justerande    
 

 

Ulf Eriksson 
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Plan- och byggnadsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2022-04-07   
 Datum för anslags  
uppsättande 
 

2022-04-13   

Datum för anslags  
Nedtagande 

2022-05-05   

 
Förvaringsplats för 
protokollet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna 

 
Underskrift   
 Johanna Aasa 
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Innehållsförteckning 
 
PBN § 39 Godkännande av föredragningslistan, anmälan av jäv och 

val av justerare  
 

5 

PBN § 40 Information 
 

6 

PBN § 41 Information om situationen angående Covid-19 
 

7 

PBN § 42 Remiss -  Boverkets rapport (2021_25) Elektroniska 
original och långtidsbevarande av digitala detaljplaner 
 

8 - 9 

PBN § 43 Detaljplan för verksamheter 
 

10 - 12 

PBN § 44 Detaljplan för bostäder och kontor 
 

13 - 16 

PBN § 45 Detaljplan för bostäder 
 

17 - 18 

PBN § 46 Detaljplan för bostäder 
 

19 - 20 

PBN § 47 Tillsyn ovårdad byggnad 
 

21 - 23 

PBN § 48 Tillsyn för olovlig åtgärd av eldstad och rökkanal 
 

24 - 26 

PBN § 49 Olovlig åtgärd  lov ej sökt för nybyggnad av fritidshus 
 

27 - 31 

PBN § 50 Ovårdad tomt 
 

32 - 33 

PBN § 51 Ovårdad tomt  
 

34 - 35 

PBN § 52 Remiss förslag på näringslivspolicy för Marks kommun 
 

36 

PBN § 53 Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av 
enbostadshus 
 

37 - 40 

PBN § 54 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och 
komplementbyggnad 
 

41 - 44 

PBN § 55 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
 

45 - 48 

PBN § 56 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och 
komplementbyggnad 
 

49 - 52 

PBN § 57 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
 

53 - 56 

PBN § 58 Bygglov med lokaliseringsprövning för två enbostadshus  
 

57 - 62 

PBN § 59 Bygglov för nybyggnad av fritidshus 
 

63 - 67 

PBN § 60 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
 
 

68 - 71 
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PBN § 61 Förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus och 
komplementbyggnad 
 

72 - 74 

PBN § 62 Förhandsbesked för nybyggnad av två  enbostadshus 
 

75 - 78 

PBN § 63 Meddelanden 
 

79 

PBN § 64 Redovisning av delegationsbeslut  
 

80 - 83 

PBN § 65 Övriga frågor 84 
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§39 /2022  Dnr: ALLM PB.2022.209   
 

Godkännande av föredragningslistan, anmälan av jäv och val av 
justerare   

Plan- och byggnadsnämndens beslut  
Plan- och byggnadsnämnden godkänner föredragningslistan med nedan 
angivna förändringar.  
 

 
Dagens sammanträde 
Ärende 20, Härkila 3:14 utgår. 
 
Leif Andersson (C) anmäler övrig fråga: jordbrukspolicyn. 
 
Ordförande frågar om jäv. 
Jan-Åke Löfgren (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i  
ärende 8 Örby 1:23, 1:1. För Jan-Åke Löfgren (S) tjänstgör Martin Andersson 
(KD). 
 
Ordförande frågar om val av justerare och finner att nämnden väljer Ulf Eriksson 
(L) att justera dagens protokoll. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om föredragningslistan kan antas med ovan angivna 
förändringar om ingen är däremot och finner att så sker.  

 
________________ 
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§40 /2022  Dnr: ALLM PB.2022.212   
 

Information  

Plan- och byggnadsnämndens beslut  
Plan- och byggnadsnämnden noterar informationen. 
 
 
Förvaltningschef Malin Bexell informerar om: 

• Personalläget 
• Pågående rekryteringar - kommunantikvarie, bygglovhandläggare och 

byggnadsinspektör 
• Inkomna bygglov och förhandsbesked under perioden 2022-01-01 - 

2022-04-06, bygglov 103 st och förhandsbesked 26 st. Under samma 
period föregående år inkom 129 bygglov och 22 förhandsbesked 

• Genomsnittlig handläggningstid är fyra veckor 
• Arbetet på förvaltningen just nu: riktlinjer när kontrollansvarig behövs, 

genomlysning av bygglovstaxan 
• Detaljplan - Guidat Länsstyrelsen runt Smälteryd, färdigställande av 

policy jordbruksmark, införandet av projektsystem tillsammans med TSF, 
bred lansering efter sommaren 

• Detaljplan Melltorp 1:31 och DP Ubbhults skola, info nästa nämnd 
• Målbild Skene 
• Fördjupad översiktsplan centralorten, kick off på måndag med 

arbetsgruppen 
• Bostadsförsörjningsprogrammet, pågår uppdatering 
• Utbildning/föreläsning - förenkla helt enkelt 

 
Förvaltningschef Malin Bexell och Ekonom Helena Fredling informerar om SBF 
2.0 – Samverkad organisation samt ekonomisk påverkan 2023. 
 
________________ 
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§41 /2022  Dnr: ALLM PB.2021.136   
 

Information om situationen angående Covid-19  

Plan- och byggnadsnämndens beslut  
Plan- och byggnadsnämnden noterar informationen. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningschef Malin Bexell informerar att från och med idag kommer 
information gällande Covid- 19 tas upp vid behov och är därmed ingen stående 
punkt på ärendelistan. 
 
________________ 
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§42 /2022  Dnr: ALLM PB.2022.136   
 

Remiss -  Boverkets rapport (2021_25) Elektroniska original och 
långtidsbevarande av digitala detaljplaner  

Plan- och byggnadsnämndens beslut  
 
Plan- och byggnadsnämnden är positiv till rapporten med följande 
kommentarer: 
 
• Det är positivt att arkivansvaret faller på staten. 
• Det är positivt att översiktsplan på sikt avses föras in i regelverket 
• Det är negativt att kommunen ska meddela länsstyrelsen att 

informationsmängd laddats upp. Enklare och säkrare lösning torde vara 
att ansvarig för databasen automatiskt överför information om ny 
datamängd till länsstyrelsen på standardiserat sätt. 

• Plan- och byggnadsnämnden accepterar inte retroaktiva krav enligt 
3.4.3.4. 

• För att underlätta framtida tolkning av planbestämmelser bör krav även 
ställas på att grundkartan som var underlag för detaljplanen ska lagras 
tillsammans med planinformationen. 

 
 
Ärendet 
Boverket har tagit fram en rapport med förslag till förändringar av författningar. 
Förslaget syftar till att reglera hur arkivering ska ske av digitala planer. Marks 
kommun har fått rapporten på remiss. Kommunstyrelsen har begärt yttrande 
från Plan- och byggnadsnämnden inför sitt yttrande till Boverket.  
 
Beredning 
Beredningen har gjorts av Samhällsutvecklingsenheten. Kompetenser som 
bidragit är detaljplanering, administration och GIS. 
 
Övervägande 
Rapporten syftat till att ta ytterligare steg i digitaliseringen av 
samhällsbyggnadsprocessen genom att föreslå ändringar i Plan- och bygglagen. 
Boverket föreslår ett delat ansvar för arkivering av detaljplaner där kommunen 
fortsatt har ansvar att arkivera planärendet men ansvaret för att arkivera 
planinformation med digital funktionalitet faller på staten enligt samma modell 
som idag används för lokala trafikföreskrifter. 
 
Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-30. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden är positiv till rapporten med följande kommentarer: 
 

• Det är positivt att arkivansvaret faller på staten. 
• Det är positivt att översiktsplan på sikt avses föras in i regelverket 
• Det är negativt att kommunen ska meddela länsstyrelsen att 

informationsmängd laddats upp. Enklare och säkrare lösning torde vara 
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att ansvarig för databasen automatiskt överför information om ny 
datamängd till länsstyrelsen på standardiserat sätt. 

• Plan- och byggnadsnämnden accepterar inte retroaktiva krav enligt 
3.4.3.4. 

• För att underlätta framtida tolkning av planbestämmelser bör krav även 
ställas på att grundkartan som var underlag för detaljplanen ska lagras 
tillsammans med planinformationen. 

 
Dagens sammanträde 
Lars Jönsson, planarkitekt redogör för ärendet.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande. 
 
Förslaget antas.  

 
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
 
________________ 
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§43 /2022  Dnr: PLAN.2022.181   
 

ASSBERG 3:22 - Detaljplan för verksamheter  

Plan- och byggnadsnämndens beslut  
Positivt planbesked beslutas för ASSBERG 3:22 med stöd av plan- och 
bygglagen (2010:900) 5 kap 2 §. 
 
Enligt Plan- och byggnadsnämndens nämndplan ska planarbetet ha 
prioritetsklass två i förvaltningens arbete. 
 
Sökande ska faktureras 15 810 kronor enligt gällande taxa. 
 
 
Ärendet 
Planbesked för Detaljplan för verksamheter. 
 
Sökandes avsikt är att utöka byggrätt och fastighet för att kunna samla 
verksamheten på egen mark samt att anlägga en säkrare anslutning mot 
kommunal gata. 
 
Beredning 
Plan- och byggnadsnämnden tog emot en ansökan om planbesked den 10 mars 
2022. 
 
För området gäller Fördjupad översiktsplan för Kinna Skene Örby antagen 2010 
som anger det sökta området som Verksamheter, befintliga och oangiven 
användning. Dokumentet anger vidare marken som område som inte kan 
klassas som tillfredsställande stabilt eller otillräckligt utrett. 

 
På platsen gäller plan 15-SKS-255 som anger det sökta området som till största 
delen Industri med åtta meters byggnadshöjd. Den tänkta infarten mot väster är 
planlagd som Järnvägsändamål och mindre delar som PARK. I norr omfattar 
området även ej planlagd mark. 
 
Inom platsen finns främst byggnader för verksamheten och asfalterad yta. Den 
tänkta infarten är idag järnvägsspår som tagits ur bruk. Marken som är tänkt 
som parkering är ängsmark som inte brukas regelbundet. 

 
Då frågan hanterats av Välkomstkommittén innan ansökan lämnades in har 
vanlig internremiss inte genomförts. De viktigaste kompetenserna har 
medverkat i den processen där även flera kompetenser har gjort platsbesök och 
haft direkt dialog med sökande. 

 
Miljö: 
Det oanvända järnvägsspåret kan ha föroreningar efter syllar, spill från 
transporter och vegationsbekämpning. 
 
Teknik: 
Förvaltningen är positiv till ändrad infart då den föreslagna har bättre sikt än 
dagens anslutning. 
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Den nya angöringen kommer delvis att placeras på huvudledningar för VA. Ju 
kortare sträcka som berörs, desto snabbare kan åtgärder göras. 
 
Övervägande 
Ansökan bedöms förenlig med gällande översiktlig planering. 
 
Planprocessen kräver preliminärt utredningar för Miljöteknisk undersökning och 
VA/Skyfall med inriktning på hur befintliga ledningar påverkas 
 
Utökningen kommer delvis att ske på jordbruksmark. Utökning av verksamheten 
bedöms som väsentligt samhällsintresse. Att inte kunna använda marken skulle 
innebära att framgångsrikt företag och dess arbetsplatser kan tvingas lämna 
kommunen då det inte finns tillräcklig planlagd mark för verksamheter de kan 
flytta till idag. Omgivningen gör att expansionen inte kan ske på mark som inte 
är jordbruksmark. 
 
Utvidningen tangerar strandskyddet men går inte i ansökan in på strandskyddat 
område. 
 
Företagets geotekniska utredning har visat på att utvidgningen kan ske på ett 
säkert sätt. Ytterligare värdering av dagens område kan behövas men det visar 
sig under planprocessen. 
 
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. 
 
Infartens exakta placering och därmed planens avgränsning kommer att 
bestämmas under planprocessen. 
 
Ett genomförande av planen kommer orsaka följande kostnader och intäkter för 
kommunen: 
Kostnader 

• Omläggning av ledningar 
 

Intäkter 
• Ersättning för omläggning av ledningar 
• Planarbete 
• Markförsäljning 

 
Enligt preliminär bedömning kan planarbetet påbörjas under andra kvartalet 
2022 och avslutas under andra halvåret 2023. 
 
Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-23. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Positivt planbesked beslutas för ASSBERG 3:22 med stöd av plan- och bygglagen 
(2010:900) 5 kap 2 §. 
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Enligt Plan- och byggnadsnämndens nämndplan ska planarbetet ha 
prioritetsklass två i förvaltningens arbete. 
 
Sökande ska faktureras 15 810 kronor enligt gällande taxa. 
 
Dagens sammanträde 
Lars Jönsson, planarkitekt redogör för ärendet.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar 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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§44 /2022  Dnr: PLAN.2021.857   
 

KINNA 24:104 - Detaljplan för bostäder och kontor  

Plan- och byggnadsnämndens beslut  
Positivt planbesked beslutas för KINNA 24:104 med stöd av plan- och 
bygglagen (2010:900) 5 kap 2 § för de sökta användningar som inte är 
bostäder och negativt planbesked för bostäder. 
 
Enligt Plan- och byggnadsnämndens nämndplan ska planarbetet ha 
prioritetsklass 1 i förvaltningens arbete under förutsättning att lokaler för 
samhällsviktiga verksamheter etableras. 
 
Sökande ska faktureras 21080 kronor enligt gällande taxa. 
 
 
Ärendet 
Planbesked för Detaljplan för bostäder och kontor. 
 
Sökandes avsikt är att skapa en ny stadsdel med blandad bebyggelse. Ansökan 
innehåller två olika alternativ till exploatering. Båda innehåller avsevärda 
mängder bostäder men skiljer sig på de andra användningarna.  
 
Alternativ 1 omfattar 67 000 m2 BTA varav 21 600m2 bostäder, 14 500m2 
kontor/industrihotell/vård 10 500m2 blåljusverksamhet och resten övriga 
användningar. 
 
Alternativ 2 omfattar 72 000 m2 BTA varav 25 150 m2 bostäder, 
kontor/industrihotell/utbildning, 5 550m2 verksamhet, 3 000 m2 
livsmedelshandel och resten övriga användningar. 
 
Med en schablonmässig beräkning motsvarar detta 240 respektive 280 bostäder. 
 
Beredning 
Plan- och byggnadsnämnden tog emot en ansökan om planbesked den 14 
december 2021. 
 
För området gäller Fördjupad översiktsplan för Kinna Skene Örby. Dokumentet 
anger inte någon användning för området men har markerat en spridnings 
korridor. Området längs med ån ska fortsättningsvis  fungera som 
spridningskorridor och hänsyn tas till biotoper kring ån.  
 
På platsen gäller plan 15-STY-3972 som anger det sökta området som Industri 
med byggrätt upp till 13 meter. Stora delar av marken är angiven som Mark som 
inte får bebyggas. Längs stranden finns område där särskilda geotekniska 
regleringar finns. Det finns även ledningsreservat som korsar marken. 

 
Platsen är idag främst förslyad mark. De mittersta delarna ligger mycket lågt 
och översvämmas vid höga flöden. På grund av den idag gällande planen finns 
idag inte strandskydd på området 
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Ansökan om planbesked har samråtts med berörda kommunala verksamheter, 
samtal har även förts med Länsstyrelsen. Rådfrågade kommunala verksamheter 
har lämnat följande synpunkter och information: 

 
Miljö: 
• Strandskyddet bedöms som möjligt att upphäva. 
• Häggån är en viktig spridningskorridor, därför bör marken som lämnas 

obebyggd vid häggån lämnas som natur och inte utformas som en park. 
• Fabrikens branschklassning ger ett skyddsavstånd till bostäder på 400 meter. 
• Vid länsstyrelsens tillsyn av Almedahls verksamhet har det kommit fram att 

det finns återkommande klagomål på lukter från fabriken som företaget har 
sagt är svåra att undvika. Miljöenheten ifrågasätter därför starkt lämpligheten 
att lägga nya bostäder och skola/service så nära produktionen. Planförslaget 
kan göra det svårt att öka produktionen inom gällande miljötillstånd. 

• Den aktuella delen av fastigheten bedöms inte vara förorenad medan marken 
vid fabriken är det. Möjligtvis kan föroreningar förts dit med Häggån 

• Buller och risk från väg 41 behöver hanteras. 
 
Teknik: 
• Området korsas av en huvudledning för avlopp och en huvudledning för 

dricksvatten längs allén som behöver flyttas. 
• Gång- och cykelvägen utanför området vid ån stängs av återkommande på 

grund av översvämning.  
• Det har observerats ras i slänterna vid fabriken. 
• Påverkan på trafiken behöver utredas både lokalt vid/inom området och hur 

det påverkar på ortsnivå. 
• Dagvatten behöver hanteras på markytan pga det låga läget mot Häggån. 
• En mycket urban miljö är skissad, därför passar urbana lösningar på 

dagvatten. 
• Lösningar för återvinnings och avfallshantering behöver komma in tidigt i 

projektet 
 
Översiktsplanering: 
Området är inte utpekat som kommande bostadsområde i gällande översiktsplan 
eller fördjupad översiktsplan. Men med närheten till kollektivtrafik och centrum 
kan det vara lämpligt att tillkommande bebyggelse finns här. 
Området är i den fördjupade översiktsplanen markerad som en 
spridningskorridor och fortsättning från ravinområdet i Assberg söder om 
föreslaget planområde. Därför är det viktigt att stråket längs med ån säkerställs 
som natur. 
Då centrala Kinna de kommande åren har flera större bostadsprojekt och 
bostadsprogrammets mål överträffas, bör skalan på tillkommande bebyggelse 
mer harmonisera med omkringliggande bebyggelse och grönytor vara en viktig 
del i utformningen vid detaljplanearbetet.  

 
Övervägande 
Ansökan bedöms inte förenlig med gällande översiktlig planering. Ansökan kan 
dock anses förenlig med övergripande intentioner i den översiktliga planeringen 
med blandad bebyggelse på en central plats.  
 
Ansökan motsvarar cirka 40% av det behov av bostäder på orten som 
Bostadsförsörjningsprogrammet anger fram till år 2030. Byggnation enligt 
ansökan kommer att överskrida Bostadsförsörjningsprogrammets mål på orten. 
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  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Summan av de pågående projekten ger sammanlagt en mycket stor mängd 
bostäder som kommer att bli klara för inflyttning inom ett fåtal år. Risken är att 
fler bostäder än vad marknaden kan absorbera leder till negativa konsekvenser 
till redan pågående projekt. 
 
Planprocessen kräver preliminärt utredningar för geoteknik, buller, miljöteknisk 
undersökning, naturvärden, VA/skyfall, risk, trafik samt spridningsberäkningar 
för utsläpp från fabriken. Även tillkommande blåljusverksamhet kan komma att 
kräva ytterligare utredningar, efter dialog med dessa verksamheter. 
 
Planarbetet kommer utröna om förslaget innebär betydande miljöpåverkan i 
juridisk mening. 
 
Enligt preliminär bedömning anses förslaget i sin nuvarande utformning inte vara 
lämpligt för omgivningen. Genom att utesluta bostäder och annan känslig 
verksamhet kan resterade delar av förslaget anses lämpligt. 
 
Ett genomförande av planen kommer orsaka följande kostnader och intäkter för 
kommunen: 
 
Kostnader:  
- Flytta avloppsledning och troligen vattenledning. 
 
Intäkter:  
- Planarbete. 
- Ersättning för flyttade ledningar. 
 
Ett genomförande av förslaget kommer att göra stranden tillgänglig för 
allmänheten. Detta förutsätter att planen uppfyller de krav som lagstiftaren 
ställer på en upphävning av strandskyddet. 
 
Området är så lågt att det sannolikt inte finns arkeologiska lämningar på 
området. 
 
Området kommer att angöra allmän väg på en plats där med tveksam sikt och 
anslutningar år många håll. Med blåljusverksamheten oräknad skulle förslaget 
att belasta anslutningen och trafiksystemet med cirka 2000 fordon per dygn. 
Avgörande för planens genomförbarhet är att konsekvenserna för trafiksystemet 
blir acceptabla. 
 
Det finns uppenbara konflikter mellan industriverksamheten och de planerade  
bostäderna/skolorna. Ett beslut att bygga bostäder kan i praktiken innebära att 
industrin inte kan bedriva sin nuvarande verksamhet om inte störningarna från 
buller och utsläpp minskas till vad som är lämpligt när bostäder med flera 
känsliga användningar. 
 
Produktionen genomgår just nu en process enligt miljöbalken för att få 
miljötillstånd för sin verksamhet, beslut väntas om cirka ett år. Det är först när 
tillståndet är beslutat som det säkrare går att bedöma produktionens påverkan 
på den planerade byggnationen. Samråd bör därför inte ske innan domen har 
beslutats. 
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  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Exploatören avser att genomföra planläggningen genom exploatörsdriven 
planprocess. Bedömningar av när planarbetet kan påbörjas och slutföras lämnas 
därför till sökanden att bedöma. 

 
Om miljödom och detaljerade utredningar visar att produktion och bostäder kan 
fungera tillsammans kan det vara lämpligt att pröva bostäder igen efter att 
åtgärder enligt miljödom genomförts och provtagningar visat på dess effekt. 
Detta görs lämpligen genom att ansökan om reviderat planbesked lämnas in och 
prövas av nämnden. 

  
Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-23. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Positivt planbesked beslutas för Planarkitekt med stöd av plan- och bygglagen 
(2010:900) 5 kap 2 § för de sökta användningar som inte är bostäder och 
negativt planbesked för bostäder. 
 
Enligt Plan- och byggnadsnämndens nämndplan ska planarbetet ha 
prioritetsklass 1 i förvaltningens arbete under förutsättning att lokaler för 
samhällsviktiga verksamheter etableras. 
 
Sökande ska faktureras 21080 kronor enligt gällande taxa. 
 
Dagens sammanträde 
Lars Jönsson, planarkitekt redogör för ärendet.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar 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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  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§45 /2022  Dnr: PLAN.2020.115   
 

FRITSLA 5:34 - Detaljplan för bostäder  

Plan- och byggnadsnämndens beslut  
Granskningsutställning av detaljplan för FRITSLA 5:34 genomförs enligt 
upprättat förslag.  
 
 
Ärendet 

   Granskningsutställning av Detaljplan för bostäder för FRITSLA 5:34. 
 

Syftet med detaljplanen är att förtäta befintlig bebyggelse inom fastigheten 
Fritsla 5:34 med flerbostadshus för varaktigt bostadsändamål.  
 
Nya byggrätter anpassas till befintliga byggnader. Förläggargården med 
tillhörande magasinsbyggnad som båda har ett kulturhistoriskt värde skyddas 
genom rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser enligt 8 kap. 13 § PBL.  
 
Beredning 
Samrådsutställningen genomfördes under perioden 17 augusti 2021 till 27 
september 2021. 
 
Inkomna yttranden har sammanställts och kommenterats i ett 
samrådsutlåtande. 
 
Inkomna synpynkter berör främst:  
  

• Skyfall och dagvatten 
• Miljökonsekvenser på grundvatten 
• Buller 
• Radon 
• Allmän plats, natur 
• Brandvatten och brandpost 
• Teknisk anläggning 
• U-områden 
• Kulturmiljö 

 
Efter samråd har planområdet har utökats mot syd och väst för att reglera 
utfartsförbud mot Förläggarevägen och säkra in- och utfart för fastighet Fritsla 
5:34 och Aratorp 2:67. Planområdet har minskats mot norr för att undvika 
konflikt med befintlig användning. Planbestämmelser har införts för hantering av 
dagvatten och buller.  
 
Utöver ovan nämnda revideringar har mindre justeringar och redaktionella 
ändringar genomförsts i planhandlingarna.  
 
Förslag till granskningshandlingar har upprättats av förvaltningen. 

 
Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-30. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Granskningsutställning av detaljplan för FRITSLA 5:34 genomförs enligt 
upprättat förslag.  
 
Dagens sammanträde 
Afshin Ghafoori, planarkitekt redogör för ärendet.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande. 
 

    Förslaget antas. 
  
Expedieras till 
Sakägare enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 20 §. 
 
________________ 
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§46 /2022  Dnr: PLAN.2014.676   
 

ÖRBY 1:23 | ÖRBY 1:1 - Detaljplan för bostäder  

Plan- och byggnadsnämndens beslut  
Samrådsutställning av detaljplan för ÖRBY 1:1; ÖRBY 1:23 genomförs enligt 
upprättat förslag. 
 
 
Ärendet 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för ett nytt bostadsområde. 
Den norra delen av området är planlagd som parkmark, vilken nu istället får 
användningsbestämmelsen bostäder. Övriga området är ej planlagt. 
 
Beredning 
Plan- och byggnadsnämnden beslutade om positivt planbesked den 1 april 2015, 
§ 43/2015. 
 
Förslag till samrådshandlingar har upprättats av konsult på uppdrag av 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Övervägande 
Detaljplanen bedöms inte förenlig med gällande FÖP för Kinna Skene Örby 
(antagen 2012-09-21). I FÖP ligger detaljplanen inom område med kulturmiljö. 
Prövningen av planen föreslås genomföras med utökat förfarande enligt plan- 
och bygglagen (2010:900) 5 kap.  

 
Inga riksintressen påverkas i samband med ny exploatering. Inga 
miljökvalitetsnormer överskrids. 

  
Planen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. 
 
Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-30. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samrådsutställning av detaljplan för ÖRBY 1:1; ÖRBY 1:23 genomförs enligt 
upprättat förslag. 
 
Dagens sammanträde 
Jäv 
Jan-Åke Löfgren (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i  
ärendet. För Jan-Åke Löfgren (S) tjänstgör Martin Andersson (KD). 
 
Lena Bodén, planhandläggare redogör för ärendet.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande. 
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Förslaget antas. 
 
Expedieras till 
Sakägare enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 11 §.  
 
________________ 
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§47 /2022  Dnr: BYGG.2020.213   
 

BJÖRKETORP S:4>1  - Tillsyn ovårdad byggnad  

Plan- och byggnadsnämndens beslut  
Plan- och byggnadsnämnden förelägger XX enligt 11 kap. 19 § Plan- och 
bygglagen, att inom 3 månader efter beslutet vunnit laga kraft: 
 
Ta bort de objekt som finns upptagna i bilaga 1 och forsla bort dessa från 
fastigheten/tomten.  
Åtgärda byggnaden enligt bilaga 3 och 4 
 
Föreläggandet förenas med ett löpande vite om 10 000 kr. XX förpliktas att 
utge samma belopp för varje månad räknat från och med ovan angivna 
tidpunkt som åtgärden inte har utförts.  
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Bilaga 1 
Bilaga 3 
M3 Kommunicering inför beslut 
Bilaga 2 
Anmälan 
M2.2 Bedömning 
Kartbilder 
Fotodokumentation 2020-08-27 
Samfällighet 
Anonym anmälan 
Fotodokumentation 2022-02-17 
Fotodokumentation tak 2020-08-27  
 
 
Ärendet 
Plan- och byggnadsnämnden fick 2020-04-01 in en anmälan om en ovårdad 
byggnad och en utredning har härmed inletts. Utredningens syfte var att ta reda 
på om det förekommer överträdelse mot plan- och bygglagen.  

 
2020-08-27 utfördes tillsynsbesök på fastigheten vilket fotodokumenterades och 
där det kunde konstateras att fastigheten och byggnaden ger ett ovårdat 
intryck. Delar av takbeklädnaden på ladugården fattas, fasaden är på flera 
ställen i dåligt skick, fönsterrutor och dörrar är trasiga och det står två 
personbilar avställda utanför byggnaden. Det ligger även upplag och skrot på 
fastigheten och fårstängsel där djur kan fastna.  

 
2022-01-17 inkom en ny anmälan och klagomål angående en ovårdad byggnad 
och fastighet. 

 
2021-01-18 skickades ett bedömningsbrev ut till fastighetsägaren med 
uppmaning att åtgärda bristerna senast 2021-05-31.  

 
2022-02-17 utfördes ännu ett tillsynsbesök på fastigheten vilket 
fotodokumenterades och där det kunde konstateras att inga åtgärder är 
vidtagna. Fastigheten och byggnaden ger fortfarande ett ovårdat intryck och är i 
behov av underhåll. 
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Fastighetsägaren har uppmanats att vidta åtgärder; laga och säkra 
takbeklädnaden, avlägsna de båda bilarna och röja upp på tomten.  

 
Yttrande 
Inför beslut om åtgärdsföreläggande har ägaren fått möjlighet att yttra sig 
senast 2022-03-22. Det har inte inkommit med några uppgifter eller synpunkter 
från ägaren. 
 
Övervägande 
Enligt plan- och bygglagen är en fastighetsägare skyldig att hålla sin fastighet 
samt dess tomt och byggnader i vårdat skick så att inte olyckor eller betydande 
olägenheter uppstår eller att byggnader förfaller. Att låta gamla bilar, upplag och 
annat skrot uppta en tomts yta är att betrakta som vanskötsel.  
 
Tomten är inte tillräckligt skött och uppfyller inte längre kraven på vårdat skick 
och innebär en betydande olägenhet för omgivningen. På tomten står två bilar 
och andra föremål som ska avlägsnas se bilaga 1.  
 
Byggnaden är inte tillräckligt underhållen och uppfyller inte längre de tekniska 
egenskapskraven vad gäller bärförmåga, stadga och beständighet. 
Ekonomibyggnadens takbeklädnad behöver återställas där delar av plåt saknas, 
fasader och trasiga fönster behöver bytas, se bilaga 2 och 3.  
 
Lagstöd 
Gällande lag: plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

 
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.  
 
Tomten uppfyller inte kraven på vårdat skick och innebär en betydande 
olägenhet för omgivningen och trafiken, enligt 8 kap. 15 § PBL.  
 
Byggnadsverket uppfyller inte kraven på underhåll och varsamhet, enligt 8 kap. 
14 § PBL.  
 
För andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, inrätta, 
uppföra, flytta eller väsentligt ändra: 2. upplag och materialgårdar, enligt plan- 
och byggförordningen 6 kap 1 §. 

 
Den ansvarige föreläggs att utföra de åtgärder som behövs för att uppfylla 
lagkraven, enligt 11 kap. 19 § PBL. 

 
Enligt 11 kap. 37 § PBL får föreläggandet förenas med vite. Byggnadsnämnden 
beslutar att åtgärdsföreläggandet förenas med ett löpande vite om 10 000  
kronor.  
 
Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-30. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
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Plan- och byggnadsnämnden förelägger XX enligt 11 kap. 19 § Plan- och 
bygglagen, att inom 3 månader efter beslutet vunnit laga kraft: 

• Ta bort de objekt som finns upptagna i bilaga 1 och forsla bort dessa från 
fastigheten/tomten.  

• Åtgärda byggnaden enligt bilaga 3 och 4 
 
Föreläggandet förenas med ett löpande vite om 10 000 kr. XX förpliktas att utge 
samma belopp för varje månad räknat från och med ovan angivna tidpunkt som 
åtgärden inte har utförts.  

 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Bilaga 1 
Bilaga 3 
M3 Kommunicering inför beslut 
Bilaga 2 
Anmälan 
M2.2 Bedömning 
Kartbilder 
Fotodokumentation 2020-08-27 
Samfällighet 
Anonym anmälan 
Fotodokumentation 2022-02-17 
Fotodokumentation tak 2020-08-27  
 
Dagens sammanträde 
Katarina Janeblom, byggnadsinspektör redogör för ärendet.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar 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 åtgärderna utföras på den ansvariges bekostnad 
enligt 11 kap. 27 § PBL.  
 
Om föreläggandet inte följs kan byggnadsnämnden begära handräckning enligt 
11 kap. 39§ PBL, för att åtgärda bristerna på den ansvariges bekostnad. 

 
Expedieras till 
Beslutet delges fastighetsägare 
 
Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten. 
 
________________
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§48 /2022  Dnr: BYGG.2021.754   
 

KINNA 26:25 - Tillsyn för olovlig åtgärd av eldstad och rökkanal  

Plan- och byggnadsnämndens beslut  
Plan- och byggnadsnämnden beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift om  
4 760 kr av XX, för att på fastigheten Skene 26:25 ha påbörjat en 
anmälningspliktig åtgärd innan startbesked utfärdats. 
 
Byggsanktionsavgiften ska vara betald senast två månader från det att beslutet 
vunnit laga kraft. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Kommunicering installation eldstad och rökkanal 
Handlingar bygglov 1984 
beräkning sanktionsavgift 
Foto rökkanal 
Sakkunnighetsintyg om brandskyddskontroll (sotarintyg) 
Foto skorsten 
 
 
Ärendet 
Plan- och byggnadsnämnden fick 2021-11-09 in ett besiktningsprotokoll från 
Sotar´n i Mark AB angående provtryckning och inspektion av en braskamin samt 
skorsten. Det fanns vid tillfället ingen anmälan för installationen av eldstad och 
en utredning har härmed inletts. Utredningens syfte var att ta reda på om det 
förekommer överträdelse mot plan- och bygglagen. 

 
2021-11-16 svarade fastighetsägarna att de innan installationen utfördes tagit 
reda på att det finns ett bygglov för en eldstad sedan 1984 och fastighetsägarna 
inkom med handlingar som de begärt ut från byggenheten.  
 
2021-11-17 svarade handläggaren skriftligen att ett bygglov endast är giltigt i 
fem år, och att ärendet därför kommer att fortsätta handläggas.  

  
Fastighetsägaren har informerats om följande alternativ;  

• göra rättelse och demontera installationen  
eller  

• göra en anmälan för installationen och då kommer även ärendet om 
sanktionsavgift att lyftas till sammanträde i plan- och byggnadsnämnden.  

 
Fastighetsägarna kom in med en anmälan den 2022-03-14 för installation av 
eldstad. 

 
Yttrande 
Ägaren har fått möjlighet att inkomma med synpunkter, dock senast  
2022-03-21. Det har inte kommit in några nya synpunkter i ärendet från 
fastighetsägare men de poängterar att de tog reda på att det fanns ett bygglov 
där eldstaden ingick.  
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Övervägande 
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.  

 
Lov- eller anmälningspliktiga åtgärder får inte påbörjas innan startbesked är 
utfärdat, enligt 10 kap 3 § PBL. Installation av eldstad är anmälningspliktig 
enligt 6 kap. 5 § PBF. 
 
Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. eller i föreskrifter eller beslut 
som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§ 
eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller 
byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift 
(byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 
12§ enligt 11 kap. 51-53 §§ plan- och bygglagen (PBL) 
 
En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om   
att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige enligt 11 kap. 61 §, PBL. Det 
gäller dock inte, om tillsynsmyndigheten i beslutet har bestämt en senare 
betalningsdag. 
 
Byggsanktionsavgiften beräknas med stöd av 9 kap 1-3 § PBF. För beräkning av 
byggsanktionsavgiften se bilaga, byggsanktionsavgift.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att man har vidtagit en 
anmälningspliktig åtgärd utan startbesked. Fastighetsägaren har inkommit med 
anmälan för eldstad efteråt.  
 
Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-30. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift om  
4 760 kr av XX för att på fastigheten Skene 26:25 ha påbörjat en 
anmälningspliktig åtgärd innan startbesked utfärdats. 

 
Byggsanktionsavgiften ska vara betald senast två månader från det att beslutet 
vunnit laga kraft. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Kommunicering installation eldstad och rökkanal 
Handlingar bygglov 1984 
beräkning sanktionsavgift 
Foto rökkanal 
Sakkunnighetsintyg om brandskyddskontroll (sotarintyg) 
Foto skorsten  
 
Dagens sammanträde 
Katarina Janeblom, byggnadsinspektör redogör för ärendet.  
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Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar 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 åtgärderna utföras på den ansvariges bekostnad 
enligt 11 kap. 27 § PBL.  
 
Om föreläggandet inte följs, tas nytt föreläggande med dubbel 
byggsanktionsavgift ut enligt 9 kap 2 § PBF. 
                 
Om föreläggandet att söka lov inte följs kommer plan- och byggnadsnämnden 
låta upprätta de handlingar som behövs för att pröva frågan om lov på den 
ansvariges bekostnad. 
 
Bilagor 
Blanketten Hur man överklagar 
Handlingar som ingår i beslutet 
 
Expedieras till 
Beslutet delges fastighetsägare 
 
________________ 
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§49 /2022  Dnr: BYGG.2021.389   
 

FALGHULT 1:16 - Olovlig åtgärd  lov ej sökt för nybyggnad av fritidshus  

Plan- och byggnadsnämndens beslut  
Lovföreläggande: 
Plan- och byggnadsnämnden förelägger XX, att inom 2 månader efter beslutet 
vunnit laga kraft: 
Komma in med ansökan om lov och erforderliga handlingar som behövs för 
lovprövningen. 
 
Byggsanktionsavgift: 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift om  
18 716 kr av XX, för att denne på fastigheten Falghult 1:16 ha påbörjat 
åtgärder innan bygglov och startbesked utfärdats. 
 
Byggsanktionsavgiften ska vara betald senast två månader från det att beslutet 
vunnit laga kraft. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Beräkning sanktionsavgift 
Kommunicering från FÄ 
Klagomål 
Bemötande av information om skapat tillsynsärende 
Svar gällande information i ärendet 
Klagomål nr 3 
M3 Kommunicering inför beslut 
Foto fasad 
Klagomål 
fotodokumentation 2021-08-09  
 
 
Ärendet 
Plan- och byggnadsnämnden fick 2021-05-20 in en anmälan om en olovlig 
byggnation och en utredning har härmed inletts. Utredningens syfte var att ta 
reda på om det förekommer överträdelse mot plan- och bygglagen. 

 
2021-05-20 inkom ett klagomål om brott mot Miljöbalken kap 2. Man ska ha 
skövlat en nyckelbiotop och en husgrund är uppförd på vilken det ska monteras 
ett hus. Enligt anmälan var "Detta är ämnat för året-runt-inredd bostad med 
solpaneler och batteridrift 110 volt, kök, sovrum osv Borrad brunn för 
färskvatten. 

 
Avloppslösning ej känd men frågor har kommit till angränsande fastigheter kring 
att få använda deras avlopp"  

 
2021-05-20 skickades information till fastighetsägaren om registrerat 
tillsynsärende.  
  
2021-05-21 inkom ett bemötande från fastighetsägaren för anmälan.  
Fastighetsägaren bor i  Västerås och kommer till Falghult 1:16 några gånger per 
år under totalt ca 2 veckor. Bostadshuset och komplementbyggnaderna såldes 
2020, Falghult 1:18, och det fanns då inte längre några byggnader på aktuell 
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fastighet. Man har behov av att kunna förvara sågar och verktyg för skogsbruket 
och monterade då två mindre byggnader varav den ena placerades på en äldre 
befintlig grund. Sedan 2014 har fastighetsägaren haft en dialog med 
Skogsvårdsstyrelsen och skött skogen i samråd med denna. I området klassat 
som nyckelbiotop så har stöd betalats ut för skötseln och åtgärderna.  

 
2021-06-01 sökte fastighetsägaren förhandsbesked för en ekonomibyggnad på 
fastigheten (ärende BYGG.2021.423). 

 
2021-07-02 avskrevs ärendet om förhandsbesked. Fastighetsägaren återtog sitt 
ärende eftersom åtgärden bedömdes vara en ekonomibyggnad för skogsbruket 
vilken då är bygglovsbefriad.  

 
2021-08-09 besökte en byggnadsinspektör fastigheten och fotodokumenterade. 
Besöket var för att dokumentera inför ett slutbesked som gällde ett förråd. 
 
Vid besök på platsen konstaterades det att byggnaden inte ger intryck av att 
vara en ekonomibyggnad. Byggnaden har en byggnadsarea om ca 25 kvm samt 
är utrustad med köksinredning, våningssängar och möbler, väggarna är 
tapetserade och parkettgolv är inlagt. Vatten, avlopp och el är ej indraget men 
det finns en mindre solcellsanläggning. Byggnaden är inredd som ett enklare 
fritidshus snarare än ett förråd.  

 
Byggenheten bedömer att åtgärden är lovpliktig och lov kan troligtvis beviljas i 
efterhand. Fastighetsägaren har informerats om att åtgärder kommer krävas och 
att man har två val;  

• göra rättelse och riva byggnationen  
eller  

• Söka bygglov för byggnationen och då kommer även ärendet om 
sanktionsavgift att lyftas till sammanträde i plan- och byggnadsnämnden.  

 
Yttrande 
Fastighetsägaren har fått möjlighet att inkomma med synpunkter senast  
2022-03-21.Det har kommit in synpunkter från ägaren XX, se bilaga yttrande.  
 
Bemötande 

• Byggnaden är inredd snarare som en bostad än som ett förråd.  
• En byggnad som är beboelig och är en arbetarbostad som FÄ beskriver 

kräver bygglov. 
• Förhandsbesked ges inte muntligen men ett bygglov kan troligtvis ges i 

efterhand. 
• De tre anmälningarna är anonyma och jag vet inte vilka som anmält men 

det kan vara någon som bor i området eller inte.  
• Ärendet som avskrevs gällde ansökan för förhandsbesked, 2021.423, 

vilket inkom till nämnden efter det att detta tillsynsärende, 2021.389, 
skapats. Anledningen till att det ärendet avskrevs var för att det uppgavs 
gälla en ekonomibyggnad för skogsbrukets skötsel vilket vid rätt 
förutsättningar kan vara bygglovsbefriat. För att en man ska uppfylla 
kraven på ett skogsbruk och få kunna uppföra bygglovsbefriade 
byggnader så finns vissa kriterier att förhålla sig till: generellt gäller att 
ekonomibyggnader endast är de byggnader som är omedelbart avsedda 
för de aktuella näringarna och driften av dessa. Detta har traditionellt 
inneburit att undantaget har använts för uppförande av byggnader för 
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förvaring. Ägaren ska också  få sin huvudsakliga inkomst från 
skogsbruket och inte bara ha det som en fritidssyssla.  

• Rättsfallet gällande rennäring handlar om övernattning i en 
ekonomibyggnad. Denna byggnad var enkel och innehöll enbart två 
sängplatser till skillnad mot aktuell byggnad som utöver sängar även är 
inredd med kök och har parkettgolv samt är tapetserad. Det finns även 
en mindre solcellsanläggning på fasaden. Ärendet (MÖD 2016-11-09 mål 
nr P 2273-16) gällde en renvaktarstuga som var avsedd för övernattning. 
Frågan var om byggnaden var en sådan ekonomibyggnad som behövdes 
för att kunna bedriva rennäringsverksamhet. Stugan var 24 kvadratmeter 
och var av enkel beskaffenhet. Stugan innehöll två sängplatser. 
Byggnaden låg i anslutning till renskötselområdet och syftet med 
byggnaden var övernattning i samband med renskötseln. Domstolen 
ansåg att utifrån de särskilda förutsättningar som gäller för rennäringens 
bedrivande och att byggnaden behövdes för att kunna bedriva 
renskötselverksamhet, var den en bygglovsbefriad ekonomibyggnad.  

• I ett liknande ärende, RÅ 2000:7, så byggdes det en byggnad som var 
inrett som ett fritidshus med kök, lackat furugolv, väggar och tak med 
furupanel samt stora fönster mot havet. Vid domstolens syn på platsen så 
hade ägaren bla hängt ett skynke för köksutrustningen, spikat för 
fönstren, lagt in några halmbalar och stoppat in några får i byggnaden 
och hävdade då att det var ett fårhus. Vid överklagan till den dåvarande 
Regeringsrätten konstaterades att byggnaden med hänsyn till dess 
konstruktion, utformning och placering inte var en bygglovsbefriad 
ekonomibyggnad för fårskötsel.  
 

Sanktionsavgiften räknas fram på Boverkets hemsida, se bilaga Sanktionsavgift 
räknas fram på Boverkets hemsida Guide för beräkning av sanktionsavgifter - 
PBL kunskapsbanken - Boverket .  
 
Övervägande 
Om föreläggandet att söka lov inte följs kommer plan- och byggnadsnämnden 
låta upprätta de handlingar som behövs för att pröva frågan om lov på den 
ansvariges bekostnad. 
 
Åtgärden har utförts utan startbesked, byggsanktionsavgift ska tas ut. Åtgärden 
utfördes innan lovbeslut, byggsanktionsavgiften ska inte sättas ned.  
 
Lagstöd 
Enligt 11 kap. 5 § PBL ska byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för och 
behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning 
att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL m.m.  
 
Om en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har vidtagits utan 
lov, ska byggnadsnämnden i ett föreläggande ge fastighets eller 
byggnadsverkets ägare tillfälle att inom en viss tid ansöka om lov, om det är 
sannolikt att lov kan ges för åtgärden (lövföreläggande) enligt 11 kap. 17 § 
plan- och bygglagen (PBL). 
 
Lov- eller anmälningspliktiga åtgärder får inte påbörjas innan startbesked är 
utfärdat, enligt 10 kap 3 § PBL. 
 

https://www.domstol.se/mark--och-miljooverdomstolen/mark--och-miljooverdomstolens-avgoranden/2016/69245/
https://www.domstol.se/mark--och-miljooverdomstolen/mark--och-miljooverdomstolens-avgoranden/2016/69245/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/tillsyn/byggsanktionsavgifter/berakning-av-sanktionsavgifter/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/tillsyn/byggsanktionsavgifter/berakning-av-sanktionsavgifter/
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Åtgärder som omfattas av ett startbesked får inte tas i bruk innan slutbesked är 
utfärdat, enligt 10 kap 4 § PBL. 

 
Den utförda åtgärden är lovpliktig enligt 9 kap. 2 § PBL. 

 
Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. eller i föreskrifter eller beslut 
som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§ 
eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller 
byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift 
(byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 
12§ enligt 11 kap. 51-53 §§ plan- och bygglagen (PBL) 
 
En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om   
att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige enligt 11 kap. 61 §, PBL. Det 
gäller dock inte, om tillsynsmyndigheten i beslutet har bestämt en senare 
betalningsdag. 
 
Byggsanktionsavgiften beräknas med stöd av 9 kap 1-3 § PBF. För beräkning av 
byggsanktionsavgiften se bilaga, byggsanktionsavgift.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att man vidtagit lovpliktig åtgärd och 
att bygglov kan beviljas i efterhand. Att komma in med en lovansökan inom två 
månader bedöms vara rimligt.  

 
Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-30. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Lovföreläggande: 
Plan- och byggnadsnämnden förelägger XX, att inom 2 månader efter beslutet 
vunnit laga kraft: 

• Komma in med ansökan om lov och erforderliga handlingar som behövs 
för lovprövningen. 

 
Byggsanktionsavgift: 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift om  
74 865 kr av XX, för att denne på fastigheten Falghult 1:16 ha påbörjat åtgärder 
innan bygglov och startbesked utfärdats. 
 
Byggsanktionsavgiften ska vara betald senast två månader från det att beslutet 
vunnit laga kraft. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Beräkning sanktionsavgift 
Kommunicering från FÄ 
Klagomål 
Bemötande av information om skapat tillsynsärende 
Svar gällande information i ärendet 
Klagomål nr 3 
M3 Kommunicering inför beslut 
Foto fasad 
Klagomål 
fotodokumentation 2021-08-09  
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Dagens sammanträde 
Katarina Janeblom, byggnadsinspektör redogör för ärendet.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Rolf Skarin (M) föreslår att besluta enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag men att avgiften reduceras till 1/4 del, vilket då blir en 
byggsanktionsavgift om 18 716 kronor. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår beslut enligt Rolf Skarin (M) förslag och finner att plan- och 
byggnadsnämnden antar förslaget. 
 
Upplysningar 
Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur ni överklagar framgår av bilagan  
Hur man överklagar. 
 
Om föreläggandet inte följs kan åtgärderna utföras på den ansvariges bekostnad 
enligt 11 kap. 27 § PBL.  
 
Om föreläggandet inte följs, tas nytt föreläggande med dubbel 
byggsanktionsavgift ut enligt 9 kap 2 § PBF. 
                 
Om föreläggandet att söka lov inte följs kommer plan- och byggnadsnämnden 
låta upprätta de handlingar som behövs för att pröva frågan om lov på den 
ansvariges bekostnad. 
 
Bilagor 
Blanketten Hur man överklagar 
Handlingar som ingår i beslutet 
Sanktionsavgift räknas fram på Boverkets hemsida  
Dom rennäring 
Dom fårhus  
 
Expedieras till 
Beslutet delges fastighetsägare 
 
________________ 
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§50 /2022  Dnr: BYGG.2018.886   
 

OLOFSRED 1:2 - Ovårdad tomt  

Plan- och byggnadsnämndens beslut  
Plan- och byggnadsnämnden ansöker härmed hos Mark- och miljödomstolen 
om att det förelagda vitet utdöms. Det finns inga skäl att vitesbeloppet jämkas. 
Hittills har vitet uppgått till 40 000 kronor.  
 
Handlingar som ligger till grund för beslutet: 
2018-886 Foton.pdf 
M3 Kommunicering inför beslut 
Tillhör beslut Bilaga 1 fotodokumentation Olofsred 1.2.pdf 
Delgivningsbekräftelse 
§ 120/2021 beslut om åtgärdsföreläggande.pdf 
Klagomålsärende Olofsred 1_2.msg 
Tillhör beslut Anmälan -foton Olofsred 1.2.pdf 
Fotodokumentation 2022-02-28 
Tillhör beslut Kommunicering inför beslut_.pdf 
Tillhör beslut Flygfoto Olofsred 1.2.pdf 
Delgivningsbekräftelse, Carl-Erik Bonat  
 
 
Ärendet 
2021-06-18 beslutade nämnden om föreläggande vilket vann laga  
kraft 2021-11-25 
 
2022-02-28 var plan- och byggnadsnämnden på plats och konstaterade att 
rättelsen inte var utförd. 

 
Lagstöd 
Föreläggandet har inte följts, därför ska vite dömas ut enligt 11 kap. 37 §, plan- 
och bygglagen, PBL (SFS 2010:900). 
 
Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-30. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden ansöker härmed hos Mark- och miljödomstolen om 
att det förelagda vitet om 40 000 kronor utdöms. Det finns inga skäl att 
vitesbeloppet jämkas. 

 
Handlingar som ligger till grund för beslutet: 
2018-886 Foton.pdf 
M3 Kommunicering inför beslut 
Tillhör beslut Bilaga 1 fotodokumentation Olofsred 1.2.pdf 
Delgivningsbekräftelse 
§ 120/2021 beslut om åtgärdsföreläggande.pdf 
Klagomålsärende Olofsred 1_2.msg 
Tillhör beslut Anmälan -foton Olofsred 1.2.pdf 
Fotodokumentation 2022-02-28 
Tillhör beslut Kommunicering inför beslut_.pdf 
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Tillhör beslut Flygfoto Olofsred 1.2.pdf 
Delgivningsbekräftelse, XX  
 
Dagens sammanträde 
Katarina Janeblom, byggnadsinspektör redogör för ärendet.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande men med förtydligande av 
beslutsformuleringen: Plan- och byggnadsnämnden ansöker härmed hos Mark- 
och miljödomstolen om att det förelagda vitet utdöms. Det finns inga skäl att 
vitesbeloppet jämkas. Hittills har vitet uppgått till 40 000 kronor.  
 
Förslaget antas. 
 
Expedieras till 
Fastighetsägare  
Mark- och miljödomstolen  
________________ 
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§51 /2022  Dnr: BYGG.2020.547   
 

OLOFSRED 1:41 - Ovårdad tomt   

Plan- och byggnadsnämndens beslut  
Plan- och byggnadsnämnden ansöker härmed hos Mark- och miljödomstolen 
om att det förelagda vitet utdöms. Det finns inga skäl att vitesbeloppet jämkas. 
Hittills har vitet uppgått till 40 000 kronor.  
 
Handlingar som ligger till grund för beslutet: 
M3 Kommunicering inför beslut 
Delgivningsbekräftelse, Carl-Erik Bonat 
Tillhör beslut anmälan Olofsred 1.41.pdf 
Tillhör beslut Bilaga 1 -fordon Olofsred 1.41.pdf 
Tillhör beslut Flygfoto Olofsred 1.41.pdf 
Tillhör beslut Bilaga 2 Olofsred 1.41.pdf 
Tillhör beslut Bilaga 3 ladugård.pdf 
Fotodokumentation 2022-02-28 
Tillhör beslut Bilaga 4 huset.pdf 
Tillhör beslut Kommunicering inför beslut.pdf 
Delgivningsbekräftelse 
Tillhör beslut Bilaga 5 nya bilar.pdf 
§ 119/2021 beslut om åtgärdsföreläggande.pdf  
 
 
Ärendet 
2021-06-18 beslutade nämnden om föreläggande vilket vann laga  
kraft 2021-11-25. 

 
2022-02-28 var plan- och byggnadsnämnden på plats och konstaterade att 
rättelsen inte var utförd. 

 
Lagstöd 
Föreläggandet har inte följts, därför ska vite dömas ut enligt 11 kap. 37 §, plan- 
och bygglagen, PBL (SFS 2010:900). 
 
Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-30. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden ansöker härmed hos Mark- och miljödomstolen om 
att det förelagda vitet om 40 000 kronor utdöms. Det finns inga skäl att 
vitesbeloppet jämkas. 

 
Handlingar som ligger till grund för beslutet: 
M3 Kommunicering inför beslut 
Delgivningsbekräftelse, Carl-Erik Bonat 
Tillhör beslut anmälan Olofsred 1.41.pdf 
Tillhör beslut Bilaga 1 -fordon Olofsred 1.41.pdf 
Tillhör beslut Flygfoto Olofsred 1.41.pdf 
Tillhör beslut Bilaga 2 Olofsred 1.41.pdf 
Tillhör beslut Bilaga 3 ladugård.pdf 
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Fotodokumentation 2022-02-28 
Tillhör beslut Bilaga 4 huset.pdf 
Tillhör beslut Kommunicering inför beslut.pdf 
Delgivningsbekräftelse 
Tillhör beslut Bilaga 5 nya bilar.pdf 
§ 119/2021 beslut om åtgärdsföreläggande.pdf  
 
Dagens sammanträde 
Katarina Janeblom, byggnadsinspektör redogör för ärendet.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande men med förtydligande av 
beslutsformuleringen: Plan- och byggnadsnämnden ansöker härmed hos Mark- 
och miljödomstolen om att det förelagda vitet utdöms. Det finns inga skäl att 
vitesbeloppet jämkas. Hittills har vitet uppgått till 40 000 kronor.  
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras till 
Fastighetsägare  
Mark- och miljödomstolen  
________________ 
 



                                                                                                                            

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL    36 (84)  
Plan- och byggnadsnämnden  
Datum: 2022-04-07    

 
 
 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§52 /2022  Dnr: ALLM PB.2022.113   
 

Remiss förslag på näringslivspolicy för Marks kommun  

Plan- och byggnadsnämndens beslut  
Plan-och byggnadsnämnden har inget att erinra mot framtagna förslag. 
 
 
Ärendet 
Tiden har löpt ut för nuvarande näringslivspolicy och ett förslag för ny policy har 
tagits fram av näringslivskontoret. Ett remissvar ska skickas till 
kommunledningskontoret senast den 31 mars 2022. 
 
Beredning 
Plan-och byggnadsnämnden har redan yttrat sig om näringslivspolicyn se bilaga 
remissvar. Men vi ser ett behov av att förtydliga tidigare remissvar om policyn.  
 
Övervägande 
Prioritering av företagen innebär inte särbehandling av ärenden från företag och 
privatpersoner. Då alla ärenden som kommer in till byggenheten ska granskas 
inom en vecka,  och om ett ärende är klart för beslut ska man skriva beslutet 
inom en vecka. Detta innebär att ärenden hamnar i prioriteringslista för 
handläggning utifrån om det är  komplett eller inte efter granskning.  
 
Plan och byggnadsnämden har tidigare tagit fram en prioriteringslista för 
byggenheten, se bilaga nämndplan 2018/2020. Däremot finns ingen 
prioriteringslista för ärenden i den senaste nämndplanen 2022/2023. 
 
Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-30. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Plan-och byggnadsnämnden har inget att erinra mot framtagna förslag. 
 
Dagens sammanträde 
Mohammed Dahir Farah, enhetschef bygg redogör för ärendet.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande. 
 

    Förslaget antas. 
 
Expedieras till 
Kommunledningskontoret 
________________ 
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Plan- och byggnadsnämnden  
Datum: 2022-04-07    

 
 
 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§53 /2022  Dnr: BYGG.2022.16   
 

ÖRBY 4:12 - Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av 
enbostadshus  

Plan- och byggnadsnämndens beslut  
Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov för tillbyggnad med 
stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.  
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Tjänsteutlåtande 
Ansökan 
Fasadritning, nordväst 
Fasad/sektionsritning sydost 
Fasadritning, sydväst 
Beskrivning av åtgärd 
Dagboksanteckning för ändringsansökan 
Fotodokumentation 
Följebrev till fotodokumentation 
Kommunicering om avslag 
Bilaga 8  
 
Handläggande byggnadsinspektör: 
Nikolaos Xiarchos, Nikolaos.Xiarchos2@mark.se, 0320 - 21 78 03 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är  
Börje Berntsson, som är certifierad kontrollansvarig med behörighet N/K enligt 
10 kap. 9 § PBL.  
 
Avgift 
Prövning Bygglov    7 589 Kr 
Startbesked            2 925 kr 
Kungörelse                284 Kr 
Avgift totalt       10 798 Kr 
 
 
Ärendet 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus inom detaljplan på 
fastigheten Örby 4:12. Sökande har lämnat in en ansökan om lov för att höja 
taket på tillbyggnaden med 50 cm enligt bilagda handlingar.  
 
Beredning 
För fastigheten gäller detaljplan med planbeteckning P 15-STY-1666 , som vann 
laga kraft 1962-01-31. Enligt detaljplanen får man bygga fristående bostadshus, 
med högst en våning och vinden får inredas. Vindinredning får ej förekomma på 
ett plan som ligger över tillåtna byggnadshöjd. Tillåtna byggnadshöjden är 4,2 m 
för den aktuella fastigheten. 

 
För Örby kyrkby gjordes en detaljplan ändring som vann laga kraft 2008-10-02. 
Ändring av detaljplanen syftade till att öka byggrätten för tomter bebyggda med 
fristående bostadshus. Fastigheten Örby 4:12 har byggrätt 270 kvm. 
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Plan- och byggnadsnämnden  
Datum: 2022-04-07    

 
 
 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Yttranden   
Åtgärden bedöms inte vara av betydelse för berörda sakägare och grannar, då 
byggenheten har skickat grannhörande tidigare kopplat till samma åtgärd. 
De grannar och sakägare som har bedömts vara berörda har fått tillfälle att yttra 
sig över åtgärden tidigare. 
 
Då har det inte kommit in några synpunkter från grannar, andra    
sakägare till Byggnadsnämnden och nämnden bedömer därför att             
ingen har något emot förslaget. 
 
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. 

 
Kulturmiljövärden 
Åtgärden bedöms inte uppfylla kravet om varsamhet enligt 
8 kapitlet 17 § Plan- och bygglagen. Eftersom ändringen av byggnaden inte 
följer nämnda lagrum när det gäller proportioner, form och volym. 
Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att 
man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens 
tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. 

 
En vind ska räknas som en våning om den går att inreda som bostadsrum eller 
arbetslokal och om byggnadshöjden är mer än 0,7 m högre än nivån för 
vindsbjälklagets översida. 

 
Enligt sektionsritningen redovisas hela byggnadshöjden till 4.615 m. Det översta 
planet har en rumshöjd på 2,4 m och byggnadshöjden räknat från 
mellanbjälklagets ovansida beräknas till 1,6 m. Utifrån detta görs bedömningen 
att det översta planet är en våning och inte vind.  
 
För att bygglov ska ges för en åtgärd inom detaljplan ska utgångsläget vara 
planenligt. Det är både den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
ska stämma överens med detaljplanen. Syftet med kravet fastigheten och 
byggnadsverk ska stämma överens med detaljplanen, är bland annat att tvinga 
fram ett genomförande av planen.  

 
Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är bedömningen att det inte går och ge 
bygglov för åtgärden. 
 
Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-30. 

 
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 7 873 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 
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Plan- och byggnadsnämnden  
Datum: 2022-04-07    

 
 
 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Handlingar som ingår i beslutet: 
Tjänsteutlåtande 
Ansökan 
Fasadritning, nordväst 
Fasad/sektionsritning sydost 
Fasadritning, sydväst 
Beskrivning av åtgärd 
Dagboksanteckning för ändringsansökan 
Fotodokumentation 
Följebrev till fotodokumentation 
Kommunicering om avslag 
Bilaga 8  
 
Avgift  
Prövning Bygglov 7 589 Kr 
Kungörelse 284 Kr 
Avgift totalt 7 873 Kr 
 
Dagens sammanträde 
Mohammed Dahir Farah, enhetschef bygg redogör för ärendet.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Lennart Svensson (SD) föreslår att bygglov beviljas eftersom avvikelsen inte 
stör närliggande byggnation.  
 
Rolf Skarin (M) föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut - förvaltningens förslag och 
Lennart Svensson (SD) förslag. 
 
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att plan- och 
byggnadsnämnden beslutar enligt Lennart Svenssons (SD) förslag om att bevilja 
bygglov. 
 
Reservation 
Rolf Skarin (M) reserverar sig mot beslutet med följande text: 
Håller med om förvaltningens bedömning av avvikelserna. Dels är det byggt ett 
våningsplan och inte vindsvåning. Då utförandet tidigare fått avslag och detta 
beslut inte följts utan byggaren byggt det utförande hen önskat. Det skall inte gå 
att bygga i strid med gällande planbestämmelser och erhållna bygglov utan att 
det får konsekvenser. Vad ger detta för signaler till andra som inte är nöjda med 
sina beslut? 
 
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 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland.html
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Plan- och byggnadsnämnden  
Datum: 2022-04-07    

 
 
 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

(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 på kontrollplan 
- konstruktionsritningar för väggar och tak 
- Ventilationsritningar 
- Övriga handlingar (efter det tekniska samrådet vid behov) 
 
Expedieras till 
Beslutskopia skickas till:                      sökanden, medsökande, 

         kontrollansvarig 
 
Meddelande om beviljat bygglov:  Örby 4:47    
      Örby 4:49    
      Örby 4:50    
      Örby 5:118    
      Örby 5:120    
      Örby 5:189 
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, enligt 
plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 
 
________________ 
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  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§54 /2022  Dnr: BYGG.2022.34   
 

HYSSNA-STJÄRNHULT 1:5 - 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 16 612 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Tjänsteutlåtande 
Ansökan 
Fotodokumentation 
Situationsplan - yttre VA 
 

Avgift  
Förhandsbesked 7 905  Kr 
Grannehörande 3 162 Kr 
Kungörelse 284 Kr 
VA-granskning miljöenheten 5 270 Kr 
   
Avgift totalt 16 612 Kr 

 
Tidsfristen började löpa 2022-02-23 och beslut fattades 7 april 2022 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 nybyggnation av ett enbostadshus.   

 
Den befintliga fastighetens storlek är 3 414m2. Fastigheten kommer inte styckas 
av vid positivt förhandsbesked.  
 
Fastigheten Hyssna-Stjärnhult 1:5 är taxerad som småhustomt.  
 
Beredning 
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och 
sammanhållen bebyggelse. Enbostadshus är tänkt att anslutas till enskild 
anläggning för vatten och avlopp. En ny planerad tillfartsväg kommer anläggas 
fram till Hyssna-Stjärnhult 1:5 och grannfastigheten Hyssna-Stjärnhult 1:44. En 
gemensam vändzon kommer att ordnas i anslutning till fastigheter och 
tillfartsväg.  
 
Enligt översiktsplanen för Marks kommun antagen 20 april 2017 redovisas 
fastigheten inom avrinningsområde där särskild hänsyn ska tas. (MB 3:6) 
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  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Utsläpp, avlopp eller dagvattenavrinning till följd av ny bebyggelse och andra 
åtgärder får aldrig påverka vattenstatusen negativt i någon sjö, vattendrag eller 
grundvattenförekomst. Inom identifierade AV-områden gäller dessutom att 
särskild hänsyn ska tas till vattenkvaliteten vid prövning av ny bebyggelse och 
andra åtgärder, då denna redan är otillfredsställande i dessa områden eller 
riskerar att försämras på grund av sammantagen byggnation. 
 
Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller bevarandevärden.  
 
Yttranden   
De grannar, andra sakägare och myndigheter som har bedömts vara berörda har 
fått tillfälle att yttra sig över ansökan. 
 
Miljöenheten har fått tillfälle att yttra sig. Det bedöms att enskilt eller 
gemensamt VA går att lösas. Slutgiltig prövning sker vid tillståndsansökan av 
miljöenheten. Se yttrande.  

 
Det har inte kommit in några synpunkter från grannar, andra sakägare eller 
berörda.  Byggnadsnämnden och nämnden bedömer därför att             
ingen har något emot förslaget. 
 
Övervägande 
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 två avstyckade fastigheter. Den sökta åtgärden bedöms därför 
inte vara sådan att markens lämplighet behöver prövas med detaljplan. (4 kap 2 
§ PBL). 

 
Lokalisering 
Enligt översiktsplanen för Marks kommun antagen 20 april 2017 redovisas 
aktuella tomten inom avrinningsområde där särskild hänsyn ska tas. (MB 3:6)  
Det föreligger inga särskilda hinder mot byggnation enligt gällande 
översiktsplan.  
 
Omgivningspåverkan 
Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller    
bevarandevärden.  
 
Placering och utformning 
Åtgärden, att uppföra ett enbostadshus 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 
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till kulturvärdena på platsen och bidrar till en god helhetsverkan. (2 kap 6 § 
PBL). 
 
Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är bedömningen att det går att ge 
bygglov för åtgärden. 
 
Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-30. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda 
platsen. 
 
Avgiften är 16 612 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Tjänsteutlåtande 
Ansökan 
Fotodokumentation 
Situationsplan - yttre VA 
 
Avgift  
Förhandsbesked 7 905  Kr 
Grannehörande 3 162 Kr 
Kungörelse 284 Kr 
VA-granskning miljöenheten 5 270 Kr 
   
Avgift totalt 16 612 Kr 
 
Tidsfristen började löpa 2022-02-23 och beslut fattades 7 april 2022 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.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande. 
 

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

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland.html
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Du måste ansöka om bygglov inom två år efter det att beslutet om 
förhandsbesked vunnit laga kraft för att beslutet ska vara bindande, plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 18 §. 
 
Kontakta Marks kommuns adresshandläggare via pbn@mark.se. 
 
Expedieras till 
Beslutskopia skickas till sökande 

 
Meddelande om beviljat förhandsbesked   Hyssna-Stjärnhult 1:5 
       Hyssna-Stjärnhult 1:2 
       Hyssna-Stjärnhult 1:7 
       Olofsred 1:15 
       Hyssna-Stjärnhult 1:6 
       Hyssna-Stjärnhult 1:41 
       Hyssna-Stjärnhult 1:45 
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, enligt 
plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 
 
________________ 
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§55 /2022  Dnr: BYGG.2022.35   
 

HYSSNA-STJÄRNHULT 1:44 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus  

Plan- och byggnadsnämndens beslut  
Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda 
platsen. 
 
Avgiften är 16 612 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Tjänsteutlåtande 
Ansökan 
Situationsplan - yttre VA 
Fotodokumentation 
 

Avgift  
Förhandsbesked 7 905  Kr 
Grannehörande 3 162 Kr 
Kungörelse 284 Kr 
VA-granskning miljöenheten 5 270 Kr 
   
Avgift totalt 16 612 Kr 

 
Tidsfristen började löpa 2022-02-23 och beslut fattades 7 april 2022 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 nybyggnation av ett enbostadshus.   

 
Den befintliga fastighetens storlek är 2 833 kvm. Fastigheten kommer inte 
styckas av vid positivt förhandsbesked.  
 
Fastigheten Hyssna-Stjärnhult 1:44 är taxerad som småhustomt. 

 
Beredning 
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och 
sammanhållen bebyggelse. Enbostadshuset är tänkt att anslutas till enskild 
anläggning för vatten och avlopp. En ny planerad tillfartsväg kommer anläggas 
fram till Hyssna-Stjärnhult 1:5 och grannfastigheten Hyssna-Stjärnhult 1:44. En 
gemensam vändzon kommer att ordnas i anslutning till fastigheter och 
tillfartsväg.  
 
Enligt översiktsplanen för Marks kommun antagen 20 april 2017 redovisas 
fastigheten inom avrinningsområde där särskild hänsyn ska tas. (MB 3:6) 
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Utsläpp, avlopp eller dagvattenavrinning till följd av ny bebyggelse och andra 
åtgärder får aldrig påverka vattenstatusen negativt i någon sjö, vattendrag eller 
grundvattenförekomst. Inom identifierade AV-områden gäller dessutom att 
särskild hänsyn ska tas till vattenkvaliteten vid prövning av ny bebyggelse och 
andra åtgärder, då denna redan är otillfredsställande i dessa områden eller 
riskerar att försämras på grund av sammantagen byggnation.  
 
Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller bevarandevärden.  
 
Yttranden   
De grannar, andra sakägare och myndigheter som har bedömts vara berörda har 
fått tillfälle att yttra sig över ansökan. 
 
Miljöenheten har fått tillfälle att yttra sig. Det bedöms att enskilt eller 
gemensamt VA går att lösas. Slutgiltig prövning sker vid tillståndsansökan av 
miljöenheten. Se yttrande.  

 
Det har inte kommit in några synpunkter från grannar, andra    
sakägare och berörda till Byggnadsnämnden och nämnden bedömer därför att             
ingen har något emot förslaget. 
 
Övervägande 
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 två avstyckade fastigheter. Den sökta åtgärden bedöms därför 
inte vara sådan att markens lämplighet behöver prövas med detaljplan. (4 kap 2 
§ PBL). 

 
Lokalisering  
Enligt översiktsplanen för Marks kommun antagen 20 april 2017 redovisas 
fastigheten inom avrinningsområde där särskild hänsyn ska tas. (MB 3:6) Det 
föreligger inga särskilda hinder mot byggnation enligt gällande översiktsplan.  

 
Omgivningspåverkan 
Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller    
bevarandevärden.  
 
Placering och utformning 
Åtgärden, att uppföra ett enbostadshus 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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Plan- och byggnadsnämnden  
Datum: 2022-04-07    

 
 
 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är bedömningen att det går att ge 
bygglov för åtgärden. 

 
Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-30. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda 
platsen. 
 
Avgiften är 16 612 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Tjänsteutlåtande 
Ansökan 
Situationsplan - yttre VA 
Fotodokumentation 
 
Avgift  
Förhandsbesked 7 905  Kr 
Grannehörande 3 162 Kr 
Kungörelse 284 Kr 
VA-granskning miljöenheten 5 270 Kr 
   
Avgift totalt 16 612 Kr 
 
Tidsfristen började löpa 2022-02-23 och beslut fattades 7 april 2022 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.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar 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 §. 
 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland.html
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Plan- och byggnadsnämnden  
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  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Kontakta Marks kommuns adresshandläggare via pbn@mark.se. 
 
Expedieras till 
Beslutskopia skickas till sökande 

 
Meddelande om beviljat förhandsbesked   Hyssna-Stjärnhult 1:5 
       Hyssna-Stjärnhult 1:2 
       Hyssna-Stjärnhult 1:7 
       Olofsred 1:15 
       Hyssna-Stjärnhult 1:6 
       Hyssna-Stjärnhult 1:41 
       Hyssna-Stjärnhult 1:45 
       Hyssna-Stjärnhult 1:44 
 
 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, enligt 
plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 
 
________________ 
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Plan- och byggnadsnämnden  
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  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§56 /2022  Dnr: BYGG.2022.132   
 

BJÖRKELUND 4:1 - 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 16 612 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Tjänsteutlåtande 
Ansökan 
Beskrivning planerad avstyckning 
Situationsplan 1:1000 
Situationsplan 1:400 
Remissvar 
Fotodokumentation 
 
Avgift  

Förhandsbesked 7 905 Kr 
Grannehörande 3 162 Kr 
Kungörelse 284  Kr 
VA-granskning miljöenheten 5 270 Kr 
Avgift totalt 16 612 Kr 

 
Tidsfristen började löpa 2022-02-21 och beslut fattades 2022-04-07, vilket 
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har 
inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). 
Hur avgiften är fastställd framgår av debiteringsunderlag som ligger till grund 
för beslutet. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura för avgiften skickas separat. 
 
 
Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus på 
fastigheten Bygglovshandläggare.  

 
Den befintliga fastighetens storlek är 226 060 kvm. Fastigheten kommer vid 
positivt förhandsbesked att styckas av. Den tilltänkta fastigheten får en 
föreslagen storlek på cirka 3 600 kvm.  
 
Fastigheten BJÖRKELUND 4:1 är taxerad som lantbruksenhet.  
 
Beredning 
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och 
sammanhållen bebyggelse. Fastigheten kommer att anslutas till enskilt vatten 
och avlopp. Dagvatten omhändertas inom fastigheten.  
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Plan- och byggnadsnämnden  
Datum: 2022-04-07    

 
 
 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Enligt översiktsplanen för Marks kommun antagen 20 april 2017 redovisas den 
aktuella platsen inom riksintresse för friluftsliv (MB 3:6) och riksintresse för 
naturvård (MB 3:6)   
 
Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller bevarandevärden. 
Platsen ligger utanför strandskyddsområde.  
 
Den befintliga fastigheten ligger inom ett område med gles lövskog sluttande 
mot öster med en stenmur i avgränsning mot sydväst.  
 
Yttranden   
De grannar, andra sakägare och myndigheter som har bedömts vara berörda har 
fått tillfälle att yttra sig över ansökan. 
 
Miljöenheten har fått tillfälle att yttra sig. Se yttrande.  
 
Teknik- och serviceförvaltningen har fått tillfälle att yttra sig. TSN har inte 
inkommit med remissvar.  
 
Det har inte kommit in några synpunkter från grannar eller andra    
sakägare. Byggnadsnämnden och nämnden bedömer därför att ingen berörd 
sakägare har något att erinra mot förslaget.  

 
Övervägande 
Byggnadsnämnden ska enligt 9 kap. 17 § PBL, ge ett förhandsbesked till den 
som begär det och som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd. I ett 
förhandsbesked prövas det om den sökta åtgärden kan tillåtas på aktuell plats. 
Enligt 9 kap. 18 § PBL är ett positivt förhandsbesked bindande för kommunen 
om ansökan om bygglov inkommer inom två år från den dag då beslutet vann 
laga kraft.  
 
Marken ska enligt 2 kap. 2 § PBL, användas för det ändamål som är mest 
lämpligt utifrån beskaffenhet, läge och behov. Hushållningsbestämmelserna i 
miljöbalken ska enligt samma paragraf tillämpas vid handläggning av 
förhandsbesked. 
Åtgärden bedöms inte få någon betydan. 

 
Detaljplanekravet 
de inverkan på omgivningen eftersom den placeras i ett område med spridd 
bebyggelse. Det finns god infrastruktur och möjlighet att ordna enskilt VA. Det 
har beviljats ett par förhandsbesked i området senaste året men utspritt. Den 
sökta åtgärden bedöms därför inte vara sådan att markens lämplighet behöver 
prövas med detaljplan. (4 kap 2 § PBL). 
 
Lokalisering  
Enligt översiktsplanen för Marks kommun antagen 20 april 2017 redovisas den 
aktuella platsen inom riksintresse för friluftsliv (MB 3:6) och riksintresse för 
naturvård (MB 3:6) Varsamhet och restriktivitet bör tas till byggnationer inom 
riksintressena så att värdena inte påverkas negativt och förstörs av 
byggnationer, anläggningar, luftledningar och vägar. Aktuell åtgärd bedöms inte 
påverka riksintressenas värden negativt eftersom föreslagen fastighet och plats 
kan ses som en förtätning av ett bebyggt område. Det bedöms lämpligare i detta 
fall förtäta byggnationer istället för att sprida ut.  
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Plan- och byggnadsnämnden  
Datum: 2022-04-07    

 
 
 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
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 bedömningen att det går att ge positivt 
förhandsbesked för åtgärden. 

 
Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-30. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda 
platsen. 
 
Avgiften är 16 612 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Tjänsteutlåtande 
Ansökan 
Beskrivning planerad avstyckning 
Situationsplan 1:1000 
Situationsplan 1:400 
Remissvar 
Fotodokumentation 

 
Avgift  
Förhandsbesked 7 905 Kr 
Grannehörande 3 162 Kr 
Kungörelse 284  Kr 
VA-granskning miljöenheten 5 270 Kr 
Avgift totalt 16 612 Kr 
 
Tidsfristen började löpa 2022-02-21 och beslut fattades 2022-04-07, 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.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
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Plan- och byggnadsnämnden  
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  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar 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 sökande 

 
Meddelande om beviljat förhandsbesked   Bokeliden 4:1 
       Flohult 1:15 
       Björkelund 4:5 
       Torrås 2:19 
       Flohult 1:11 
       Flohult 1:4 
       Torrås 2:16 
       Flohult 1:52  
       Torrås 2:4 
       Björkelund 4:7 
       Torrås 1:10 
       Torrås 1:20 
       Björkelund 4:6 
       Ekeliden 1:1 
       Björkelund 4:1 
       Torrås 2:4 
       Flohult 1:39 
       Flohult 1:24 
       Torrås 1:21 
       Flohult 1:53 
        
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, enligt 
plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 
 
________________ 
 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland.html
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  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§57 /2022  Dnr: BYGG.2022.30   
 

HULATORP 3:5 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus  

Plan- och byggnadsnämndens beslut  
Ärendet återförvisas för vidare handläggning då buller- och vibrationsutredning 
måste genomföras.  
 
 
Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus på 
fastigheten HULATORP 3:5.  
 
Fastigheten har en storlek på 26 910 kvm. Fastigheten kommer inte styckas av 
vid positivt förhandsbesked.  
 
Fastigheten HULATORP 3:5 är taxerad som lantbruksenhet.  
 
Beredning 
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och 
sammanhållen bebyggelse. Fastigheten kommer anslutas till enskilt vatten och 
avlopp. Dagvatten omhändertas lokalt.  

  
Enligt översiktsplanen för Marks kommun antagen 20 maj 2017 redovisas den 
aktuella platsen inom ett område med jordbruksmark (MB 3:4) Stor restriktivitet 
bör iakttas mot ny bebyggelse och nya anläggningar på jordbruksmark, med 
undantag för sådana som har med områdenas funktion för jordbruket att göra. 
Ny bebyggelse på jordbruksmark kräver motivering både till varför det är ett 
väsentligt samhällsintresse och varför alternativa lösningar inte är 
tillfredsställande, redovisning av arealen och bedömning av påverkan. Delar av 
fastigheten redovisas inom  riksintresse naturvård (MB 3:6), Viskans och 
Surtans dalgång. Som huvudregel gäller att inga åtgärder som negativt påverkar 
områdenas värden får genomföras. 
 
Utfarten kommer att ske via en befintlig traktorväg till riksväg 41. Tillfartsvägen 
behöver breddas till minst 3 meter.  
 
Yttranden   
De grannar, andra sakägare och myndigheter som har bedömts vara berörda har 
fått tillfälle att yttra sig över ansökan. 
 
Miljöenheten har fått tillfälle att yttra sig och avstyrker byggnation på grund av 
jordbruksmark. Enskilt vatten och avlopp går att lösa. Se yttrande.  
 
Trafikverket har begärt att få ta del av en bullerutredning och en 
vibrationsutredning innan yttrande kan ges samt förhandsbesked kan beviljas. 
Detta med hänsyn till närheten till riksväg 41 samt Viskadalsbanan, järnväg.  

 
Övervägande 
Byggnadsnämnden ska enligt 9 kap. 17 § PBL, ge ett förhandsbesked till den 
som begär det och som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd. I ett 
förhandsbesked prövas det om den sökta åtgärden kan tillåtas på aktuell plats. 
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Plan- och byggnadsnämnden  
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  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Enligt 9 kap. 18 § PBL är ett positivt förhandsbesked bindande för kommunen 
om ansökan om bygglov inkommer inom två år från den dag då beslutet vann 
laga kraft.  
 
Marken ska enligt 2 kap. 2 § PBL, användas för det ändamål som är mest 
lämpligt utifrån beskaffenhet, läge och behov. Hushållningsbestämmelserna i 
miljöbalken ska enligt samma paragraf tillämpas vid handläggning av 
förhandsbesked. 
 
Detaljplanekravet 
Det bedöms inte vara högt bebyggelsetryck i området då det inte har byggts 
enbostadshus i området de senaste fem åren. 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 och delar av fastigheten omfattas av riksintresse naturvård.  Att 
bygga ett enbostadshus på platsen överensstämmer inte med översiktsplanen då 
byggnationer inom respektive område ska vara restriktivt.  
 
Enligt Sveriges geologiska undersökning, SGU, geokarta omfattas fastigheten av 
postglacial sand och norra delen av fastigheten omfattas av postglacial lera 
vilket medför att det finns risk för skred. En geotekniskt undersökning bör tas in 
som handling innan förhandsbesked beviljas för att säkerställa lämpligheten av 
byggnation av marken samt lämplig grundläggning.  
 
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 föreslagna åtgärden placeras på jordbruksmark som är brukningsvärd. 
Enligt Mark- och miljööverdomstolens 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 bebygga aktuell plats. Därmed 
utgör 3 kap. 4 § Miljöbalken ett hinder för ansökt åtgärd. 
 
Omgivningspåverkan 
Fastigheten är belägen inom jordbruksmark. Jordbruksmark kommer att tas i 
anspråk av tillfartsväg som behöver breddas till minst tre meter plus diken. 
Jordbruksmark kommer tas i anspråk av enbostadshuset samt trädgård.  
 
Placering och utformning 
Åtgärden, att uppföra ett enbostadshus på fastigheten uppfyller inte kravet på 
lämplig placering. Byggnaden bedöms få betydande inverkan på omgivningen 
eftersom den placeras på jordbruksmark i en dalgång. Landskapet och de öppna 
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  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

vyerna kommer påverkas negativt av byggnationer.  Åtgärden uppfyller inte 
kraven i Plan-och bygglagen 2 kap 6 §.  
 
Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är bedömningen att det inte går och ge 
ett positivt förhandsbesked för åtgärden. 

 
Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-30. 

 
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 6 983 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Tjänsteutlåtande 
Ansökan 
Situationsplan 
Granneyttrande, avstyrker 
Remissvar 
Fotodokumentation 
Yttrande x 2 
Svar från sökande 
Följebrev till bemötande av kommunicering 
Bemötande av kommunicering om avslag 
Skrivelse 
 
Avgift  
Prövning Förhandsbesked 4 875 Kr 
Grannehörande 2 108 Kr 
   
Avgift totalt 6 983 Kr 
 
Tidsfristen började löpa 2022-03-04 och beslut fattades 2022-04-07 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.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Rolf Skarin (M) föreslår att ärendet återförvisas för vidare handläggning då 
buller- och vibrationsutredning måste genomföras.   
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Beslutsgång 
Ordförande föreslår beslut enligt Rolf Skarin (M) förslag och finner att plan- och 
byggnadsnämnden antar förslaget. 
 
Expedieras till 
Beslutskopia skickas till sökande 
________________ 
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§58 /2022  Dnr: BYGG.2022.79   
 

SÖDERBACKA 1:23 - Bygglov med lokaliseringsprövning för två 
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 58 938 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är  
Mikael Johannison, Pentacees AB, Pigvägen 5, 438 93 Landvetter som är 
certifierad kontrollansvarig med behörighet N enligt 10 kap. 9 § PBL.  
 
Efter byggnation krävs lägeskontroll. Kostnader för detta ingår inte i 
bygglovsavgiften. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett 
startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL). 
 
Du som byggherre kallas härmed till tekniskt samråd och uppmanas att 
kontakta handläggande byggnadsinspektör för överenskommelse om tid och 
plats för det tekniska samrådet. 
 
Handläggande byggnadsinspektör: 
Katarina Janeblom, Katarina.Janeblom@mark.se 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Remissvar 
Anmälan om kontrollansvarig 
Fotodokumentation av handläggare 
Fasadritning lotten 1 
Situationsplan - yttre VA 
Remissvar 
Fasadritning lotten 2 
Plan/sektionsritning 
Ansökan 
Skrivelse      
 
               Avgift  

Bygglov 17 707 kr 
Startbesked 20 658 kr 
Grannehörande 3 162 kr 
Kungörelse  284  kr 
Lokaliseringsprövning 11 857 kr 
VA-granskning miljöenheten 5 270 Kr 
   
Avgift totalt 58 939 Kr 

 



                                                                                                                            

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL    58 (84)  
Plan- och byggnadsnämnden  
Datum: 2022-04-07    

 
 
 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
Tidsfristen började löpa 2022-02-11 och beslut fattades 7 april 2022, vilket 
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har 
inte  reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). 
Hur avgiften är fastställd framgår av debiteringsunderlag som ligger till grund 
för beslutet. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 
 
 
Ärendet 
Ansökan avser bygglov för nybyggnation av två enbostadshus på fastigheten 
SÖDERBACKA 1:23.  
 
Fastigheten kommer vid positivt förhandsbesked att styckas av. Två 
tillkommande fastigheter får en föreslagen storlek på cirka 1500 kvm.  
 
De båda enbostadshusen utformas med en våning och inredd vind. Åtgärden 
omfattar 128 kvm byggnadsarea, 198 kvm bruttoarea och 181,6 kvm boarea. 
Fasadbeklädnad av träpanel med vit kulör och takbeklädnad av betongpannor 
med svart kulör. De tillkommande fastigheterna kommer anslutas till enskilt VA. 
Tillfartsväg är befintlig. Minimikrav på tillfartsväg är tre meter bred och 5,4 
meter fri höjd. Uppställningsplats och möjlighet att vända för sopbil och slambil 
finns mellan de tillkommande fastigheterna.  
 
Fastigheten SÖDERBACKA 1:23 är taxerad som lantbruksenhet.  
 
Beredning 
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och 
sammanhållen bebyggelse.  
 
Enligt översiktsplanen för Marks kommun antagen 20 april 2017 redovisas den 
aktuella platsen inom avrinningsområde där särskild hänsyn ska tas (MB 3:6) 
utsläpp, avlopp eller dagvattenavrinning till följd av ny bebyggelse och andra 
åtgärder får aldrig påverka vattenstatusen negativt i någon av sjö, vattendrag 
eller grundvattenförekomst. Inom identifierade AV-områden gäller dessutom att 
särskild hänsyn ska tas till vattenkvaliteten vid prövning av ny bebyggelse och 
andra åtgärder, då denna redan är otillfredsställande i dessa områden eller 
riskerar att försämras på grund av sammantagen byggnation  
 
Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller bevarandevärden.  
 
Yttranden   
De grannar, andra sakägare och myndigheter som har bedömts vara berörda har 
fått tillfälle att yttra sig över ansökan. 
 
Miljöenheten har fått tillfälle att yttra sig. Enskilt vatten och avlopp går att lösa 
för de båda tomterna. Miljöenheten ser positivt på att avloppsfrågan löses 
gemensamt. Detta underlättar att hålla tillräckligt skyddsavstånd till 
dricksvattenbrunnarna. Det är tunna jordlager och relativt brant lutning ner mot  
vattendrag som mynnar i Söderbackasjön. Enskild avloppsanläggning kan därför 
komma att omfattas av krav på hög skyddsnivå för miljöskydd. Slutgiltig 
bedömning görs i samband med tillståndsprövning för enskilt avlopp. 



                                                                                                                            

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL    59 (84)  
Plan- och byggnadsnämnden  
Datum: 2022-04-07    

 
 
 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
Teknik- och serviceförvaltningen har fått tillfälle att yttra sig. Se yttrande.  
 
Det har inte kommit in några synpunkter från grannar, andra    
sakägare till Byggnadsnämnden och nämnden bedömer därför att             
ingen har något emot förslaget. 
 
Övervägande 
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 de 
lokaliserats till ett område utan närliggande byggnationer. Området består av 
kalhygge och byggnationen sker på berg. Det har endast byggts ett nytt hus i 
området de senaste tre åren och det är alltså inte någon stor efterfrågan att 
bygga i området. Den sökta åtgärden bedöms därför inte vara sådan att 
markens lämplighet behöver prövas med detaljplan. (4 kap 2 § PBL). 

 
Lokalisering 
Enligt översiktsplanen redovisas aktuella tomten inom ett område med 
avrinningsområde där särskild hänsyn ska tas (MB 3:6). Att bygga två 
enbostadshus på platsen överensstämmer med översiktsplanen.  

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

 
Placering och utformning 
Åtgärden, att uppföra två enbostadshus 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 tjänsteskrivelse daterad 2022-03-30.  
 
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. 



                                                                                                                            

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL    60 (84)  
Plan- och byggnadsnämnden  
Datum: 2022-04-07    

 
 
 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
Avgiften är 58 938 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är  
Mikael Johannison, Pentacees AB, Pigvägen 5, 438 93 Landvetter som är 
certifierad kontrollansvarig med behörighet N enligt 10 kap. 9 § PBL.  
 
Efter byggnation krävs lägeskontroll. Kostnader för detta ingår inte i 
bygglovsavgiften. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked 
(enligt 10 kap. 3 § PBL). 
 
Du som byggherre kallas härmed till tekniskt samråd och uppmanas att kontakta 
handläggande byggnadsinspektör för överenskommelse om tid och plats för det 
tekniska samrådet. 
 
Handläggande byggnadsinspektör: 
Katarina Janeblom, Katarina.Janeblom@mark.se 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Remissvar 
Anmälan om kontrollansvarig 
Fotodokumentation av handläggare 
Fasadritning lotten 1 
Situationsplan - yttre VA 
Remissvar 
Fasadritning lotten 2 
Plan/sektionsritning 
Ansökan 
Skrivelse      
 
Avgift  
Bygglov 17 707 kr 
Startbesked 20 658 kr 
Grannehörande 3 162 kr 
Kungörelse  284  kr 
Lokaliseringsprövning 11 857 kr 
VA-granskning miljöenheten 5 270 Kr 
   
Avgift totalt 58 939 Kr 
 
Tidsfristen började löpa 2022-02-11 och beslut fattades 7 april 2022, 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.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 



                                                                                                                            

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL    61 (84)  
Plan- och byggnadsnämnden  
Datum: 2022-04-07    

 
 
 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar 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 
- Brandskydd 
- Energiberäkning 
- Yttre VA 
- Inre VA  
- Markplaneringsritning 
- Konstruktionsdokumentation enligt EKS 11 
- Konstruktionsritning: grund, vägg, tak, takstol  
- Ventilationsritning    
 
Expedieras till 
Beslutskopia skickas till: sökanden och kontrollansvarig 

 
Meddelande om beviljat bygglov    Söderbacka 1:9 
       Söderbacka 1:24 
       Söderbacka 1:22 
       Askersred 2:5 
       Friared 4:1 
       Söderbacka 1:23 
       Friared 6:8 
       Bårred 1:11 
       Söderbacka 1:18 
       Askersred 1:2 
       Askeresred 2:3 
       Gunnared 1:1 
       Friared 1:6  
       Bårred 2:4  
       Friared 6:1 
       Gunnared 1:6 
       Friared 6:4 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland.html
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Plan- och byggnadsnämnden  
Datum: 2022-04-07    

 
 
 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

       Söderbacka 1:19 
       Söderbacka 1:20 
       Söderbacka 1:11 
       Gunnared 1:13 
       Bårred 1:12 
       Bårred 1:3 
       Bårred 2:6 
       Bårred 1:10   
       Bårred 2:4 
       Bårred 2:6 
       Bårred 2:7 
        
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, enligt 
plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 
________________ 
 



                                                                                                                            

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL    63 (84)  
Plan- och byggnadsnämnden  
Datum: 2022-04-07    

 
 
 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§59 /2022  Dnr: BYGG.2022.78   
 

BÅRRED 2:2 - Bygglov för nybyggnad av fritidshus  

Plan- och byggnadsnämndens beslut  
Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 
31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Den föreslagna åtgärden kan 
tillåtas på den avsedda platsen. 
 
Avgiften är 30 638 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är  
Oskar Nilsson, lvliraallen 23, 417 58 Göteborg som är certifierad 
kontrollansvarig med behörighet N/K enligt 10 kap. 9 § PBL.  
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett 
startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL). 
 
Du som byggherre kallas härmed till tekniskt samråd och uppmanas att 
kontakta handläggande byggnadsinspektör för överenskommelse om tid och 
plats för det tekniska samrådet. 
 
Handläggande byggnadsinspektör: 
Katarina Janeblom, Katarina.Janeblom@mark.se, 0320 - 21 71 18 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Planritning 
Anmälan om kontrollansvarig 
Yttrande 
Sektionsritning 
platsbesöksbilder av handläggare - Bårred 2_2.pdf 
Bygglovskarta 
Fasadritning 
Situationsplan 
Ansökan 
 
                  Avgift  

Bygglov 10 118  kr 
Startbesked 11 804 kr 
Grannhörande 3 162 kr 
Kungörelse  284 kr 
VA-granskning miljöenheten 5 270 Kr 
   
Avgift totalt 30 638 Kr 

 
Tidsfristen började löpa 2022-03-25 och beslut fattades 2022-04-07, 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. 



                                                                                                                            

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL    64 (84)  
Plan- och byggnadsnämnden  
Datum: 2022-04-07    

 
 
 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
Ärendet 
Ansökan avser bygglov för nybyggnation av fritidshus på fastigheten BÅRRED 
2:2. Fritidshuset utformas med 1,5 våning, samt en byggnadsarea på 122 km.  
 
Den befintliga fastighetens storlek är ca 4,6 hektar. Fastigheten kommer vid 
positivt förhandsbesked att styckas av. Den tilltänkta fastigheten får en 
föreslagen storlek på cirka 5000 m2.  
 
Åtgärden omfattar 122 kvm byggnads- och bruttoarea, och 118 km boarea. 
Fasadbeklädnad av trä med natur/brungrå kulör och takbeklädnad av cedum 
mattor. 

 
Fastigheten BÅRRED 2:2 är taxerad som lantbruksenhet, bebyggd. 
 
Beredning 
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och 
sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger i dagsläget utanför 
verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. Byggnaden 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 avrinningsområde där särskild hänsyn ska tas enligt 
miljöbalken (MB 3:6) 
 
Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller bevarandevärden. 
Utfarten kommer att ske via en befintlig enligt situationsplanen.  
 
Yttranden   
Miljöenheten inkom med skrivelse och har inget att erinra mot förslaget, se 
bilaga yttrande.  
 
Det har inte kommit in några synpunkter från grannar, andra    
sakägare till Byggnadsnämnden och nämnden bedömer därför att             
ingen har något emot förslaget. Grannarna tillstyrker. 
 
Övervägande 
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 skogsmark. Det har endast byggts ett nytt hus i området de 
senaste fem åren och det är alltså inte någon stor efterfrågan att bygga i 
området. Den sökta åtgärden bedöms därför inte vara sådan att markens 
lämplighet behöver prövas med detaljplan. (4 kap 2 § PBL). 
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Plan- och byggnadsnämnden  
Datum: 2022-04-07    

 
 
 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
Enligt översiktsplanen redovisas aktuella tomten inom ett avrinningsområde dr 
särskild hänsyn ska tas (MB 3:6). Att bygga ett fritidshus på platsen 
överensstämmer med översiktsplanen.  

 
Omgivningspåverkan 
Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller    
bevarandevärden.  
 
Placering och utformning 
Åtgärden, att uppföra ett nytt fritidshus på fastigheten Bårred 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). 

 
Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är bedömningen att det går och ge 
bygglov för åtgärden. 
 
Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-07. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 
31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Den föreslagna åtgärden kan tillåtas 
på den avsedda platsen. 
 
Avgiften är 30 638 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är  
Oskar Nilsson, lvliraallen 23, 417 58 Göteborg som är certifierad kontrollansvarig 
med behörighet N/K enligt 10 kap. 9 § PBL.  

 
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked 
(enligt 10 kap. 3 § PBL). 
 
Du som byggherre kallas härmed till tekniskt samråd och uppmanas att kontakta 
handläggande byggnadsinspektör för överenskommelse om tid och plats för det 
tekniska samrådet. 
 
Handläggande byggnadsinspektör: 
Katarina Janeblom, Katarina.Janeblom@mark.se, 0320 - 21 71 18 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Planritning 
Anmälan om kontrollansvarig 
Yttrande 
Sektionsritning 
platsbesöksbilder av handläggare - Bårred 2_2.pdf 
Bygglovskarta 
Fasadritning 
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Plan- och byggnadsnämnden  
Datum: 2022-04-07    

 
 
 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Situationsplan 
Ansökan 

 
Avgift  
Bygglov 10 118  kr 
Startbesked 11 804 kr 
Grannhörande 3 162 kr 
Kungörelse  284 kr 
VA-granskning miljöenheten 5 270 Kr 
   
Avgift totalt 30 638 Kr 
 
Tidsfristen började löpa 2022-03-25 och beslut fattades 2022-04-07, 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 
Marina Khatchadorian, bygglovhandläggare redogör för ärendet.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar 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 
- Yttre VA 
- Konstruktionsritning: grund, vägg och tak 
- Ventilationsritning 
 
 
Expedieras till 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland.html
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Plan- och byggnadsnämnden  
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  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Beslutskopia skickas till:    sökanden, medsökande, 
kontrollansvarig 

 
Meddelande om beviljat bygglov     Bårred 2:2 

Bårred 2:12 
Hajom 1:2 
Bårred 1:2 
Hajoms-Mölnebacka 4:7 
Hjorttorp 2:4 
Hajom 1:4 
Hjorttorp 3:4 
Hjorttorp 3:3 
Hajom 2:4 
Bårred1:8 
Mossaberg 1:1 
Hjorttorp 2:13 
Bårred 2:4 
Hajom 2:3 

 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, enligt 
plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 
 
________________ 
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§60 /2022  Dnr: BYGG.2022.47   
 

HÄSTEBACKA 6:1 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus  

Plan- och byggnadsnämndens beslut  
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked med stöd av 9 
kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan inte 
tillåtas på den avsedda platsen. 
 
Avgiften är 11 858 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Tjänsteutlåtande 
Ansökan 
Situationsplan 
Fotodokumentation 
Yttrande miljöenheten 
Mejl från sökande  
Yttrande Swedavia 1 
Yttrande Teknik- och serviceförvaltningen 
Re Situationsplan 
Situationsplan - sopkärl 
Yttrande från Swedavia 2 
 
                  Avgift  

Prövning Förhandsbesked 9 750 Kr 
Grannehörande 2 108 Kr 
 
 

  

Avgift totalt 11 858 Kr 
 
Tidsfristen började löpa 2022-03-18 och beslut fattades 2022-04-07, vilket 
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har 
inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). 
Hur avgiften är fastställd framgår av debiteringsunderlag som ligger till grund 
för beslutet. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura för avgiften skickas separat. 
 
 
Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus på 
fastigheten HÄSTEBACKA 6:1. Enbostadshuset utformas med en våning, samt en 
byggnadsarea på ca 140 m2.  
 
Den befintliga fastighetens storlek är 2 609 m2. Fastigheten kommer vid positivt 
förhandsbesked att styckas av. Den tilltänkta fastigheten får en föreslagen 
storlek på cirka 1 036 m2.  

 
Fastigheten HÄSTEBACKA 6:1 är taxerad som småhusenhet, och är bebyggd 
med ett hus på cirka 40 m2.  
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Beredning 
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och 
sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger i dagsläget utanför 
verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. Byggnaden 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 riksintresse för flygplats, influensområde för buller 
Göteborg Landvetter Airport.  
 
Riksintresset innebär att flygplatsområdet kring Landvetter flygplats och de 
omgivande influensområdena ska skyddas med hänsyn till flygbuller, flyghinder 
och elektromagnetisk störning. Flygplatsens sammantagna influensområde är 
den yta utanför riksintresseområdet inom vilken bebyggelse eller anläggning 
påtagligt kan skada riksintresset. 

 
Utfarten kommer att ske via en befintlig väg enligt situationsplanen. 
 
Yttranden   
Miljöenheten inkom med skrivelse och har påpekat att området är tättbebyggt 
och det finns ett bebyggelsetryck, då behöver VA-frågan lösas i ett större 
sammanhang. Miljöenheten har bedömt att Teknik- och servicenämnden bör få 
yttra sig i frågan. Se yttrande från miljöenheten. 

 
Teknik- och Service förvaltningen inkom med skrivelse och har påpekat att 
sopbilen kan inte åka upp på tillfartsvägen som leder förbi infarten då vändplats 
saknas. Se bilaga yttrande från TSF. Den sökande har lämnat ett nytt förslag på 
placering av avfallskärl där sopbilen kan köra, se bilaga situationsplan sopkärl.  

 
Swedavia inkom med skrivelse och har avstyrkt förslaget, se bilaga yttrande från 
Swedavia 1 och Yttrande från Swedavia 2.  
 
Det har inte kommit in några synpunkter från grannar, andra    
sakägare till Byggnadsnämnden och nämnden bedömer därför att             
ingen har något emot förslaget. 
 
Övervägande 
Byggnadsnämnden ska enligt 9 kap. 17 § PBL, ge ett förhandsbesked till den 
som begär det och som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd. I ett 
förhandsbesked prövas det om den sökta åtgärden kan tillåtas på aktuell plats. 
Enligt 9 kap. 18 § PBL är ett positivt förhandsbesked bindande för kommunen 
om ansökan om bygglov inkommer inom två år från den dag då beslutet vann 
lagakraft.  
 
Marken ska enligt 2 kap. 2 § PBL, användas för det ändamål som är mest 
lämpligt utifrån beskaffenhet, läge och behov. Hushållningsbestämmelserna i 
miljöbalken ska enligt samma paragraf tillämpas vid handläggning av 
förhandsbesked. 
 
Detaljplanekravet 
Åtgärden bedöms inte få någon betydande inverkan på omgivningen eftersom 
den placeras på en lämplig mark. Det har endast byggts ett nytt hus i området 
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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 influensområde för 
flygbuller och inom ett område med värdefulla odlingslandskap areal Lst 1994. 
Att bygga ett hus på ca 140 kvm på platsen överensstämmer inte med 
översiktsplanen. I det här fallet bedöms riksintresset väger tyngre än den 
enskilde personens intresse att få bygga på den här platsen.  

 
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 tjänsteskrivelse daterad 2022-03-30. 

 
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: 
Tjänsteutlåtande 
Ansökan 
Situationsplan 
Fotodokumentation 
Yttrande miljöenheten 
Mejl från sökande  
Yttrande Swedavia 1 
Yttrande Teknik- och serviceförvaltningen 
Re Situationsplan 
Situationsplan - sopkärl 
Yttrande från Swedavia 2 

 
Avgift  
Prövning Förhandsbesked 9 750 Kr 
Grannehörande 2 108 Kr 
   
Avgift totalt 11 858 Kr 
 
Tidsfristen började löpa 2022-03-18 och beslut fattades 2022-04-07, vilket 
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har 
inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur 
avgiften är fastställd framgår av debiteringsunderlag som ligger till grund för 
beslutet. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura för avgiften skickas separat. 
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Dagens sammanträde 
Marina Khatchadorian, bygglovhandläggare redogör för ärendet.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar 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 
 
________________ 
 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland.html
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§61 /2022  Dnr: BYGG.2020.485   
 

SVENNINGSRED 1:4 - förhandsbesked för nybyggnation av 
enbostadshus och komplementbyggnad  

Plan- och byggnadsnämndens beslut  
Förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900). Den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 
 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Tjänsteutlåtande 
Ansökan 
Situationsplan 
Skrivelse kompletterande information 
Grannyttrande, avstyrker x 5 
Yttrande 
Remissvar 
Kommunicering från  sökanden 
 
                 Avgift  

Prövning Förhandsbesked 0 Kr 
Grannehörande 0 Kr 
Avgift totalt 0 Kr 

 
 

 
Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus samt 
komplementbyggnad på fastigheten SVENNINGSRED 1:4. Byggnaden utformas 
med 1 våning, samt en byggnadsarea på 100-200m2.  
 
Fastigheten kommer vid positivt förhandsbesked att styckas av. Den tilltänkta 
fastigheten får en föreslagen storlek på cirka 3000 m2.  

 
Fastigheten är taxerad som Lantbruksenhet och den aktuella platsen för 
exploatering är registrerad som ägoslag bete i Jordbruksverkets jordbruksblock. 
 
Beredning 
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och 
sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger i dagsläget utanför 
verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. Byggnaden är tänkt att 
anslutas till enskild anläggning för vatten och avlopp. 

  
Den aktuella platsen ligger inom riksintresse för natur och friluftsliv. 
 
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 avstyrker byggnation på den aktuella 
platsen, se bilaga remissvar miljöenheten. 
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Berörda grannar inkom med skrivelse och har synpunkter på Va lösningen samt 
byggnation på jordbruksmark, se bilaga grannyttrande.  
 
Övervägande 
Byggnadsnämnden ska enligt 9 kap. 17 § PBL, ge ett förhandsbesked till den 
som begär det och som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd. I ett 
förhandsbesked prövas det om den sökta åtgärden kan tillåtas på aktuell plats. 
Enligt 9 kap. 18 § PBL är ett positivt förhandsbesked bindande för kommunen 
om ansökan om bygglov inkommer inom två år från den dag då beslutet vann 
lagakraft.  
 
Marken ska enligt 2 kap. 2 § PBL, användas för det ändamål som är mest 
lämpligt utifrån beskaffenhet, läge och behov. Hushållningsbestämmelserna i 
miljöbalken ska enligt samma paragraf tillämpas vid handläggning av 
förhandsbesked. 
 
Jordbruksmark 
Jordbruksmark är, enligt 3 kap. 4 § i Miljöbalken, av nationell betydelse. 
Brukningssvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse endast om det 
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan 
mark tas i anspråk.  
 
Den förslagna åtgärden placeras på jordbruks som är brukningssvärd. 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 brukningssvärd 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 bedömningen att det inte går och ge 
ett positivt förhandsbesked för åtgärden. 
 
Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-30. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked med stöd av 9 
kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan inte 
tillåtas på den avsedda platsen. 
 
Avgiften är 0 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Tjänsteutlåtande 
Ansökan 
Situationsplan 
Skrivelse kompletterande information 
Grannyttrande, avstyrker x 5 
Yttrande 
Remissvar 
Kommunicering från  sökanden 
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Avgift  
Prövning Förhandsbesked 0 Kr 
Grannehörande 0 Kr 
Avgift totalt 0 Kr 
 
Dagens sammanträde 
Marina Khatchadorian, bygglovhandläggare redogör för ärendet.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Lennart Svensson (SD) föreslår att förhandsbesked beviljas eftersom marken ej 
är brukningsvärd jordbruksmark. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår beslut enligt Lennart Svenssons (SD) förslag och finner att 
plan- och byggnadsnämnden antar förslaget. 
 
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      Svenningsred 1:9  

Tostareds-Rud 2:3 
Svenningsred 1:10 
Svenningsred 1:7 

 
Meddelande om beviljat förhandsbesked   Svenningsred 1:13 

Tostareds-Rud 2:2 
Svenningsred 1:6 
Svenningsred 1:8 
Svenningsred 1:2 
Svenningsred 1:11 
Svenningsred 1:15 

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

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland.html
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§62 /2022  Dnr: BYGG.2021.855   
 

SVENNINGSRED 1:6 del av - Förhandsbesked för nybyggnad av två  
enbostadshus  

Plan- och byggnadsnämndens beslut  
Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda 
platsen. 
 
Avgiften är 26 502 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Tjänsteutlåtande 
Ansökan 
Situationsplan 
Tostareds-rud 1-3 
Situationsplan - yttre  VA 
Granneyttrande, avstyrker 
Granneyttrande, avstyrker 
Yttrande miljöenheten 
Platsbesöksbilder 
Information avlopp, vatten och tillfartsväg 
Svenningsred 16 BYGG.2021.885 - komplettering behövs 
Yttrande miljöenheten efter komplettering 
 
                  Avgift  

Förhandsbesked 17 786 Kr 
Grannhörande 3 162 Kr 
Kungörelse 284 Kr 
VA-granskning miljöenheten 5 270 Kr 
Avgift totalt 26 502 Kr 

 
 

 
Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av två enbostadshus på 
fastigheten SVENNINGSRED 1:6 del av. Enbostadshusen utformas med 1 våning 
utan inred vind, samt en byggnadsarea på  160 m2.  
 
Fastigheten kommer vid positivt förhandsbesked att styckas av. Den tilltänkta 
fastigheten får en föreslagen storlek på cirka 1200 m2.  
 
Beredning 
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och 
sammanhållen bebyggelse. Enbostadshusen 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 avrinningsområde där särskild hänsyn ska tas (MB 
3:6), inom utredningsområde för skyddad natur (MB 3:6).  
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Den befintliga fastigheten ligger inom ett område med höga värden för 
friluftslivet, riksintresse för naturvård och riksintresse för friluftsliv enligt 
miljöbalken (MB 3:6).   

 
Vid lokaliseringsprövningen ska, förutom översiktsplanen, möjligheten att lösa 
tillfart, vatten, avlopp och dagvatten, beaktas. Vid prövningen ska också 
byggnadernas utformning och placering med hänsyn till landskapsbilden och till 
kultur- och naturvärdena på platsen iakttas, och att de inte medför fara eller 
olägenheter för miljön eller människors hälsa.  
 
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 miljö.  
 
Berörda grannar inkom med skrivelse och har poängterat att det blir lämpligt 
med endast ett hus på den aktuella platsen, se bilaga grannyttrande. 
 
Övervägande 
Byggnadsnämnden ska enligt 9 kap. 17 § PBL, ge ett förhandsbesked till den 
som begär det och som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd. I ett 
förhandsbesked prövas det om den sökta åtgärden kan tillåtas på aktuell plats. 
Enligt 9 kap. 18 § PBL är ett positivt förhandsbesked bindande för kommunen 
om ansökan om bygglov inkommer inom två år från den dag då beslutet vann 
lagakraft.  
 
Marken ska enligt 2 kap. 2 § PBL, användas för det ändamål som är mest 
lämpligt utifrån beskaffenhet, läge och behov. Hushållningsbestämmelserna i 
miljöbalken ska enligt samma paragraf tillämpas vid handläggning av 
förhandsbesked. 
 
Detaljplanekravet 
Åtgärden bedöms inte få någon betydande inverkan på omgivningen eftersom 
den placeras på en lucktomt.  Den sökta åtgärden bedöms därför inte vara 
sådan att markens lämplighet behöver prövas med detaljplan. (4 kap 2 § PBL). 

 
Omgivningspåverkan 
Det går och lösa vatten och på ett lämpligt sätt och ytterligare två bostadshus 
på platsen innebär inte väsentlig ökning av trafiken som leder till olägenhet. 
Åtgärden innebär komplettering av befintlig bebyggelse.  
 
Placering och utformning 
Åtgärden, att uppföra ett två enbostadshus på fastigheten SVENNINGSRED 1:6 
del av, uppfyller kravet på lämplig placering. Byggnationen har en lämplig 
utformning då den med sin volym och arkitektur varsamt knyter an till 
omgivande bebyggelse på platsen. Husen 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. 
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Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-07. 

 
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 26 502 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 
  
Handlingar som ingår i beslutet: 
Tjänsteutlåtande 
Ansökan 
Situationsplan 
Tostareds-rud 1-3 
Situationsplan - yttre  VA 
Granneyttrande, avstyrker 
Granneyttrande, avstyrker 
Yttrande miljöenheten 
Platsbesöksbilder 
Information avlopp, vatten och tillfartsväg 
Svenningsred 16 BYGG.2021.885 - komplettering behövs 
Yttrande miljöenheten efter komplettering 
 
Avgift  
Förhandsbesked 17 786 Kr 
Grannhörande 3 162 Kr 
Kungörelse 284 Kr 
VA-granskning miljöenheten 5 270 Kr 
Avgift totalt 26 502 Kr 
 
Dagens sammanträde 
Marina Khatchadorian, bygglovhandläggare redogör för ärendet.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar 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. 
 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland.html
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Datum: 2022-04-07    

 
 
 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Expedieras till 
Beslutskopia skickas till     sökanden 

 
 
Meddelande om beviljat förhandsbesked; Svenningsred 1:15  

Svenningsred 1:4  
 Svenningsred 1:3 
 Svenningsred 1:6  Tostared-
rud 2:3 

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



                                                                                                                            

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL    79 (84)  
Plan- och byggnadsnämnden  
Datum: 2022-04-07    

 
 
 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§63 /2022  Dnr: ALLM PB.2022.211   
 

Meddelanden  

Plan- och byggnadsnämndens beslut  
Inkomna meddelanden läggs till handlingarna. 
 
 
1. Lockö 1:7 – Länsstyrelsens beslut 2022-03-09, dnr 403-49751-

2021 gällande plan- och byggnadsnämndens beslut 2021-06-12, 
dnr BYGG.2021.339. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 
 

2. Lockö 1:7 – Länsstyrelsens beslut 2022-03-09, dnr 403-36186-
2021 gällande plan- och byggnadsnämndens beslut 2021-06-18, 
dnr BYGG.2021.323. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

 
3. Hanatorp 2:12 – Länsstyrelsens beslut 2022-03-16, dnr 403-

27027-2021 gällande plan- och byggnadsnämndens beslut 2021-
05-12, dnr BYGG.2021.243. Länsstyrelsen avslå överklagandet.  

 
4. Kinnabacka 2:6 – Länsstyrelsens beslut 2022-03-21, dnr 403-

32843-2021 gällande plan- och byggnadsnämndens beslut 2021-
05-12, dnr BYGG.2021.172. Länsstyrelsens avslår överklagandet.  

 
5. Haby 2:64 – Länsstyrelsens beslut 2022-03-23, dnr 403-1548-

2022 gällande plan- och byggnadsnämndens beslut 2022-01-12, 
dnr BYGG.2021.816. Länsstyrelsen avslår överklagandet.  

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



                                                                                                                            

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL    80 (84)  
Plan- och byggnadsnämnden  
Datum: 2022-04-07    

 
 
 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§64 /2022  Dnr: ALLM PB.2022.210   
 

 Redovisning av delegationsbeslut   

Plan- och byggnadsnämndens beslut  
Plan- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar beslut tagna på delegation enligt 
beslut om delegationsordning 2022-02-04 § 35/2022. 
 
Följande delegationsbeslut redovisas: 

     
Dnr Beslut Delegat Beslutsdatum 

PLAN.2021.280 Plankostnadsavtal Förvaltningschef 2022-02-24 

BYGG.2021.133 Slutbesked Byggnadsinspektör 2022-02-24 

BYGG.2022.10 Avskrivning av ärende  Bygglovshandläggare 2022-02-24 

ALLM PB.2021.171 Rättidsprövning Nämndsekreterare/ 
Bygglovshandläggare 2022-02-24 

BYGG.2019.199 Slutbesked Bygglovshandläggare 2022-02-24 

ALLM PB.2021.171 Rättidsprövning Nämndsekreterare/ 
Bygglovshandläggare 2022-02-24 

BYGG.2020.224 Interimistiskt Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-02-24 

ALLM PB.2021.171 Rättidsprövning  Nämndsekreterare/ 
Bygglovshandläggare 2022-02-24 

BYGG.2022.110 Rivningslov Bygglovshandläggare 2022-02-24 

BYGG.2018.108 Slutbesked  Bygglovshandläggare 2022-02-24 

BYGG.2022.108 Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-02-24 

BYGG.2022.32 Startbesked  Byggnadsinspektör 2022-02-25 

BYGG.2022.115 Avskrivning av ärende  Byggnadsinspektör 2022-02-25 

BYGG.2022.112 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-02-25 

BYGG.2021.787 Startbesked  Byggnadsinspektör 2022-02-25 

BYGG.2022.128 Avskrivning av ärende  Nämndsekreterare/ 
Bygglovshandläggare 2022-02-25 

BYGG.2022.23 Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-02-25 

PLAN.2022.146 Delegationsbeslut Adress Planhandläggare 2022-02-25 

BYGG.2021.329 Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-02-25 

BYGG.2022.19 Startbesked  Byggnadsinspektör 2022-02-25 

BYGG.2022.82 Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-02-25 

PLAN.2022.147 Delegationsbeslut Adress  Planhandläggare 2022-02-25 

BYGG.2018.837 Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-02-25 

BYGG.2021.739 Startbesked  Byggnadsinspektör 2022-02-25 

BYGG.2020.512 Slutbesked Byggnadsinspektör 2022-02-25 

BYGG.2021.629 Förlängd handläggningstid  Bygglovshandläggare 2022-02-25 

BYGG.2021.879 Avskrivning av ärende  Bygglovshandläggare 2022-02-28 

BYGG.2021.832 Startbesked  Byggnadsinspektör 2022-02-28 

BYGG.2020.590 Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-01 



                                                                                                                            

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   81 (84)  
Plan- och byggnadsnämnden  
Datum: 2022-04-07    

 
 
 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

BYGG.2021.347 Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-01 

BYGG.2021.859 Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-01 

BYGG.2021.553 Startbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-01 

BYGG.2018.308 Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-01 

BYGG.2022.120 Startbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-01 

BYGG.2022.138 Startbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-02 

BYGG.2021.566 Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-02 

BYGG.2021.348 Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-02 

BYGG.2021.514 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-03-02 

BYGG.2021.251 Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-02 

BYGG.2018.465 Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-02 

BYGG.2022.81 Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-02 

BYGG.2018.868 Interimistiskt Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-03 

BYGG.2022.61 Bygglov  Bygglovshandläggare 2022-03-04 

BYGG.2021.187 Startbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-04 

BYGG.2021.842 Startbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-04 

BYGG.2021.841 Startbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-04 

BYGG.2021.843 Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-04 

BYGG.2020.92 Slutbesked  Bygglovshandläggare 2022-03-04 

BYGG.2021.750 Startbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-04 

BYGG.2021.884 Avvisning av ärende  Byggnadsinspektör 2022-03-07 

BYGG.2022.158 Avskrivning av ärende  Bygglovshandläggare 2022-03-07 

BYGG.2021.34 Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-07 

BYGG.2022.103 Bygglov och startbesked Bygglovshandläggare 2022-03-07 

BYGG.2022.161 Bygglov och startbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-07 

BYGG.2022.89 Bygglov och startbesked  Bygglovshandläggare 2022-03-07 

BYGG.2021.263 Interimistiskt Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-08 

BYGG.2022.118 Bygglov och startbesked  Bygglovshandläggare 2022-03-08 

BYGG.2021.443 Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-08 

BYGG.2022.88 Bygglov  Bygglovshandläggare 2022-03-08 

BYGG.2022.165 Startbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-08 

BYGG.2021.690 Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-09 

BYGG.2022.179 Föreläggande OVK  Byggnadsinspektör 2022-03-09 

BYGG.2021.516 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-03-09 

BYGG.2022.104 Startbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-09 

BYGG.2019.805 Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-09 

BYGG.2021.691 Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-09 

BYGG.2021.689 Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-09 

BYGG.2020.842 Startbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-09 

PLAN.2022.176 Delegationsbeslut Adress  Planhandläggare 2022-03-09 

BYGG.2021.384 Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-09 

BYGG.2021.210 Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-10 

BYGG.2020.709 Interimistiskt Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-10 



                                                                                                                            

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   82 (84)  
Plan- och byggnadsnämnden  
Datum: 2022-04-07    

 
 
 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

BYGG.2022.174 Startbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-10 

BYGG.2022.111 Bygglov och startbesked  Bygglovshandläggare 2022-03-10 

BYGG.2022.92 Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-11 

BYGG.2022.107 Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-11 

BYGG.2018.868 Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-11 

BYGG.2021.761 Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-11 

BYGG.2020.388 Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-11 

PLAN.2022.186 Delegationsbeslut Adress Planhandläggare 2022-03-11 

BYGG.2022.169 Startbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-11 

BYGG.2021.765 Startbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-14 

BYGG.2021.594 Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-14 

BYGG.2022.124 Bygglov och startbesked Bygglovshandläggare 2022-03-14 

BYGG.2022.46 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-03-14 

BYGG.2022.152 Bygglov Byggchef 2022-03-14 

BYGG.2022.134 Bygglov och startbesked  Nämndsekreterare/ 
Bygglovshandläggare 2022-03-14 

BYGG.2019.368 Interimistiskt Slutbesked Byggnadsinspektör 2022-03-14 

BYGG.2022.140 Startbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-14 

STR.2020.867 Avskrivning av ärende  Kommunbiolog 2022-03-15 

PLAN.2022.192 Delegationsbeslut Adress  Planhandläggare 2022-03-15 

BYGG.2022.175 Startbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-15 

BYGG.2022.139 Bygglov och startbesked  Bygglovshandläggare 2022-03-15 

BYGG.2022.142 Bygglov  Bygglovshandläggare 2022-03-16 

BYGG.2021.512 Startbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-16 

BYGG.2022.183 Startbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-16 

BYGG.2021.456 Slutbesked  Bygglovshandläggare 2022-03-17 

BYGG.2022.159 Bygglov  Bygglovshandläggare 2022-03-17 

BYGG.2022.195 Startbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-17 

BYGG.2022.193 Startbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-18 

BYGG.2016.750 Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-21 

BYGG.2021.58 Tidsbegränsat bygglov Bygglovshandläggare 2022-03-21 

BYGG.2022.123 Slutbesked  Bygglovshandläggare 2022-03-21 

BYGG.2022.164 Startbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-21 

BYGG.2022.201 Startbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-21 

BYGG.2022.168 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-03-22 

BYGG.2021.414 Interimistiskt Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-23 

BYGG.2021.458 Startbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-23 

BYGG.2022.190 Bygglov och startbesked Byggchef 2022-03-23 

BYGG.2021.257 Beslut om att inte ingripa  Byggnadsinspektör 2022-03-23 

BYGG.2022.80 Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-24 

BYGG.2021.58 Startbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-24 

BYGG.2021.723 Startbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-25 

BYGG.2022.170 Rivningslov och 
startbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-25 



                                                                                                                            

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   83 (84)  
Plan- och byggnadsnämnden  
Datum: 2022-04-07    

 
 
 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

BYGG.2021.766 Startbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-25 

BYGG.2022.205 Bygglov och startbesked  Byggchef 2022-03-25 

BYGG.2022.58 Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-25 

BYGG.2022.141 Bygglov och startbesked  Bygglovshandläggare 2022-03-25 

BYGG.2021.341 Startbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-28 

BYGG.2022.50 Avskrivning av ärende  Byggnadsinspektör 2022-03-28 

BYGG.2021.746 Startbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-28 

BYGG.2022.100 Bygglov  Bygglovshandläggare 2022-03-28 

BYGG.2020.596 Ny kontrollansvarig  Byggnadsinspektör 2022-03-29 

PLAN.2022.226 Delegationsbeslut Adress  Planhandläggare 2022-03-29 

BYGG.2022.165 Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-29 

BYGG.2021.881 Startbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-29 

BYGG.2020.772 Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-29 

BYGG.2021.415 Interimistiskt Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-29 

BYGG.2021.455 Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-29 

BYGG.2022.38 Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-29 

BYGG.2019.301 Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-03-30 

PLAN.2022.232 Delegationsbeslut Adress  Planhandläggare 2022-03-30 

PLAN.2022.231 Delegationsbeslut Adress  Planhandläggare 2022-03-30 

BYGG.2022.206 Bygglov  Bygglovshandläggare 2022-03-30 
 
 

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



                                                                                                                            

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL    84 (84)  
Plan- och byggnadsnämnden  
Datum: 2022-04-07    

 
 
 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§65 /2022  Dnr: ALLM PB.2022.213   
 

 Övriga frågor  

Plan- och byggnadsnämndens beslut  
1. Plan- och byggnadsnämnden översänder beslut gällande möjligheten att ta 
del av och besluta om förslag till jordbrukspolicyn till Kommunstyrelsen. 
 
2. Information noteras.  
 

 
Dagens sammanträde 
1. Leif Andersson (C) föreslår att plan- och byggnadsnämnden får ta del av och 
besluta om förslag till jordbrukspolicyn som går upp till KSAU. Plan- och 
byggnadsnämnden ska besluta om policyn innan behandling i KSAU och 
nämnden behandlar policyn på nästkommande sammanträdet 2022-05-12. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förvaltningschef Malin Bexell har inför beslut 
påmint nämnden om uppdragets beställare samt plan- och byggnadsnämndens 
reglemente. 
 
2. Nämnden lyfter att det finns ett stort önskemål att alla tjänstepersoner ska 
delta fysiskt på nämndsammanträdena.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
1. Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar enligt Leif 
Andersson (C) förslag och finner att så sker. 
 
2. Ordförande frågar om önskemålet ska tas till protokollet och finner att så 
sker.  
 
________________ 
 
 


	Godkännande av föredragningslistan, anmälan av jäv och val av justerare
	Dagens sammanträde
	Ärende 20, Härkila 3:14 utgår.  Leif Andersson (C) anmäler övrig fråga: jordbrukspolicyn.
	Ordförande frågar om jäv.
	Jan-Åke Löfgren (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i  ärende 8 Örby 1:23, 1:1. För Jan-Åke Löfgren (S) tjänstgör Martin Andersson (KD).
	Ordförande frågar om val av justerare och finner att nämnden väljer Ulf Eriksson (L) att justera dagens protokoll.


	Beslutsgång
	Ordförande frågar om föredragningslistan kan antas med ovan angivna förändringar om ingen är däremot och finner att så sker.
	________________


	Information
	Förvaltningschef Malin Bexell informerar om:
	Personalläget
	Pågående rekryteringar - kommunantikvarie, bygglovhandläggare och byggnadsinspektör
	Inkomna bygglov och förhandsbesked under perioden 2022-01-01 - 2022-04-06, bygglov 103 st och förhandsbesked 26 st. Under samma period föregående år inkom 129 bygglov och 22 förhandsbesked
	Genomsnittlig handläggningstid är fyra veckor
	Arbetet på förvaltningen just nu: riktlinjer när kontrollansvarig behövs, genomlysning av bygglovstaxan
	Detaljplan - Guidat Länsstyrelsen runt Smälteryd, färdigställande av policy jordbruksmark, införandet av projektsystem tillsammans med TSF, bred lansering efter sommaren
	Detaljplan Melltorp 1:31 och DP Ubbhults skola, info nästa nämnd
	Målbild Skene
	Fördjupad översiktsplan centralorten, kick off på måndag med arbetsgruppen
	Bostadsförsörjningsprogrammet, pågår uppdatering
	Utbildning/föreläsning - förenkla helt enkelt
	Förvaltningschef Malin Bexell och Ekonom Helena Fredling informerar om SBF 2.0 – Samverkad organisation samt ekonomisk påverkan 2023.
	________________

	Information om situationen angående Covid-19
	Ärendet
	Förvaltningschef Malin Bexell informerar att från och med idag kommer information gällande Covid- 19 tas upp vid behov och är därmed ingen stående punkt på ärendelistan.
	________________


	Remiss -  Boverkets rapport (2021_25) Elektroniska original och långtidsbevarande av digitala detaljplaner
	Ärendet
	Boverket har tagit fram en rapport med förslag till förändringar av författningar. Förslaget syftar till att reglera hur arkivering ska ske av digitala planer. Marks kommun har fått rapporten på remiss. Kommunstyrelsen har begärt yttrande från Plan- o...
	Beredning
	Beredningen har gjorts av Samhällsutvecklingsenheten. Kompetenser som bidragit är detaljplanering, administration och GIS.


	Övervägande
	Ärendets behandling
	Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-30.
	Förvaltningens förslag till beslut
	Plan- och byggnadsnämnden är positiv till rapporten med följande kommentarer:
	Det är positivt att arkivansvaret faller på staten.


	Dagens sammanträde
	Lars Jönsson, planarkitekt redogör för ärendet.

	Ledamöternas förslag till beslut
	Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande.
	Förslaget antas.

	Expedieras till
	Kommunstyrelsen
	________________


	Plan- och byggnadsnämnden är positiv till rapporten med följande kommentarer:
	· Det är positivt att arkivansvaret faller på staten.
	ASSBERG 3:22 - Detaljplan för verksamheter
	Ärendet
	Planbesked för Detaljplan för verksamheter.
	Sökandes avsikt är att utöka byggrätt och fastighet för att kunna samla verksamheten på egen mark samt att anlägga en säkrare anslutning mot kommunal gata.
	Beredning
	Plan- och byggnadsnämnden tog emot en ansökan om planbesked den 10 mars 2022.
	För området gäller Fördjupad översiktsplan för Kinna Skene Örby antagen 2010 som anger det sökta området som Verksamheter, befintliga och oangiven användning. Dokumentet anger vidare marken som område som inte kan klassas som tillfredsställande stabil...
	På platsen gäller plan 15-SKS-255 som anger det sökta området som till största delen Industri med åtta meters byggnadshöjd. Den tänkta infarten mot väster är planlagd som Järnvägsändamål och mindre delar som PARK. I norr omfattar området även ej planl...
	Inom platsen finns främst byggnader för verksamheten och asfalterad yta. Den tänkta infarten är idag järnvägsspår som tagits ur bruk. Marken som är tänkt som parkering är ängsmark som inte brukas regelbundet.
	Då frågan hanterats av Välkomstkommittén innan ansökan lämnades in har vanlig internremiss inte genomförts. De viktigaste kompetenserna har medverkat i den processen där även flera kompetenser har gjort platsbesök och haft direkt dialog med sökande.
	Miljö:
	Det oanvända järnvägsspåret kan ha föroreningar efter syllar, spill från transporter och vegationsbekämpning.
	Teknik:
	Förvaltningen är positiv till ändrad infart då den föreslagna har bättre sikt än dagens anslutning.


	Övervägande
	Ärendets behandling
	Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-23.
	Förvaltningens förslag till beslut
	Positivt planbesked beslutas för ASSBERG 3:22 med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 2 §.


	Dagens sammanträde
	Lars Jönsson, planarkitekt redogör för ärendet.

	Ledamöternas förslag till beslut
	Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande.

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

	Expedieras till
	Sökande
	________________


	KINNA 24:104 - Detaljplan för bostäder och kontor
	Ärendet
	Planbesked för Detaljplan för bostäder och kontor.
	Beredning
	Plan- och byggnadsnämnden tog emot en ansökan om planbesked den 14 december 2021.
	För området gäller Fördjupad översiktsplan för Kinna Skene Örby. Dokumentet anger inte någon användning för området men har markerat en spridnings korridor. Området längs med ån ska fortsättningsvis  fungera som spridningskorridor och hänsyn tas till ...
	På platsen gäller plan 15-STY-3972 som anger det sökta området som Industri med byggrätt upp till 13 meter. Stora delar av marken är angiven som Mark som inte får bebyggas. Längs stranden finns område där särskilda geotekniska regleringar finns. Det f...
	Platsen är idag främst förslyad mark. De mittersta delarna ligger mycket lågt och översvämmas vid höga flöden. På grund av den idag gällande planen finns idag inte strandskydd på området
	Ansökan om planbesked har samråtts med berörda kommunala verksamheter, samtal har även förts med Länsstyrelsen. Rådfrågade kommunala verksamheter har lämnat följande synpunkter och information:
	Miljö:
	Teknik:
	Översiktsplanering:
	Området är inte utpekat som kommande bostadsområde i gällande översiktsplan eller fördjupad översiktsplan. Men med närheten till kollektivtrafik och centrum kan det vara lämpligt att tillkommande bebyggelse finns här.
	Området är i den fördjupade översiktsplanen markerad som en spridningskorridor och fortsättning från ravinområdet i Assberg söder om föreslaget planområde. Därför är det viktigt att stråket längs med ån säkerställs som natur.
	Då centrala Kinna de kommande åren har flera större bostadsprojekt och bostadsprogrammets mål överträffas, bör skalan på tillkommande bebyggelse mer harmonisera med omkringliggande bebyggelse och grönytor vara en viktig del i utformningen vid detaljpl...


	Övervägande
	Ett genomförande av förslaget kommer att göra stranden tillgänglig för allmänheten. Detta förutsätter att planen uppfyller de krav som lagstiftaren ställer på en upphävning av strandskyddet.

	Ärendets behandling
	Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-23.
	Förvaltningens förslag till beslut
	Positivt planbesked beslutas för Planarkitekt med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 2 § för de sökta användningar som inte är bostäder och negativt planbesked för bostäder.


	Dagens sammanträde
	Lars Jönsson, planarkitekt redogör för ärendet.

	Ledamöternas förslag till beslut
	Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande.

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

	Expedieras till
	Sökande
	________________


	FRITSLA 5:34 - Detaljplan för bostäder
	Ärendet
	Beredning

	Ärendets behandling
	Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-30.
	Förvaltningens förslag till beslut
	Granskningsutställning av detaljplan för FRITSLA 5:34 genomförs enligt upprättat förslag.


	Dagens sammanträde
	Afshin Ghafoori, planarkitekt redogör för ärendet.

	Ledamöternas förslag till beslut
	Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande.

	Expedieras till
	Sakägare enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 20 §.
	________________


	ÖRBY 1:23 | ÖRBY 1:1 - Detaljplan för bostäder
	Ärendet
	Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för ett nytt bostadsområde.
	Den norra delen av området är planlagd som parkmark, vilken nu istället får användningsbestämmelsen bostäder. Övriga området är ej planlagt.
	Beredning
	Plan- och byggnadsnämnden beslutade om positivt planbesked den 1 april 2015, § 43/2015.


	Övervägande
	Detaljplanen bedöms inte förenlig med gällande FÖP för Kinna Skene Örby (antagen 2012-09-21). I FÖP ligger detaljplanen inom område med kulturmiljö. Prövningen av planen föreslås genomföras med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5...
	Inga riksintressen påverkas i samband med ny exploatering. Inga miljökvalitetsnormer överskrids.
	Planen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.

	Ärendets behandling
	Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-30.
	Förvaltningens förslag till beslut
	Samrådsutställning av detaljplan för ÖRBY 1:1; ÖRBY 1:23 genomförs enligt upprättat förslag.


	Dagens sammanträde
	Jäv
	Jan-Åke Löfgren (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i  ärendet. För Jan-Åke Löfgren (S) tjänstgör Martin Andersson (KD).
	Lena Bodén, planhandläggare redogör för ärendet.


	Ledamöternas förslag till beslut
	Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande.
	Förslaget antas.

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


	BJÖRKETORP S:4>1  - Tillsyn ovårdad byggnad
	Ärendet
	Plan- och byggnadsnämnden fick 2020-04-01 in en anmälan om en ovårdad byggnad och en utredning har härmed inletts. Utredningens syfte var att ta reda på om det förekommer överträdelse mot plan- och bygglagen.
	2020-08-27 utfördes tillsynsbesök på fastigheten vilket fotodokumenterades och där det kunde konstateras att fastigheten och byggnaden ger ett ovårdat intryck. Delar av takbeklädnaden på ladugården fattas, fasaden är på flera ställen i dåligt skick, f...
	2021-01-18 skickades ett bedömningsbrev ut till fastighetsägaren med uppmaning att åtgärda bristerna senast 2021-05-31.
	Fastighetsägaren har uppmanats att vidta åtgärder; laga och säkra takbeklädnaden, avlägsna de båda bilarna och röja upp på tomten.
	Yttrande
	Inför beslut om åtgärdsföreläggande har ägaren fått möjlighet att yttra sig senast 2022-03-22. Det har inte inkommit med några uppgifter eller synpunkter från ägaren.


	Övervägande
	Enligt plan- och bygglagen är en fastighetsägare skyldig att hålla sin fastighet samt dess tomt och byggnader i vårdat skick så att inte olyckor eller betydande olägenheter uppstår eller att byggnader förfaller. Att låta gamla bilar, upplag och annat ...
	Tomten är inte tillräckligt skött och uppfyller inte längre kraven på vårdat skick och innebär en betydande olägenhet för omgivningen. På tomten står två bilar och andra föremål som ska avlägsnas se bilaga 1.
	Byggnaden är inte tillräckligt underhållen och uppfyller inte längre de tekniska egenskapskraven vad gäller bärförmåga, stadga och beständighet. Ekonomibyggnadens takbeklädnad behöver återställas där delar av plåt saknas, fasader och trasiga fönster b...
	Lagstöd
	Gällande lag: plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
	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.
	Tomten uppfyller inte kraven på vårdat skick och innebär en betydande olägenhet för omgivningen och trafiken, enligt 8 kap. 15 § PBL.
	Byggnadsverket uppfyller inte kraven på underhåll och varsamhet, enligt 8 kap. 14 § PBL.
	För andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra: 2. upplag och materialgårdar, enligt plan- och byggförordningen 6 kap 1 §.
	Den ansvarige föreläggs att utföra de åtgärder som behövs för att uppfylla lagkraven, enligt 11 kap. 19 § PBL.


	Ärendets behandling
	Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-30.
	Förvaltningens förslag till beslut
	Plan- och byggnadsnämnden förelägger XX enligt 11 kap. 19 § Plan- och bygglagen, att inom 3 månader efter beslutet vunnit laga kraft:
	 Ta bort de objekt som finns upptagna i bilaga 1 och forsla bort dessa från fastigheten/tomten.
	 Åtgärda byggnaden enligt bilaga 3 och 4
	Föreläggandet förenas med ett löpande vite om 10 000 kr. XX förpliktas att utge samma belopp för varje månad räknat från och med ovan angivna tidpunkt som åtgärden inte har utförts.
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Bilaga 1 Bilaga 3 M3 Kommunicering inför beslut Bilaga 2 Anmälan M2.2 Bedömning Kartbilder Fotodokumentation 2020-08-27 Samfällighet Anonym anmälan Fotodokumentation 2022-02-17 Fotodokumentation tak 2020-08-27


	Dagens sammanträde
	Katarina Janeblom, byggnadsinspektör redogör för ärendet.

	Ledamöternas förslag till beslut
	Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande.

	Upplysningar
	Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur ni överklagar framgår av bilagan
	Hur man överklagar.
	Om föreläggandet inte följs kan åtgärderna utföras på den ansvariges bekostnad enligt 11 kap. 27 § PBL.
	Om föreläggandet inte följs kan byggnadsnämnden begära handräckning enligt 11 kap. 39§ PBL, för att åtgärda bristerna på den ansvariges bekostnad.

	Expedieras till
	Beslutet delges fastighetsägare
	Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten.
	________________


	KINNA 26:25 - Tillsyn för olovlig åtgärd av eldstad och rökkanal
	Ärendet
	Plan- och byggnadsnämnden fick 2021-11-09 in ett besiktningsprotokoll från Sotar´n i Mark AB angående provtryckning och inspektion av en braskamin samt skorsten. Det fanns vid tillfället ingen anmälan för installationen av eldstad och en utredning har...
	2021-11-16 svarade fastighetsägarna att de innan installationen utfördes tagit reda på att det finns ett bygglov för en eldstad sedan 1984 och fastighetsägarna inkom med handlingar som de begärt ut från byggenheten.
	2021-11-17 svarade handläggaren skriftligen att ett bygglov endast är giltigt i fem år, och att ärendet därför kommer att fortsätta handläggas.
	Fastighetsägaren har informerats om följande alternativ;
	göra rättelse och demontera installationen
	eller
	göra en anmälan för installationen och då kommer även ärendet om sanktionsavgift att lyftas till sammanträde i plan- och byggnadsnämnden.
	Fastighetsägarna kom in med en anmälan den 2022-03-14 för installation av eldstad.
	Yttrande
	Ägaren har fått möjlighet att inkomma med synpunkter, dock senast
	2022-03-21. Det har inte kommit in några nya synpunkter i ärendet från fastighetsägare men de poängterar att de tog reda på att det fanns ett bygglov där eldstaden ingick.


	Övervägande
	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.
	Lov- eller anmälningspliktiga åtgärder får inte påbörjas innan startbesked är utfärdat, enligt 10 kap 3 § PBL. Installation av eldstad är anmälningspliktig enligt 6 kap. 5 § PBF.
	Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§ eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska tills...
	En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om
	att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige enligt 11 kap. 61 §, PBL. Det gäller dock inte, om tillsynsmyndigheten i beslutet har bestämt en senare betalningsdag.
	Byggsanktionsavgiften beräknas med stöd av 9 kap 1-3 § PBF. För beräkning av byggsanktionsavgiften se bilaga, byggsanktionsavgift.
	Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att man har vidtagit en anmälningspliktig åtgärd utan startbesked. Fastighetsägaren har inkommit med anmälan för eldstad efteråt.

	Ärendets behandling
	Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-30.
	Förvaltningens förslag till beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift om
	4 760 kr av XX för att på fastigheten Skene 26:25 ha påbörjat en anmälningspliktig åtgärd innan startbesked utfärdats.
	Byggsanktionsavgiften ska vara betald senast två månader från det att beslutet vunnit laga kraft.
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Kommunicering installation eldstad och rökkanal Handlingar bygglov 1984 beräkning sanktionsavgift Foto rökkanal Sakkunnighetsintyg om brandskyddskontroll (sotarintyg) Foto skorsten


	Dagens sammanträde
	Katarina Janeblom, byggnadsinspektör redogör för ärendet.

	Ledamöternas förslag till beslut
	Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar 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 åtgärderna utföras på den ansvariges bekostnad enligt 11 kap. 27 § PBL.
	Om föreläggandet inte följs, tas nytt föreläggande med dubbel byggsanktionsavgift ut enligt 9 kap 2 § PBF.
	Om föreläggandet att söka lov inte följs kommer plan- och byggnadsnämnden låta upprätta de handlingar som behövs för att pröva frågan om lov på den ansvariges bekostnad.  Bilagor
	Blanketten Hur man överklagar
	Handlingar som ingår i beslutet

	Expedieras till
	Beslutet delges fastighetsägare
	________________


	FALGHULT 1:16 - Olovlig åtgärd  lov ej sökt för nybyggnad av fritidshus
	Ärendet
	Plan- och byggnadsnämnden fick 2021-05-20 in en anmälan om en olovlig byggnation och en utredning har härmed inletts. Utredningens syfte var att ta reda på om det förekommer överträdelse mot plan- och bygglagen.
	2021-05-20 inkom ett klagomål om brott mot Miljöbalken kap 2. Man ska ha skövlat en nyckelbiotop och en husgrund är uppförd på vilken det ska monteras ett hus. Enligt anmälan var "Detta är ämnat för året-runt-inredd bostad med solpaneler och batteridr...
	Avloppslösning ej känd men frågor har kommit till angränsande fastigheter kring att få använda deras avlopp"
	2021-05-20 skickades information till fastighetsägaren om registrerat tillsynsärende.
	2021-05-21 inkom ett bemötande från fastighetsägaren för anmälan.
	Fastighetsägaren bor i  Västerås och kommer till Falghult 1:16 några gånger per år under totalt ca 2 veckor. Bostadshuset och komplementbyggnaderna såldes 2020, Falghult 1:18, och det fanns då inte längre några byggnader på aktuell fastighet. Man har ...
	som nyckelbiotop så har stöd betalats ut för skötseln och åtgärderna.
	2021-06-01 sökte fastighetsägaren förhandsbesked för en ekonomibyggnad på fastigheten (ärende BYGG.2021.423).
	2021-07-02 avskrevs ärendet om förhandsbesked. Fastighetsägaren återtog sitt ärende eftersom åtgärden bedömdes vara en ekonomibyggnad för skogsbruket vilken då är bygglovsbefriad.
	2021-08-09 besökte en byggnadsinspektör fastigheten och fotodokumenterade.
	Besöket var för att dokumentera inför ett slutbesked som gällde ett förråd.
	Vid besök på platsen konstaterades det att byggnaden inte ger intryck av att vara en ekonomibyggnad. Byggnaden har en byggnadsarea om ca 25 kvm samt är utrustad med köksinredning, våningssängar och möbler, väggarna är tapetserade och parkettgolv är in...
	Byggenheten bedömer att åtgärden är lovpliktig och lov kan troligtvis beviljas i efterhand. Fastighetsägaren har informerats om att åtgärder kommer krävas och att man har två val;
	göra rättelse och riva byggnationen
	eller
	Söka bygglov för byggnationen och då kommer även ärendet om sanktionsavgift att lyftas till sammanträde i plan- och byggnadsnämnden.
	Yttrande
	Fastighetsägaren har fått möjlighet att inkomma med synpunkter senast
	2022-03-21.Det har kommit in synpunkter från ägaren XX, se bilaga yttrande.

	Bemötande
	Byggnaden är inredd snarare som en bostad än som ett förråd.
	En byggnad som är beboelig och är en arbetarbostad som FÄ beskriver kräver bygglov.
	Ärendet som avskrevs gällde ansökan för förhandsbesked, 2021.423, vilket inkom till nämnden efter det att detta tillsynsärende, 2021.389, skapats. Anledningen till att det ärendet avskrevs var för att det uppgavs gälla en ekonomibyggnad för skogsbru...
	Rättsfallet gällande rennäring handlar om övernattning i en ekonomibyggnad. Denna byggnad var enkel och innehöll enbart två sängplatser till skillnad mot aktuell byggnad som utöver sängar även är inredd med kök och har parkettgolv samt är tapetserad...


	Övervägande
	Om föreläggandet att söka lov inte följs kommer plan- och byggnadsnämnden låta upprätta de handlingar som behövs för att pröva frågan om lov på den ansvariges bekostnad.
	Åtgärden har utförts utan startbesked, byggsanktionsavgift ska tas ut. Åtgärden utfördes innan lovbeslut, byggsanktionsavgiften ska inte sättas ned.
	Lagstöd
	Enligt 11 kap. 5 § PBL ska byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL m.m.
	Om en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har vidtagits utan lov, ska byggnadsnämnden i ett föreläggande ge fastighets eller byggnadsverkets ägare tillfälle att inom en viss tid ansöka om lov, om det är sannolikt att lov kan ges för å...
	Lov- eller anmälningspliktiga åtgärder får inte påbörjas innan startbesked är utfärdat, enligt 10 kap 3 § PBL.
	Åtgärder som omfattas av ett startbesked får inte tas i bruk innan slutbesked är utfärdat, enligt 10 kap 4 § PBL.
	Den utförda åtgärden är lovpliktig enligt 9 kap. 2 § PBL.
	Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§ eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska tills...
	En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om
	att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige enligt 11 kap. 61 §, PBL. Det gäller dock inte, om tillsynsmyndigheten i beslutet har bestämt en senare betalningsdag.
	Byggsanktionsavgiften beräknas med stöd av 9 kap 1-3 § PBF. För beräkning av byggsanktionsavgiften se bilaga, byggsanktionsavgift.
	Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att man vidtagit lovpliktig åtgärd och att bygglov kan beviljas i efterhand. Att komma in med en lovansökan inom två månader bedöms vara rimligt.


	Ärendets behandling
	Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-30.
	Förvaltningens förslag till beslut
	Lovföreläggande:
	Plan- och byggnadsnämnden förelägger XX, att inom 2 månader efter beslutet vunnit laga kraft:
	 Komma in med ansökan om lov och erforderliga handlingar som behövs för lovprövningen.
	Byggsanktionsavgift:
	Plan- och byggnadsnämnden beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift om
	74 865 kr av XX, för att denne på fastigheten Falghult 1:16 ha påbörjat åtgärder innan bygglov och startbesked utfärdats.
	Byggsanktionsavgiften ska vara betald senast två månader från det att beslutet vunnit laga kraft.
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Beräkning sanktionsavgift Kommunicering från FÄ Klagomål Bemötande av information om skapat tillsynsärende Svar gällande information i ärendet Klagomål nr 3 M3 Kommunicering inför beslut Foto fasad Klagomål fotodokumentation 2021-08-09


	Dagens sammanträde
	Katarina Janeblom, byggnadsinspektör redogör för ärendet.

	Ledamöternas förslag till beslut
	Rolf Skarin (M) föreslår att besluta enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag men att avgiften reduceras till 1/4 del, vilket då blir en byggsanktionsavgift om 18 716 kronor.

	Beslutsgång
	Ordförande föreslår beslut enligt Rolf Skarin (M) förslag och finner att plan- och byggnadsnämnden antar förslaget.

	Upplysningar
	Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur ni överklagar framgår av bilagan
	Hur man överklagar.
	Om föreläggandet inte följs kan åtgärderna utföras på den ansvariges bekostnad enligt 11 kap. 27 § PBL.
	Om föreläggandet inte följs, tas nytt föreläggande med dubbel byggsanktionsavgift ut enligt 9 kap 2 § PBF.
	Om föreläggandet att söka lov inte följs kommer plan- och byggnadsnämnden låta upprätta de handlingar som behövs för att pröva frågan om lov på den ansvariges bekostnad.

	Bilagor
	Blanketten Hur man överklagar

	Expedieras till
	Beslutet delges fastighetsägare
	________________


	OLOFSRED 1:2 - Ovårdad tomt
	Ärendet
	2021-06-18 beslutade nämnden om föreläggande vilket vann laga
	kraft 2021-11-25
	2022-02-28 var plan- och byggnadsnämnden på plats och konstaterade att rättelsen inte var utförd.

	Lagstöd
	Föreläggandet har inte följts, därför ska vite dömas ut enligt 11 kap. 37 §, plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900).

	Ärendets behandling
	Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-30.
	Förvaltningens förslag till beslut
	Plan- och byggnadsnämnden ansöker härmed hos Mark- och miljödomstolen om att det förelagda vitet om 40 000 kronor utdöms. Det finns inga skäl att vitesbeloppet jämkas.
	Handlingar som ligger till grund för beslutet:
	2018-886 Foton.pdf M3 Kommunicering inför beslut Tillhör beslut Bilaga 1 fotodokumentation Olofsred 1.2.pdf Delgivningsbekräftelse § 120/2021 beslut om åtgärdsföreläggande.pdf Klagomålsärende Olofsred 1_2.msg Tillhör beslut Anmälan -foton Olofsred 1.2...


	Dagens sammanträde
	Katarina Janeblom, byggnadsinspektör redogör för ärendet.

	Ledamöternas förslag till beslut
	Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande men med förtydligande av beslutsformuleringen: Plan- och byggnadsnämnden ansöker härmed hos Mark- och miljödomstolen om att det förelagda...
	Förslaget antas.

	Expedieras till
	Fastighetsägare
	Mark- och miljödomstolen
	________________


	OLOFSRED 1:41 - Ovårdad tomt
	Ärendet
	2021-06-18 beslutade nämnden om föreläggande vilket vann laga
	kraft 2021-11-25.
	2022-02-28 var plan- och byggnadsnämnden på plats och konstaterade att rättelsen inte var utförd.

	Lagstöd
	Föreläggandet har inte följts, därför ska vite dömas ut enligt 11 kap. 37 §, plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900).

	Ärendets behandling
	Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-30.
	Förvaltningens förslag till beslut
	Plan- och byggnadsnämnden ansöker härmed hos Mark- och miljödomstolen om att det förelagda vitet om 40 000 kronor utdöms. Det finns inga skäl att vitesbeloppet jämkas.
	Handlingar som ligger till grund för beslutet:
	M3 Kommunicering inför beslut Delgivningsbekräftelse, Carl-Erik Bonat Tillhör beslut anmälan Olofsred 1.41.pdf Tillhör beslut Bilaga 1 -fordon Olofsred 1.41.pdf Tillhör beslut Flygfoto Olofsred 1.41.pdf Tillhör beslut Bilaga 2 Olofsred 1.41.pdf Tillhö...


	Dagens sammanträde
	Katarina Janeblom, byggnadsinspektör redogör för ärendet.

	Ledamöternas förslag till beslut
	Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande men med förtydligande av beslutsformuleringen: Plan- och byggnadsnämnden ansöker härmed hos Mark- och miljödomstolen om att det förelagda...
	Förslaget antas.

	Expedieras till
	Fastighetsägare
	Mark- och miljödomstolen
	________________


	Remiss förslag på näringslivspolicy för Marks kommun
	Ärendet
	Tiden har löpt ut för nuvarande näringslivspolicy och ett förslag för ny policy har tagits fram av näringslivskontoret. Ett remissvar ska skickas till kommunledningskontoret senast den 31 mars 2022.
	Beredning
	Plan-och byggnadsnämnden har redan yttrat sig om näringslivspolicyn se bilaga remissvar. Men vi ser ett behov av att förtydliga tidigare remissvar om policyn.


	Övervägande
	Prioritering av företagen innebär inte särbehandling av ärenden från företag och privatpersoner. Då alla ärenden som kommer in till byggenheten ska granskas inom en vecka,  och om ett ärende är klart för beslut ska man skriva beslutet inom en vecka. D...
	Plan och byggnadsnämden har tidigare tagit fram en prioriteringslista för byggenheten, se bilaga nämndplan 2018/2020. Däremot finns ingen prioriteringslista för ärenden i den senaste nämndplanen 2022/2023.

	Ärendets behandling
	Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-30.
	Förvaltningens förslag till beslut

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

	Ledamöternas förslag till beslut
	Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande.

	Expedieras till
	Kommunledningskontoret
	________________


	ÖRBY 4:12 - Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av enbostadshus
	Ärendet
	Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus inom detaljplan på fastigheten Örby 4:12. Sökande har lämnat in en ansökan om lov för att höja taket på tillbyggnaden med 50 cm enligt bilagda handlingar.
	Beredning
	Yttranden
	De grannar och sakägare som har bedömts vara berörda har fått tillfälle att yttra sig över åtgärden tidigare.
	Då har det inte kommit in några synpunkter från grannar, andra
	sakägare till Byggnadsnämnden och nämnden bedömer därför att
	ingen har något emot förslaget.


	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, e...
	Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är bedömningen att det inte går och ge bygglov för åtgärden.

	Ärendets behandling
	Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-30.
	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 7 873 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige.
	Handlingar som ingår i beslutet: Tjänsteutlåtande Ansökan Fasadritning, nordväst Fasad/sektionsritning sydost Fasadritning, sydväst Beskrivning av åtgärd Dagboksanteckning för ändringsansökan Fotodokumentation Följebrev till fotodokumentation Kommunic...

	Avgift

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

	Ledamöternas förslag till beslut
	Lennart Svensson (SD) föreslår att bygglov beviljas eftersom avvikelsen inte stör närliggande byggnation.   Rolf Skarin (M) föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande.

	Beslutsgång
	Ordförande finner att det finns två förslag till beslut - förvaltningens förslag och Lennart Svensson (SD) förslag.  Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att plan- och byggnadsnämnden beslutar enligt Lennart Svenssons (SD) försl...

	Reservation
	Rolf Skarin (M) reserverar sig mot beslutet med följande text: Håller med om förvaltningens bedömning av avvikelserna. Dels är det byggt ett våningsplan och inte vindsvåning. Då utförandet tidigare fått avslag och detta beslut inte följts utan byggare...

	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 d...
	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 på kontrollplan
	- konstruktionsritningar för väggar och tak
	- Ventilationsritningar
	- Övriga handlingar (efter det tekniska samrådet vid behov)

	Expedieras till
	Beslutskopia skickas till:                      sökanden, medsökande,
	kontrollansvarig
	Meddelande om beviljat bygglov:  Örby 4:47          Örby 4:49          Örby 4:50          Örby 5:118          Örby 5:120          Örby 5:189
	Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §.
	________________


	HYSSNA-STJÄRNHULT 1:5 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad
	Ärendet
	Ansökan avser bygglov för nybyggnation av ett enbostadshus.
	Den befintliga fastighetens storlek är 3 414m2. Fastigheten kommer inte styckas av vid positivt förhandsbesked.
	Fastigheten Hyssna-Stjärnhult 1:5 är taxerad som småhustomt.
	Beredning
	Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse. Enbostadshus är tänkt att anslutas till enskild anläggning för vatten och avlopp. En ny planerad tillfartsväg kommer anläggas fram till Hyssna-Stjärnhult ...
	Enligt översiktsplanen för Marks kommun antagen 20 april 2017 redovisas fastigheten inom avrinningsområde där särskild hänsyn ska tas. (MB 3:6) Utsläpp, avlopp eller dagvattenavrinning till följd av ny bebyggelse och andra åtgärder får aldrig påverka ...
	Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller bevarandevärden.

	Yttranden
	De grannar, andra sakägare och myndigheter som har bedömts vara berörda har fått tillfälle att yttra sig över ansökan.
	Miljöenheten har fått tillfälle att yttra sig. Det bedöms att enskilt eller gemensamt VA går att lösas. Slutgiltig prövning sker vid tillståndsansökan av miljöenheten. Se yttrande.
	Det har inte kommit in några synpunkter från grannar, andra sakägare eller berörda.  Byggnadsnämnden och nämnden bedömer därför att
	ingen har något emot förslaget.


	Övervägande
	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 oc...
	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 två avstyckade fastigheter. Den sökta åtgärden bedöms därför inte vara sådan att markens lämplighet behöver prövas med detaljplan. (4 kap 2 § PBL).

	Lokalisering
	Enligt översiktsplanen för Marks kommun antagen 20 april 2017 redovisas aktuella tomten inom avrinningsområde där särskild hänsyn ska tas. (MB 3:6)  Det föreligger inga särskilda hinder mot byggnation enligt gällande översiktsplan.

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

	Placering och utformning
	Åtgärden, att uppföra ett enbostadshus 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 pl...
	Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är bedömningen att det går att ge bygglov för åtgärden.


	Ärendets behandling
	Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-30.
	Förvaltningens förslag till beslut
	Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
	Avgiften är 16 612 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige.
	 
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Tjänsteutlåtande Ansökan Fotodokumentation Situationsplan - yttre VA

	Avgift
	Tidsfristen började löpa 2022-02-23 och beslut fattades 7 april 2022 vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fast...


	Dagens sammanträde
	Hanna Manaj, bygglovhandläggare redogör för ärendet.

	Ledamöternas förslag till beslut
	Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande.

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


	HYSSNA-STJÄRNHULT 1:44 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
	Ärendet
	Ansökan avser bygglov för nybyggnation av ett enbostadshus.
	Den befintliga fastighetens storlek är 2 833 kvm. Fastigheten kommer inte styckas av vid positivt förhandsbesked.
	Fastigheten Hyssna-Stjärnhult 1:44 är taxerad som småhustomt.
	Beredning
	Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse. Enbostadshuset är tänkt att anslutas till enskild anläggning för vatten och avlopp. En ny planerad tillfartsväg kommer anläggas fram till Hyssna-Stjärnhul...
	Enligt översiktsplanen för Marks kommun antagen 20 april 2017 redovisas fastigheten inom avrinningsområde där särskild hänsyn ska tas. (MB 3:6) Utsläpp, avlopp eller dagvattenavrinning till följd av ny bebyggelse och andra åtgärder får aldrig påverka ...
	Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller bevarandevärden.

	Yttranden
	De grannar, andra sakägare och myndigheter som har bedömts vara berörda har fått tillfälle att yttra sig över ansökan.
	Miljöenheten har fått tillfälle att yttra sig. Det bedöms att enskilt eller gemensamt VA går att lösas. Slutgiltig prövning sker vid tillståndsansökan av miljöenheten. Se yttrande.
	Det har inte kommit in några synpunkter från grannar, andra
	sakägare och berörda till Byggnadsnämnden och nämnden bedömer därför att
	ingen har något emot förslaget.


	Övervägande
	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 oc...
	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 två avstyckade fastigheter. Den sökta åtgärden bedöms därför inte vara sådan att markens lämplighet behöver prövas med detaljplan. (4 kap 2 § PBL).

	Lokalisering
	Enligt översiktsplanen för Marks kommun antagen 20 april 2017 redovisas fastigheten inom avrinningsområde där särskild hänsyn ska tas. (MB 3:6) Det föreligger inga särskilda hinder mot byggnation enligt gällande översiktsplan.

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

	Placering och utformning
	Åtgärden, att uppföra ett enbostadshus 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 pl...
	Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är bedömningen att det går att ge bygglov för åtgärden.


	Ärendets behandling
	Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-30.
	Förvaltningens förslag till beslut
	Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
	Avgiften är 16 612 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige.
	 
	Handlingar som ingår i beslutet: Tjänsteutlåtande Ansökan Situationsplan - yttre VA Fotodokumentation

	Avgift
	Tidsfristen började löpa 2022-02-23 och beslut fattades 7 april 2022 vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fast...


	Dagens sammanträde
	Hanna Manaj, bygglovhandläggare redogör för ärendet.

	Ledamöternas förslag till beslut
	Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar 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 sökande
	Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §.
	________________


	BJÖRKELUND 4:1 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad
	Ärendet
	Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus på fastigheten Bygglovshandläggare.
	Den befintliga fastighetens storlek är 226 060 kvm. Fastigheten kommer vid positivt förhandsbesked att styckas av. Den tilltänkta fastigheten får en föreslagen storlek på cirka 3 600 kvm.
	Fastigheten BJÖRKELUND 4:1 är taxerad som lantbruksenhet.
	Beredning
	Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse. Fastigheten kommer att anslutas till enskilt vatten och avlopp. Dagvatten omhändertas inom fastigheten.
	Enligt översiktsplanen för Marks kommun antagen 20 april 2017 redovisas den aktuella platsen inom riksintresse för friluftsliv (MB 3:6) och riksintresse för naturvård (MB 3:6)
	Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller bevarandevärden. Platsen ligger utanför strandskyddsområde.
	Den befintliga fastigheten ligger inom ett område med gles lövskog sluttande mot öster med en stenmur i avgränsning mot sydväst.

	Yttranden
	De grannar, andra sakägare och myndigheter som har bedömts vara berörda har fått tillfälle att yttra sig över ansökan.
	Miljöenheten har fått tillfälle att yttra sig. Se yttrande.   Teknik- och serviceförvaltningen har fått tillfälle att yttra sig. TSN har inte inkommit med remissvar.
	Det har inte kommit in några synpunkter från grannar eller andra
	sakägare. Byggnadsnämnden och nämnden bedömer därför att ingen berörd sakägare har något att erinra mot förslaget.


	Övervägande
	Byggnadsnämnden ska enligt 9 kap. 17 § PBL, ge ett förhandsbesked till den som begär det och som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd. I ett förhandsbesked prövas det om den sökta åtgärden kan tillåtas på aktuell plats. Enligt 9 kap. 18 § PBL är ...
	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.
	Åtgärden bedöms inte få någon betydan.
	Detaljplanekravet
	de inverkan på omgivningen eftersom den placeras i ett område med spridd bebyggelse. Det finns god infrastruktur och möjlighet att ordna enskilt VA. Det har beviljats ett par förhandsbesked i området senaste året men utspritt. Den sökta åtgärden bedöm...

	Lokalisering
	Enligt översiktsplanen för Marks kommun antagen 20 april 2017 redovisas den aktuella platsen inom riksintresse för friluftsliv (MB 3:6) och riksintresse för naturvård (MB 3:6) Varsamhet och restriktivitet bör tas till byggnationer inom riksintressena ...

	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 kult...
	Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är bedömningen att det går att ge positivt förhandsbesked för åtgärden.


	Ärendets behandling
	Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-30.
	Förvaltningens förslag till beslut
	Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
	Avgiften är 16 612 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige.
	 
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Tjänsteutlåtande Ansökan Beskrivning planerad avstyckning Situationsplan 1:1000 Situationsplan 1:400 Remissvar Fotodokumentation

	Avgift
	Tidsfristen började löpa 2022-02-21 och beslut fattades 2022-04-07, 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 fasts...


	Dagens sammanträde
	Hanna Manaj, bygglovhandläggare redogör för ärendet.

	Ledamöternas förslag till beslut
	Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar 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 sökande
	Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §.
	________________


	HULATORP 3:5 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
	Ärendet
	Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus på fastigheten HULATORP 3:5.
	Fastigheten har en storlek på 26 910 kvm. Fastigheten kommer inte styckas av vid positivt förhandsbesked.
	Fastigheten HULATORP 3:5 är taxerad som lantbruksenhet.
	Beredning
	Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse. Fastigheten kommer anslutas till enskilt vatten och avlopp. Dagvatten omhändertas lokalt.
	Enligt översiktsplanen för Marks kommun antagen 20 maj 2017 redovisas den aktuella platsen inom ett område med jordbruksmark (MB 3:4) Stor restriktivitet bör iakttas mot ny bebyggelse och nya anläggningar på jordbruksmark, med undantag för sådana som ...
	Utfarten kommer att ske via en befintlig traktorväg till riksväg 41. Tillfartsvägen behöver breddas till minst 3 meter.

	Yttranden
	De grannar, andra sakägare och myndigheter som har bedömts vara berörda har fått tillfälle att yttra sig över ansökan.
	Miljöenheten har fått tillfälle att yttra sig och avstyrker byggnation på grund av jordbruksmark. Enskilt vatten och avlopp går att lösa. Se yttrande.
	Trafikverket har begärt att få ta del av en bullerutredning och en vibrationsutredning innan yttrande kan ges samt förhandsbesked kan beviljas. Detta med hänsyn till närheten till riksväg 41 samt Viskadalsbanan, järnväg.


	Övervägande
	Byggnadsnämnden ska enligt 9 kap. 17 § PBL, ge ett förhandsbesked till den som begär det och som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd. I ett förhandsbesked prövas det om den sökta åtgärden kan tillåtas på aktuell plats. Enligt 9 kap. 18 § PBL är ...
	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
	Det bedöms inte vara högt bebyggelsetryck i området då det inte har byggts enbostadshus i området de senaste fem åren. 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 och delar av fastigheten omfattas av riksintresse naturvård.  Att bygga ett enbostadshus på platsen överensstämmer inte med översiktsplanen då byggnationer inom respekt...
	Enligt Sveriges geologiska undersökning, SGU, geokarta omfattas fastigheten av postglacial sand och norra delen av fastigheten omfattas av postglacial lera vilket medför att det finns risk för skred. En geotekniskt undersökning bör tas in som handling...

	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 fr...
	Den föreslagna åtgärden placeras på jordbruksmark som är brukningsvärd. Enligt Mark- och miljööverdomstolens 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 bebygga aktuell plats. Därmed utgör 3 kap. 4 § Miljöbalken ett hinder för ansökt åtgärd.

	Omgivningspåverkan
	Fastigheten är belägen inom jordbruksmark. Jordbruksmark kommer att tas i anspråk av tillfartsväg som behöver breddas till minst tre meter plus diken. Jordbruksmark kommer tas i anspråk av enbostadshuset samt trädgård.

	Placering och utformning
	Åtgärden, att uppföra ett enbostadshus på fastigheten uppfyller inte kravet på lämplig placering. Byggnaden bedöms få betydande inverkan på omgivningen eftersom den placeras på jordbruksmark i en dalgång. Landskapet och de öppna vyerna kommer påverkas...
	Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är bedömningen att det inte går och ge ett positivt förhandsbesked för åtgärden.


	Ärendets behandling
	Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-30.
	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 6 983 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige.
	 
	Handlingar som ingår i beslutet: Tjänsteutlåtande Ansökan Situationsplan Granneyttrande, avstyrker Remissvar Fotodokumentation Yttrande x 2 Svar från sökande Följebrev till bemötande av kommunicering Bemötande av kommunicering om avslag Skrivelse

	Avgift
	Tidsfristen började löpa 2022-03-04 och beslut fattades 2022-04-07 vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastst...


	Dagens sammanträde
	Hanna Manaj, bygglovhandläggare redogör för ärendet.

	Ledamöternas förslag till beslut
	Rolf Skarin (M) föreslår att ärendet återförvisas för vidare handläggning då buller- och vibrationsutredning måste genomföras.

	Beslutsgång
	Ordförande föreslår beslut enligt Rolf Skarin (M) förslag och finner att plan- och byggnadsnämnden antar förslaget.

	Expedieras till
	Beslutskopia skickas till sökande
	________________


	SÖDERBACKA 1:23 - Bygglov med lokaliseringsprövning för två enbostadshus
	Ärendet
	Ansökan avser bygglov för nybyggnation av två enbostadshus på fastigheten SÖDERBACKA 1:23.
	Fastigheten kommer vid positivt förhandsbesked att styckas av. Två tillkommande fastigheter får en föreslagen storlek på cirka 1500 kvm.
	De båda enbostadshusen utformas med en våning och inredd vind. Åtgärden omfattar 128 kvm byggnadsarea, 198 kvm bruttoarea och 181,6 kvm boarea. Fasadbeklädnad av träpanel med vit kulör och takbeklädnad av betongpannor med svart kulör. De tillkommande ...
	Fastigheten SÖDERBACKA 1:23 är taxerad som lantbruksenhet.
	Beredning
	Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse.
	Enligt översiktsplanen för Marks kommun antagen 20 april 2017 redovisas den aktuella platsen inom avrinningsområde där särskild hänsyn ska tas (MB 3:6) utsläpp, avlopp eller dagvattenavrinning till följd av ny bebyggelse och andra åtgärder får aldrig ...
	Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller bevarandevärden.

	Yttranden
	De grannar, andra sakägare och myndigheter som har bedömts vara berörda har fått tillfälle att yttra sig över ansökan.
	Miljöenheten har fått tillfälle att yttra sig. Enskilt vatten och avlopp går att lösa för de båda tomterna. Miljöenheten ser positivt på att avloppsfrågan löses gemensamt. Detta underlättar att hålla tillräckligt skyddsavstånd till dricksvattenbrunnar...
	Teknik- och serviceförvaltningen har fått tillfälle att yttra sig. Se yttrande.
	Det har inte kommit in några synpunkter från grannar, andra
	sakägare till Byggnadsnämnden och nämnden bedömer därför att
	ingen har något emot förslaget.


	Övervägande
	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 oc...
	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 de lokaliserats till ett område utan närliggande byggnationer. Området består av kalhygge och byggnationen sker på berg. Det har endast byggts ett nytt hus i området de senaste t...

	Lokalisering
	Enligt översiktsplanen redovisas aktuella tomten inom ett område med avrinningsområde där särskild hänsyn ska tas (MB 3:6). Att bygga två enbostadshus på platsen överensstämmer med översiktsplanen.
	Omgivningspåverkan
	Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller
	bevarandevärden.

	Placering och utformning
	Åtgärden, att uppföra två enbostadshus 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 pl...
	Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är bedömningen att det går och ge bygglov för åtgärden.


	Ärendets behandling
	Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-30.
	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 58 938 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige.
	För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är
	Mikael Johannison, Pentacees AB, Pigvägen 5, 438 93 Landvetter som är certifierad kontrollansvarig med behörighet N enligt 10 kap. 9 § PBL.
	Efter byggnation krävs lägeskontroll. Kostnader för detta ingår inte i bygglovsavgiften.
	Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL).
	Du som byggherre kallas härmed till tekniskt samråd och uppmanas att kontakta handläggande byggnadsinspektör för överenskommelse om tid och plats för det tekniska samrådet.
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Remissvar Anmälan om kontrollansvarig Fotodokumentation av handläggare Fasadritning lotten 1 Situationsplan - yttre VA Remissvar Fasadritning lotten 2 Plan/sektionsritning Ansökan Skrivelse

	Avgift
	Tidsfristen började löpa 2022-02-11 och beslut fattades 7 april 2022, 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 fa...


	Dagens sammanträde
	Hanna Manaj, bygglovhandläggare redogör för ärendet.

	Ledamöternas förslag till beslut
	Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar 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 - Brandskydd - Energiberäkning - Yttre VA - Inre VA  - Markplaneringsritning - Konstruktionsdokumentation enligt EKS 11 - Konstruktionsritning: grund, vägg, tak, takstol
	- Ventilationsritning

	Expedieras till
	Beslutskopia skickas till: sökanden och kontrollansvarig
	Meddelande om beviljat bygglov    Söderbacka 1:9        Söderbacka 1:24        Söderbacka 1:22        Askersred 2:5        Friared 4:1        Söderbacka 1:23        Friared 6:8        Bårred 1:11        Söderbacka 1:18        Askersred 1:2        Aske...
	Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §.
	________________


	BÅRRED 2:2 - Bygglov för nybyggnad av fritidshus
	Ärendet
	Ansökan avser bygglov för nybyggnation av fritidshus på fastigheten BÅRRED 2:2. Fritidshuset utformas med 1,5 våning, samt en byggnadsarea på 122 km.
	Den befintliga fastighetens storlek är ca 4,6 hektar. Fastigheten kommer vid positivt förhandsbesked att styckas av. Den tilltänkta fastigheten får en föreslagen storlek på cirka 5000 m2.
	Åtgärden omfattar 122 kvm byggnads- och bruttoarea, och 118 km boarea. Fasadbeklädnad av trä med natur/brungrå kulör och takbeklädnad av cedum mattor.
	Fastigheten BÅRRED 2:2 är taxerad som lantbruksenhet, bebyggd.
	Beredning
	Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger i dagsläget utanför verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. Byggnaden är tänkt att anslutas till enskild anläggning för vat...
	Enligt översiktsplanen för Marks kommun (antagen 2017-04-20), redovisas den aktuella platsen inom ett avrinningsområde där särskild hänsyn ska tas enligt miljöbalken (MB 3:6)
	Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller bevarandevärden. Utfarten kommer att ske via en befintlig enligt situationsplanen.

	Yttranden
	Miljöenheten inkom med skrivelse och har inget att erinra mot förslaget, se bilaga yttrande.
	Det har inte kommit in några synpunkter från grannar, andra
	sakägare till Byggnadsnämnden och nämnden bedömer därför att
	ingen har något emot förslaget. Grannarna tillstyrker.


	Övervägande
	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 oc...
	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 skogsmark. Det har endast byggts ett nytt hus i området de senaste fem åren och det är alltså inte någon stor efterfrågan att bygga i området. Den sökta åtgärd...
	Enligt översiktsplanen redovisas aktuella tomten inom ett avrinningsområde dr särskild hänsyn ska tas (MB 3:6). Att bygga ett fritidshus på platsen överensstämmer med översiktsplanen.

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

	Placering och utformning
	Åtgärden, att uppföra ett nytt fritidshus på fastigheten Bårred 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 h...
	Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är bedömningen att det går och ge bygglov för åtgärden.


	Ärendets behandling
	Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-07.
	Förvaltningens förslag till beslut
	Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
	Avgiften är 30 638 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige.
	För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är
	Oskar Nilsson, lvliraallen 23, 417 58 Göteborg som är certifierad kontrollansvarig med behörighet N/K enligt 10 kap. 9 § PBL.
	Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL).
	Du som byggherre kallas härmed till tekniskt samråd och uppmanas att kontakta handläggande byggnadsinspektör för överenskommelse om tid och plats för det tekniska samrådet.
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Planritning Anmälan om kontrollansvarig Yttrande Sektionsritning platsbesöksbilder av handläggare - Bårred 2_2.pdf Bygglovskarta Fasadritning Situationsplan Ansökan

	Avgift
	Tidsfristen började löpa 2022-03-25 och beslut fattades 2022-04-07, 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 fasts...


	Dagens sammanträde
	Marina Khatchadorian, bygglovhandläggare redogör för ärendet.

	Ledamöternas förslag till beslut
	Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar 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

	Expedieras till
	Beslutskopia skickas till:    sökanden, medsökande,
	kontrollansvarig
	Meddelande om beviljat bygglov     Bårred 2:2
	Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §.
	________________


	HÄSTEBACKA 6:1 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
	Ärendet
	Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus på fastigheten HÄSTEBACKA 6:1. Enbostadshuset utformas med en våning, samt en byggnadsarea på ca 140 m2.
	Den befintliga fastighetens storlek är 2 609 m2. Fastigheten kommer vid positivt förhandsbesked att styckas av. Den tilltänkta fastigheten får en föreslagen storlek på cirka 1 036 m2.
	Fastigheten HÄSTEBACKA 6:1 är taxerad som småhusenhet, och är bebyggd med ett hus på cirka 40 m2.
	Beredning
	Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger i dagsläget utanför verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. Byggnaden är tänkt att anslutas till enskild anläggning för vat...
	Enligt översiktsplanen för Marks kommun (antagen 2017-04-20), redovisas den aktuella platsen inom ett riksintresse för flygplats, influensområde för buller Göteborg Landvetter Airport.
	Riksintresset innebär att flygplatsområdet kring Landvetter flygplats och de omgivande influensområdena ska skyddas med hänsyn till flygbuller, flyghinder och elektromagnetisk störning. Flygplatsens sammantagna influensområde är den yta utanför riksin...
	Utfarten kommer att ske via en befintlig väg enligt situationsplanen.

	Yttranden
	Miljöenheten inkom med skrivelse och har påpekat att området är tättbebyggt och det finns ett bebyggelsetryck, då behöver VA-frågan lösas i ett större
	sammanhang. Miljöenheten har bedömt att Teknik- och servicenämnden bör få yttra sig i frågan. Se yttrande från miljöenheten.
	Teknik- och Service förvaltningen inkom med skrivelse och har påpekat att sopbilen kan inte åka upp på tillfartsvägen som leder förbi infarten då vändplats
	saknas. Se bilaga yttrande från TSF. Den sökande har lämnat ett nytt förslag på placering av avfallskärl där sopbilen kan köra, se bilaga situationsplan sopkärl.
	Swedavia inkom med skrivelse och har avstyrkt förslaget, se bilaga yttrande från Swedavia 1 och Yttrande från Swedavia 2.
	Det har inte kommit in några synpunkter från grannar, andra
	sakägare till Byggnadsnämnden och nämnden bedömer därför att
	ingen har något emot förslaget.


	Övervägande
	Byggnadsnämnden ska enligt 9 kap. 17 § PBL, ge ett förhandsbesked till den som begär det och som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd. I ett förhandsbesked prövas det om den sökta åtgärden kan tillåtas på aktuell plats. Enligt 9 kap. 18 § PBL är ...
	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 lämplig mark. Det har endast byggts ett nytt hus i området de senaste fem åren och det är alltså inte någon stor efterfrågan att bygga i området. Den sökta åtg...
	Enligt översiktsplanen redovisas aktuella tomten inom ett influensområde för flygbuller och inom ett område med värdefulla odlingslandskap areal Lst 1994. Att bygga ett hus på ca 140 kvm på platsen överensstämmer inte med översiktsplanen. I det här fa...

	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 tjänsteskrivelse daterad 2022-03-30.
	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:
	Tjänsteutlåtande Ansökan Situationsplan Fotodokumentation Yttrande miljöenheten Mejl från sökande  Yttrande Swedavia 1 Yttrande Teknik- och serviceförvaltningen Re Situationsplan Situationsplan - sopkärl Yttrande från Swedavia 2

	Avgift
	Tidsfristen började löpa 2022-03-18 och beslut fattades 2022-04-07, 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 fasts...


	Dagens sammanträde
	Marina Khatchadorian, bygglovhandläggare redogör för ärendet.

	Ledamöternas förslag till beslut
	Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar 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
	________________


	SVENNINGSRED 1:4 - förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus och komplementbyggnad
	Ärendet
	Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus samt komplementbyggnad på fastigheten SVENNINGSRED 1:4. Byggnaden utformas med 1 våning, samt en byggnadsarea på 100-200m2.
	Fastigheten kommer vid positivt förhandsbesked att styckas av. Den tilltänkta fastigheten får en föreslagen storlek på cirka 3000 m2.
	Beredning
	Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger i dagsläget utanför verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. Byggnaden är tänkt att anslutas till enskild anläggning för vat...
	Den aktuella platsen ligger inom riksintresse för natur och friluftsliv.

	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 avstyrker byggnation på den aktuella platsen, se bilaga remissvar miljöenheten.
	Berörda grannar inkom med skrivelse och har synpunkter på Va lösningen samt byggnation på jordbruksmark, se bilaga grannyttrande.


	Övervägande
	Byggnadsnämnden ska enligt 9 kap. 17 § PBL, ge ett förhandsbesked till den som begär det och som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd. I ett förhandsbesked prövas det om den sökta åtgärden kan tillåtas på aktuell plats. Enligt 9 kap. 18 § PBL är ...
	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. Brukningssvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett f...
	Den förslagna åtgärden placeras på jordbruks som är brukningssvärd. 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 beva...
	Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är bedömningen att det inte går och ge ett positivt förhandsbesked för åtgärden.


	Ärendets behandling
	Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-30.
	Förvaltningens förslag till beslut
	Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan inte tillåtas på den avsedda platsen.
	Avgiften är 0 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige.
	 
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Tjänsteutlåtande Ansökan Situationsplan Skrivelse kompletterande information Grannyttrande, avstyrker x 5 Yttrande Remissvar Kommunicering från  sökanden

	Avgift

	Dagens sammanträde
	Marina Khatchadorian, bygglovhandläggare redogör för ärendet.

	Ledamöternas förslag till beslut
	Lennart Svensson (SD) föreslår att förhandsbesked beviljas eftersom marken ej är brukningsvärd jordbruksmark.

	Beslutsgång
	Ordförande föreslår beslut enligt Lennart Svenssons (SD) förslag och finner att plan- och byggnadsnämnden antar förslaget.

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


	SVENNINGSRED 1:6 del av - Förhandsbesked för nybyggnad av två  enbostadshus
	Ärendet
	Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av två enbostadshus på fastigheten SVENNINGSRED 1:6 del av. Enbostadshusen utformas med 1 våning utan inred vind, samt en byggnadsarea på  160 m2.
	Fastigheten kommer vid positivt förhandsbesked att styckas av. Den tilltänkta fastigheten får en föreslagen storlek på cirka 1200 m2.
	Beredning
	Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse. Enbostadshusen 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 avrinningsområde där särskild hänsyn ska tas (MB 3:6), inom utredningsområde för skyddad natur (MB 3:6).
	Den befintliga fastigheten ligger inom ett område med höga värden för friluftslivet, riksintresse för naturvård och riksintresse för friluftsliv enligt miljöbalken (MB 3:6).

	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 miljö.
	Berörda grannar inkom med skrivelse och har poängterat att det blir lämpligt med endast ett hus på den aktuella platsen, se bilaga grannyttrande.


	Övervägande
	Byggnadsnämnden ska enligt 9 kap. 17 § PBL, ge ett förhandsbesked till den som begär det och som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd. I ett förhandsbesked prövas det om den sökta åtgärden kan tillåtas på aktuell plats. Enligt 9 kap. 18 § PBL är ...
	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.  Den sökta åtgärden bedöms därför inte vara sådan att markens lämplighet behöver prövas med detaljplan. (4 kap 2 § PBL).

	Omgivningspåverkan
	Det går och lösa vatten och på ett lämpligt sätt och ytterligare två bostadshus på platsen innebär inte väsentlig ökning av trafiken som leder till olägenhet. Åtgärden innebär komplettering av befintlig bebyggelse.

	Placering och utformning
	Åtgärden, att uppföra ett två enbostadshus på fastigheten SVENNINGSRED 1:6 del av, uppfyller kravet på lämplig placering. Byggnationen har en lämplig utformning då den med sin volym och arkitektur varsamt knyter an till omgivande bebyggelse på platsen...
	Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är bedömningen att det går och ge positivt förhandsbesked för åtgärden.


	Ärendets behandling
	Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-07.
	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 26 502 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige.
	 
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Tjänsteutlåtande Ansökan Situationsplan Tostareds-rud 1-3 Situationsplan - yttre  VA Granneyttrande, avstyrker Granneyttrande, avstyrker Yttrande miljöenheten Platsbesöksbilder Information avlopp, vatten och tillfartsväg Svenningsred 16 BYGG.2021.885 ...

	Avgift

	Dagens sammanträde
	Marina Khatchadorian, bygglovhandläggare redogör för ärendet.

	Ledamöternas förslag till beslut
	Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar 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
	Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §.
	________________


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


	Redovisning av delegationsbeslut
	Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar beslut tagna på delegation enligt beslut om delegationsordning 2022-02-04 § 35/2022.  Följande delegationsbeslut redovisas:
	Ledamöternas förslag till beslut
	Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
	Förslaget antas.
	________________


	Övriga frågor
	Dagens sammanträde
	1. Leif Andersson (C) föreslår att plan- och byggnadsnämnden får ta del av och besluta om förslag till jordbrukspolicyn som går upp till KSAU. Plan- och byggnadsnämnden ska besluta om policyn innan behandling i KSAU och nämnden behandlar policyn på nä...

	Ledamöternas förslag till beslut
	1. Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar enligt Leif Andersson (C) förslag och finner att så sker.  2. Ordförande frågar om önskemålet ska tas till protokollet och finner att så sker.
	________________



