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§83 /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 angivna 

förändringar. 

 

 

Dagens sammanträde 

Ordförande frågar om jäv. 

Pontus Johansson (C) anmäler jäv på ärende 6 gällande överklagan av detaljplan 

för bostäder på fastigheten Melltorp 3:5, ärendenr ALLM PB.2021.883.       

 

Ordförande frågar om val av justerare och finner att nämnden väljer Rolf Skarin 

(M) att justera dagens protokoll, samt Jan-Åke Löfgren (S) på ärenden 6.  

 

Ärende 9 gällande detaljplan för bostäder på fastigheten Fritsla 5:34, ärendenr 

PLAN.2020.115, utgår.  

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om föredragningslistan kan antas med ovan angivna 

förändringar och finner att så sker.  

 

________________ 
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§84 /2022  Dnr: ALLM PB.2022.212        

 

Information  

Förvaltningschef Malin Bexell informerar om: 

- Ny medarbetare byggnadsinspektör på 50% under sommaren fram till oktober 

- Ny medarbetare antikvarie som börjar i höst 

- Pågår intervjuer för vakans på detaljplan  

- SBF 2.0 Intervjuer pågår för chef till förvaltningsgemensamt stöd. När chef är 

på plats bildas ny enhet. Annons för biträdande förvaltningschef och tillika 

hållbarhet- och näringslivschef publiceras inom kort. 

- Låg sjukfrånvaro 

- Pensionsavgång för medarbetare inom administration nu till sommaren.  

- Statusuppatering gällande FÖP 

 

Plan- och byggnadsnämnden noterar informationen. 

 

________________ 
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§85 /2022  Dnr: ALLM PB.2022.2        

 

Budget 2023-2026  

Plan- och byggnadsnämndens beslut  

Plan- och byggnadsnämnden godkänner förslag till Budget 2023-2026 samt 

plan- och bygglovstaxa och överlämnar denna till kommunstyrelsen. 

 

 

Ärendet 

Plan- och byggnadsnämnden ska årligen ta fram förslag till budget för nämndens 

verksamhet samt plan- och bygglovstaxa.   

 

Beredning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag på budget och plan- 

och bygglovstaxa. 

 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-17. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Plan- och byggnadsnämnden godkänner förslag till Budget 2023-2026 samt 

plan- och bygglovstaxa och överlämnar denna till kommunstyrelsen. 

 

Handlingar som ingår i beslutet: 

Förslag till budget och plan- och bygglovstaxa 2023-2026 

Budgetunderlag 2023-2026 PBN 

PBN taxa 2022  

 

Dagens sammanträde 

Sara Åkesson, verksamhetsutvecklare och Helena Fredling, ekonom redogör för 

ärendet.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar enligt 

samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 

 

Förslaget antas.  

 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen ks@mark.se: KS 2022-50  

 

________________ 

 

mailto:ks@mark.se
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§86 /2022  Dnr: STR.2021.608        

 

XX - Strandskyddstillsyn för olovligt uppförda byggnader  

Plan- och byggnadsnämndens beslut  

Kommunen förelägger, med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken (MB) och 

hänvisning till strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. MB, XX 

XX, att utföra följande åtgärder på fastigheten  

XXi Marks kommun: 

 

1. Forsla bort en kåta samt flytta toaletterna till ursprunglig placering. 

Övrig byggnation anses tillgodose areella näringens behov.  

 

Åtgärderna ska vara utförda senast 6 månader efter det att beslutet vunnit 

laga kraft. Åtgärderna ska utföras på ett sådant sätt att naturmiljön inte 

kommer till skada. 

 

Kommunen beslutar med stöd av 26 kap. 21 § MB att XX  

XX, 

 

2. senast två veckor efter det att åtgärderna i punkt 1 ska vara färdiga, ska 

skicka bilder till kommunen som styrker att föreläggandet utförts på ett 

tillfredställande sätt. 

 

Handlingar som ingår i beslutet: 

PBN Tjänsteutlåtande Strandskydd Föreläggande 

Fotodokumentation  

 

 

Ärendet 

I egenskap av fastighetsägare och verksamhetsutövare, som bedriver jord- och 

skogsbruk på fastigheten XX, föreläggs du XX att ta bort två bajamajor, ett 

utedass i trä, en kåta, ett förråd samt ett utekök på fastigheten vid Östra 

Öresjön i Marks kommun 

 

Alla kontakter i ärendet har varit med XX, som har uppfört byggnaderna på 

fastigheten.  

 

Den 25 augusti 2021 inkom klagomål till bygglovsenheten om uppförd skjutbana 

inom Östra Öresjöns strandskyddsområde, på fastigheten XXX 

BYGG.2021.596 

 

Den 31 augusti 2021 inkom en komplettering med klagomål på ytterligare 

uppförda byggnader inom det strandskyddade området. Då upprättades också 

ett tillsynsärende inom strandskydd. STR.2021.608 

 

Den 9 september 2021 gjordes tillsynsbesök på plats. Närvarande var klagande, 

byggnadsinspektör och kommunbiolog. Klagomålet gällde en skjutpaviljong. 

Bredvid denna stod en bajamaja. Klagande visade även andra uppförda 

byggnader/anordningar på fastigheten; en stor kåta ca 12 meter i diameter och 

flera meter hög, ett utedass 2,5x2,5 m , ett förråd 6,5x7,5 m vid strandkanten 
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och på gårdsplanen till ladan ett utekök ca 5x6,5 m. Där stod också en 

bajamaja. (Foton i bilaga). 

 

Den 15 september 2021 talade jag med XX i telefon och redogjorde för reglerna 

samt upplyste om att det behövdes dispens för byggnaderna. Denna information 

skickades också i en skrivelse till XX tillsammans med kartor och 

ansökningsblankett om strandskyddsdispens. 

 

Den 30 september 2021 skickades samma skrivelse, ansökningsblankett och 

kartor i ett brev till XX, då XX påpekat att hans mor som fastighetsägare inte 

hade fått ta del av skrivelsen. 

 

Den 18 oktober 2021 inkom en förklaring till varför byggnaderna uppförts utan 

dispens. 

 

Den 9 februari 2022 inkom, efter begäran om komplettering, beskrivning av 

verksamheten och den 15 februari 2022 inkom inkomstuppgifter 

 

Den 22 februari 2022 träffades XX och jag på plats 

 

Den 30 mars 2022 inkom en dispensansökan. Som skäl för dispens angavs att 

dispensen behövs för att utvidga en pågående verksamhet (skäl 4) samt LIS 

(skäl 7). Då området inte är utpekat av kommunen som ett LIS-område krävs 

gedigna utredningar som visar på att verksamheten inte kan genomföras utanför 

det område som dispensen avser, att området är ett LIS-område samt hur 

verksamheten bidrar till landsbygdsutvecklingen.  

 

Den 22 april 2022, efter att XX fått ta del av en dom (M 14799-20) som precis 

kommit som är mycket likt detta ärende, togs ansökan tillbaka med 

motiveringen att ni inte har någon möjlighet att göra utredningar.  

 

Beredning 

Vid Östra Öresjön råder strandskydd inom 300 m från strandlinjen, på land och i 

vatten. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för 

allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för 

växt- och djurliv (7 kap. 13-14 §§ miljöbalken, MB). 

 

Enligt 7 kap. 15 § MB får bl.a. inte nya byggnader uppföras inom 

strandskyddsområde, anläggningar eller anordningar får inte utföras om det 

hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett strandskyddsområde där 

den annars skulle ha fått färdas fritt, grävningsarbeten eller andra 

förberedelsearbeten får inte utföras för byggnader, anläggningar eller 

anordningar och åtgärder får inte vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för 

djur- eller växtarter. 

 

Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden enligt 7 kap. 18 b § 

MB. Förutsättningen för att kunna medge dispens är att något av de särskilda 

skäl som finns angivna i 7 kap. 18 c § MB är tillämpbart och att åtgärden inte 

motverkar syftet med strandskyddsbestämmelserna. 

 

De generella strandskyddsbestämmelserna infördes 1975. Anläggningar och 

anordningar som är uppförda före 1975 behöver därför ingen 

strandskyddsdispens för att vara lagliga. Förutsättningen för att detta ska gälla 
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är att anläggningarna inte ändrats i omfattning eller utformning samt att de 

oavbrutet funnits på platsen sedan 1975. 

 

Platsen är belägen inom riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. MB och omfattas 

av särskilda geografiska bestämmelser enligt 4 kap. MB. Bestämmelserna 

innebär att turismens och det rörliga friluftslivets intressen särskilt ska beaktas 

vid ingrepp i miljön.  

 

I 26 kap. MB regleras hur tillsynen får bedrivas. Bland annat anges att 

tillsynsmyndigheten ska kontrollera efterföljden av miljöbalken samt vidta de 

åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. Tillsynsmyndigheten får för 

detta ändamål meddela de förelägganden och förbud som behövs för att 

miljöbalken, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska 

följas. Tillsynsmyndigheten får även förelägga den som bedriver en verksamhet 

eller vidtar en åtgärd vilken det finns bestämmelser om i miljöbalken, att lämna 

de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Beslut om föreläggande får 

förenas med viten. 

 

Övervägande 

Kommunen har vid fältbesök kunnat konstatera att förråd, utedass och 

bajamajor, utekök och kåta som finns på fastigheten XX är placerade inom 

strandskyddat område.  

 

Det är kommunens bedömning att dessa anläggningar ger ett privatiserande 

intryck av området och har därmed en avhållande effekt på allmänheten. De 

strider mot syftet med strandskyddsbestämmelserna. 

 

Vid kommunicering har XX uppgett att han uppfört ekonomibyggnader på din 

mark i tron att det inte krävdes dispens, då byggnaderna är för den areella 

näringen och därmed undantagna dispensreglerna. För att dessa regler ska gälla 

måste man kunna visa att en betydande del av inkomsten kommer från den 

areella näringen samt att byggnaden eller åtgärden behövs för näringen. 

Byggnaden får heller inte vara utformad för boende och åtgärden eller 

byggnaden måste för sin funktion finnas eller utföras inom det strandskyddade 

området. Angående byggnaden benämnd skjutpaviljong, menar XX att det är ett 

skärmtak som satts upp för utfodring och lastning av betesdjuren. 

 

När XX och jag träffades på plats 22 februari 2022 diskuterade vi de olika 

byggnaderna och eftersom XX visat att huvuddelen av din inkomst kommer från 

den areella näringen bedömer vi att undantaget i 7 kap. 16 § MB för areella 

näringar är tillämpligt för skärmtaket/utfodringsbyggnaden till betesdjuren. 

Förrådet vid sjön kan också gå under denna paragraf, men det behöver inte för 

sin funktion vara placerad nere vid vattnet. Det är inte objektivt motiverat att 

uppföra en ny byggnad vid ett allemansrättsligt tillgängligt område, när det finns 

möjliga placeringar inom fastigheten i anslutning till befintlig byggnation (uppe 

vid ladan) där allemansrätten redan är begränsad. Att försvåra för stölder utgör 

heller inget skäl för att placera en byggnad på denna plats. 

 

Tillbyggnad får göras på ekonomibyggnader, men det ska vara för den areella 

näringens behov. Uteköket bedöms dels inte vara en tillbyggnad, då det endast 

är förankrat till ladan genom en ramp och handräcke, och dels inte behövas för 

den areella näringen. Kåta, utedass och bajamajor bedöms inte heller vara 
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byggnationer behövs för den areella näringen.  

 

Vad gäller utedasset har XX uppgett att det alltid funnits ett dass utanför 

huvudbyggnad/ladugård eftersom det aldrig funnits toalett inne. Enligt uppgift 

ska det gamla dasset ha varit placerat cirka tio meter från där det i dag är 

uppfört, cirka 50 meter från boningshuset. Dagens placering är cirka 65 meter 

från boningshuset. Boningshuset är avstyckat och har fastighetsbeteckning XX. 

Det är obebott. Det är inte trovärdigt att det nybyggda dasset tillhör 

boningshuset. 

 

XX har också uppgett att dasset ska användas av arbetare inom skogsbruket. 

Detta hålls inte heller som troligt. Vid en större avverkning som tar längre tid 

kan man tänka sig att en arbetsbod ställs upp i närheten av det aktuella 

arbetsområdet och vid en vanlig avverkning är det inte rimligt att arbetare åker 

iväg till ett utedass. 

 

Kommunen känner till att XX anordnade evenemang med grillad mat i ladan, och 

XX har meddelat att han vill fortsätta och utvidga rörelsen som ett tillskott till 

jordbruket. Denna eventrörelse räknas inte som areell näring utan som 

sidoverksamhet och omfattas därför inte av undantaget i 7 kap. 16 § MB. För 

dessa byggnader och för förrådets nuvarande placering vid strandkanten, krävs 

strandskyddsdispens. 

 

Sammantaget anser kommunen att byggnaderna, genom sin privatiserande 

effekt, allvarligt påverkar allmänhetens möjligheter att beträda och uppehålla sig 

i området. Det finns ingen dispens för de två bajamajorna, utedasset i trä, 

kåtan, uteköket samt förrådet där det idag är placerat vid vattnet. De är därför 

olagligt uppförda. Kommunen finner det befogat att meddela dig föreläggande 

om att riva och forsla bort byggnader och återställa naturmiljön så att området 

åter blir allmänt tillgängligt och livsvillkoren för växt- och djurlivet återställs. 

 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-17. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunen förelägger, med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken (MB) och 

hänvisning till strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. MB, XX 

XX, att utföra följande åtgärder på fastigheten  

XX i Marks kommun: 

 

1. Riva och forsla bort ett utedass i trä, ett utekök vid ladan, en kåta, ett 

förråd vid strandkanten samt forsla bort två bajamajor från 

strandskyddsområdet (se bifogad fotodokumentation). 

 

Åtgärderna ska vara utförda senast 6 månader efter det att beslutet vunnit laga 

kraft. Åtgärderna ska utföras på ett sådant sätt att naturmiljön inte kommer till 

skada. 

 

Kommunen beslutar med stöd av 26 kap. 21 § MB att XX 

 XX, 
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2. senast två veckor efter det att åtgärderna i punkt 1 ska vara färdiga, ska 

skicka bilder till kommunen som styrker att föreläggandet utförts på ett 

tillfredställande sätt. 

 

Handlingar som ingår i beslutet: 

PBN Tjänsteutlåtande Strandskydd Föreläggande 

Fotodokumentation  

 

Dagens sammanträde 

Anita Sjöstrand, Kommunbiolog redogör för ärendet.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Pontus Johansson (C) föreslår att toaletterna flyttas till ursprunglig placering och 

att kåtan forslas bort. Övrig byggnation anses tillgodose areella näringens 

behov.   

 

Beslutsgång 

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

plan- och byggnadsnämnden antar förslaget. 

 

Upplysningar 

För handläggning av ärendet utgår en timavgift på 1 100 kronor per nedlagd 

timme under 2021 och 1 140 kronor per nedlagd timme under 2022. Avgiften 

fastställs när ärendet bedöms som avslutat. Ärendet avslutas när föreläggandet 

utförts på ett tillfredställande sätt. Hittills nedlagd tid i ärendet är 4 timmar. 

Tillsynsavgiften är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

 

Kommunen börjar i regel med föreläggande utan vite. Följs inte föreläggandet 

inom utsatt tid är nästa steg föreläggande förenat med vite. 

 

Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet för anteckning i 

fastighetsregistrets inskrivningsdel enligt 26 kap. 15 § MB. 

 

Expedieras till 

Beslutet delges XX och XX  

 

Kopia på beslut och bilagor skickas till: 

- Länsstyrelsen i Västra Götalands län: vastragotaland@lansstyrelsen.se 

- Naturvårdsverket: 

- Inskrivningsmyndigheten 

- Klagande, XX 

 

Bilagor: 

Blanketten Hur man överklagar 

Handlingar som ingår i beslutet  

________________ 
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Plan- och byggnadsnämnden  

Datum: 2022-06-17    

 

 

 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§87 /2022  Dnr: PLAN.2017.807        

 

HORRED 9:7 | HORRED 1:5 - Detaljplan för bostäder. Stommen etapp 1  

Plan- och byggnadsnämndens beslut  

Detaljplan för HORRED 1:5; HORRED 9:7 m fl antas enligt upprättat förslag 

med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 27 §. 

 

 

Ärendet 

Antagande av Detaljplan för bostäder. Stommen etapp 1. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bebyggelse av radhus och 

flerbostadshus i Horred. 

 

Beredning 

Plan- och byggnadsnämnden beslutade om granskning den 18 juni 2021, § 125. 

 

Granskningsutställningen genomfördes under perioden 5 juli till 16 september 

2021. 

 

Inkomna yttranden har sammanställts och kommenterats i ett 

granskningsutlåtande. 

 

Efter granskningen har följande kompletteringar av planförslaget skett 

• En trafikkapacitetsutredning har utförts 

• Motivering av bebyggelse på jordbruksmark med lokaliseringsalternativ 

• Förtydligande av skyfallshantering 

 

Utöver detta har endast mindre justeringar och redaktionella ändringar 

genomförts i planhandlingarna.  

 

Förslag till antagandehandlingar har upprättats av förvaltningen. 

 

Övervägande 

I gällande FÖP för Horred, 1991, är ett område i den norra delen av fastigheten 

Horred 9:7 avsatt för service och handel. Området i övrigt är avsatt för 

bostäder. Detaljplanen bedöms förenlig med gällande Översiktsplan för Marks 

kommun. 

 

Planens genomförande påverkar inga riksintressen och kommer inte leda till en 

betydande miljöpåverkan. 

 

Detaljplanen innebär att bostäder i form av flerbostadshus och radhus skapas i  

ett attraktivt läge med utbyggd infrastruktur och god tillgänglighet till 

rekreationsområden. 

 

Detaljplanen rymmer totalt cirka 95 bostäder, jämfört med kommunens 

bostadsförsörjningsprogram med ett målscenario om 40 tillkommande bostäder i 

Horred fram till 2030.  

 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-17. 
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Plan- och byggnadsnämnden  

Datum: 2022-06-17    

 

 

 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Detaljplan förLena Bodén m fl antas enligt upprättat förslag med stöd av plan- 

och bygglagen (2010:900) 5 kap 27 §. 

 

Handlingar som ingår i beslutet: 

Förslag till antagande  

 

Dagens sammanträde 

Lena Bodén, Planhandläggare redogör för ärendet.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar enligt 

samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 

 

Förslaget antas.  

________________ 
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Plan- och byggnadsnämnden  

Datum: 2022-06-17    

 

 

 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§88 /2022  Dnr: PLAN.2020.863        

 

KNALLEN 2 | FOLKSKOLAN 15 - Detaljplan för bostäder  

Plan- och byggnadsnämndens beslut  

Samrådsutställning av detaljplan för FOLKSKOLAN 15; KNALLEN 2 genomförs 

enligt upprättat förslag. 

 

Plan- och byggnadsnämnden beslutar att införa ny bestämmelse på plankartan 

med lydelsen 

b# - Minst 60 % av användningsområdets parkeringsbehov ska lösas genom 

garage nedgrävt minst 2.0 meter under markplan 

 

Handlingar som ingår i beslutet: 

Förslag till samrådsutställning 

Markteknisk undersökningsrapport 

Geoteknisk utredning 

Fastighetsförteckning 

Bullerutredning 

Trafikutredning 

Planbeskrivning 

Plankarta   

 

 

Ärendet 

Planen syftar till att uppdatera befintlig plan för A- Allmänt ändamål till modernt 

sätt att reglera för de kommunala anläggningar (skola och parkeringshus) som 

uppförs under planprocessen samt att ge byggrätt för en ny del av tätorten som 

rymmer bostäder och  service. Den nya tätortsdelen fokuseras på bostäder men 

inrymmer även ett område för kommunal service (förskola). 

 

Genom att utöka antalet bostäder i centrala Kinna stärks kundunderlaget för 

handeln i centrum. Närheten till kollektivtrafik och service ger möjlighet att leva 

med ett förhållandevis lågt bilinnehav i enlighet med tankarna bakom 

kommunens parkeringsnorm. 

 

Beredning 

Plan- och byggnadsnämnden beslutade om positivt planbesked den 2020-12-22, 

§160. 

 

Förslag till samrådshandlingar har upprättats av förvaltningen. 

 

Övervägande 

Förslaget har utformats så nära ansökan som möjligt. En laga kraftvunnen plan 

kommer att leda till att Kommunstyrelsens genomförda markanvisningstävling 

kan resultera i avsedd mängd bostäder. 

  

 En laga kraftvunnen plan kommer att leda till att befintlig skolbyggnation får 

aktuell reglering som stämmer med de faktiskt uppförda byggnaderna.  

 

Prövningen av planen föreslås genomföras med utökat förfarande. 
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Plan- och byggnadsnämnden  

Datum: 2022-06-17    

 

 

 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Planen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan i juridisk mening. 

 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-17. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Samrådsutställning av detaljplan för Lars Jönsson genomförs enligt upprättat 

förslag. 

 

Handlingar som ingår i beslutet: 

Förslag till samrådsutställning 

Markteknisk undersökningsrapport 

Geoteknisk utredning 

Fastighetsförteckning 

Bullerutredning 

Bullerutredning 

Trafikutredning 

Trafikutredning 

Trafikutredning 

Trafikutredning 

Planbeskrivning 

Plankarta  

 

Dagens sammanträde 

Lars Jönsson, Planarkitekt redogör för ärendet.  

 

Ledamöternas förslag till beslut  

Pontus Johansson (C) föreslår beslut enligt samhällsbyggnadsförvaltningens 

tjänsteutlåtande med tillägget  att införa ny bestämmelse på plankartan med 

lydelsen  

b# - Minst 60 % av användningsområdets parkeringsbehov ska lösas genom 

garage nedgrävt minst 2.0 meter under markplan 

  

Beslutsgång 

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

plan- och byggnadsnämnden antar förslaget. 

 

Expedieras till 

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

 

________________ 
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Plan- och byggnadsnämnden  

Datum: 2022-06-17    

 

 

 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§89 /2022  Dnr: PLAN.2017.454        

 

KRÅKERED 1:9 - Detaljplan för bostäder  

Plan- och byggnadsnämndens beslut  

Granskningsutställning av detaljplan för KRÅKERED 1:9 genomförs enligt 

upprättat förslag.  

 

Handlingar som ingår i beslutet: 

Förslag till granskningsutställning 

Samrådsredogörelse 

Planbeskrivning 

Plankarta  

 

 

Ärendet 

Granskningsutställning av Detaljplan för bostäder för Planarkitekt.  

 

Beredning 

Samrådsutställningen genomfördes under perioden 22 november – 7 januari 

2022 

 

Inkomna yttranden har sammanställts och kommenterats i ett 

samrådsutlåtande. 

 

Efter samrådet har följande revideringar gjorts i handlingarna 

• Avsnitten kring dagvatten och buller har kompletterats(nya beräkningar 

genomförts) utifrån inkomna synpunkter.  

• Del av kvartersmarken har lagts ut som NATUR, för att säkerställa 

Salamanderns livsmiljö.  

• Bestämmelsen GATA har ändrats till VÄG.  

• Naturmark har lagts in utmed norra gränsen för att möjliggöra 

utfartsförbud. 

• Fastighetsgränser har säkerställts.  

• På plankartan har säkerställts att byggnation inte tillåts förrän 

markföroreningar har avhjälpts till nivåer som medger känslig 

markanvändning.  

• Planbeskrivningen har kompletterats med text kring att åtgärder i 

bäcken(delvis kulverterad) kan komma att betraktas som 

vattenverksamhet.  

• Förekomst av jättebalsamin. 

 

Förslag till granskningshandlingar har upprättats av förvaltningen. 

 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-17. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Granskningsutställning av detaljplan för Förslag till granskningsutställning 

Samrådsredogörelse 

Planbeskrivning 

Plankarta genomförs enligt upprättat förslag.  
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Plan- och byggnadsnämnden  

Datum: 2022-06-17    

 

 

 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Handlingar som ingår i beslutet: 

Förslag till granskningsutställning 

Samrådsredogörelse 

Planbeskrivning 

Plankarta  

 

Dagens sammanträde 

Lars Jönsson, Planarkitekt redogör för ärendet.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar enligt 

samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 

 

Förslaget antas.  

  

Expedieras till 

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

 

________________ 
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Plan- och byggnadsnämnden  

Datum: 2022-06-17    

 

 

 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§90 /2022  Dnr: ALLM PB.2022.305        

 

Remiss - Hållbarhetsprogram  

Plan- och byggnadsnämndens beslut  

Plan och byggnadsnämnden har inget att erinra mot framtagna dokument. 

 

Handlingar som ingår i beslutet: 

Remissversion Hållbarhetsprogram 

KSau 20 april 2022 Remiss för hållbarhetsprogrammet 

Följebrev  

 

 

Ärendet 

Kommundirektören har fått i uppdrag att genomföra remissrunda av 

hållbarhetsprogrammet till nämnder och bolag. Ett styrdokument för 

kommunens arbete mot agenda 2030 behöver antas under 2022. Ni får 

möjlighet och lämna synpunkter senast torsdagen den 30 Juni som skickas till 

adressen sue@mark.se. 

 

Beredning 

Ärendet har beretts på Byggenheten. 

 

Övervägande 

Hållbarhetsprogrammet anger vad Marks kommun ska prioritera fram till år 

2030 för att nå Agenda 2030. Precis som med målen i Agenda 2030 och de tre 

hållbarhetsdimensionerna är samtliga delar i programmet avhängiga av varandra 

och formar en helhet tillsammans. 

 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-17. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Plan och byggnadsnämnden har inget att erinra mot framtagna dokument. 

Handlingar som ingår i beslutet: 

Remissversion Hållbarhetsprogram 

KSau 20 april 2022 Remiss för hållbarhetsprogrammet 

Följebrev  

 

Dagens sammanträde 

Mohammed Dahir Farah, Byggchef redogör för ärendet.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar enligt 

samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 

Förslaget antas.  

 

Expedieras till 

sue@mark.se 

________________

mailto:sue@mark.se
mailto:sue@mark.se
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Plan- och byggnadsnämnden  

Datum: 2022-06-17    

 

 

 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§91 /2022  Dnr: ALLM PB.2022.336        

 

Framställan om driftbudgetökning för inköp av mätutrustning  

Plan- och byggnadsnämndens beslut  

Plan- och byggnadsnämnden godkänner ansökan om investeringsbidrag för 

mätutrustning och överlämnar den till kommunstyrelsen.  

 

Handlingar som ingår i beslutet: 

Tjänsteutlåtande - Framställan om driftbudgetökning   

 

 

Ärendet 

Ansökan om investeringsbidrag för inköp av en ny gps/gnss utrustning för 

inmätning.  

 

Plan- och byggnadsnämnden är i behov av att köpa en ny gps-mottagare. Då 

nuvarande gps riskerar att bli icke funktionsduglig enligt leverantören Trimtec. 

Det är glapp mellan två komponenter i mottagaren och det går inte längre att 

reparera då tillverkaren har slutat att tillverka reservdelar.  

 

En ny gps/gnss ska vara kompatibel med S6 totalstation som köptes in 2015.  

 

Ett nytt instrument kostar 350 tkr. Då plan- och byggnadsnämnden inte har 

något investeringsbudget begär nämnden att få ett investeringsanslag på 350 

tkr. 

 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-17. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Plan- och byggnadsnämnden godkänner ansökan om investeringsbidrag för 

mätutrustning och överlämnar den till kommunstyrelsen.  

 

Handlingar som ingår i beslutet: 

Tjänsteutlåtande - Framställan om driftbudgetökning   

 

Dagens sammanträde 

Mohammed Dahir Farah, Byggchef redogör för ärendet.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar enligt 

samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 

 

Förslaget antas.  

 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen ks@mark.se  

________________

mailto:ks@mark.se
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Plan- och byggnadsnämnden  

Datum: 2022-06-17    

 

 

 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§92 /2022  Dnr: BYGG.2022.178        

 

BACKA 1:3 - 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) då återställande av våtmarker är viktigt ur 

miljöperspektiv. 

 

Avgiften är 15 567 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 

  

Handlingar som ingår i beslutet: 

Tjänsteutlåtande Förhandsbesked Avslag 

Ansökan 

Bilagor till ansökan 

Översiktskarta 

Granneyttrande, avstyrker 

Granneyttrande, avstyrker 

Granneyttrande, avstyrker 

Granneyttrande, avstyrker 

Information vändplan, sopkärl osv 

Beskrivning och bedömning våtmark  

Situationsplan 

Fotodokumentation av handläggare 

Remissvar 

Bemötande från sökande.pdf 

Våtmarksrådgivning 

Bemötande av yttrande från Miöjönämnden 

Information våtmark 

Svar kommunicering avslag 

Bemötande från sökande 

 

Avgift  

Förhandsbesked                     7 905 Kr 

Grannehörande                      2 108 Kr 

Kungörelse                               284 Kr 

VA-granskning miljöenheten    5 270 Kr 

Avgift totalt                          15 567 Kr 

 

Tidsfristen började löpa 7 juni 2022 och beslut fattades 17 juni 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 förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus på 

fastigheten BACKA 1:3. 
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Plan- och byggnadsnämnden  

Datum: 2022-06-17    
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Fastighetens storlek är 39 8062 kvm och kommer inte att styckas av vid positivt 

förhandsbesked. Enbostadshuset utformas med en våning, samt en 

byggnadsarea på 200 kvm. 

 

BACKA 1:3 är taxerad som lantbruksenhet.  

 

Beredning 

Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och 

sammanhållen bebyggelse. Enbostadshuset är tänkt att anslutas till enskild 

anläggning för vatten och avlopp. 

  

Enligt översiktsplanen för Marks kommun antagen 20 april 2017 redovisas den 

aktuella platsen inom ett område med jordbruksmark. 

 

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

Utfarten kommer att ske via Hålsjövägen, via befintlig traktorvägs utfart. 

 

Avstånd till kollektivtrafik är 0,5 km. 

Avstånd till samhällsservice är 0,5 km.  

 

Yttranden   

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

fått tillfälle att yttra sig över ansökan. 

  

Miljöenheten avstyrker åtgärden på grund av jordbruksmark. Marken är blöt, 

kärrmark. Enskilt vatten och avlopp bedöms kunna lösas.  

 

Berörda grannar har inkommit med synpunkter, se grannyttrande avstyrker.  

Synpunkterna handlar om att den sökta åtgärden förstör naturlig våtmark, en 

biotop för ett rikt fågel- och djurliv. Man ifrågasätter även lämpligheten att 

bygga på åkermark och närheten till två dammar.  

 

Sökande har lämnat in bemötanden och information om våtmark, se bemötande 

av yttranden. Sökande har även lämnat in ett bemötande på kommunicering om 

avslaget.  

 

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. 

 

Detaljplanekravet 

Åtgärden bedöms få betydande inverkan på omgivningen eftersom den placeras 

mitt på en jordbruksmark och ett öppet landskap. Det finns stora 
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sammanhängande åkermarker runt omkring föreslagen lokalisering. Hyssna som 

ort har högt bebyggelsetryck och det är stor efterfrågan att bygga i Hyssna. Den 

sökta åtgärden bedöms därför vara sådan att markens lämplighet behöver 

prövas med detaljplan. (4 kap 2 § PBL). 

 

Lokalisering:  

Enligt översiktsplanen redovisas aktuella tomten inom ett område med 

jordbruksmark.  Att bygga ett enbostadshus på platsen överensstämmer inte 

med översiktsplanen.  

 

Markens beskaffenhet har inte utretts. Det har inte begärts in geotekniskt 

utredning.  

 

Jordbruksmark 

Jordbruksmark är, enligt 3 kap. 4 § i Miljöbalken, av nationell betydelse. 

Brukningssvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse endast om det 

behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 

tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan 

mark tas i anspråk.  

 

Det allmänna intresset av att långsiktigt bevara brukningssvärd jordbruksmark 

väger tyngre än det enskilda intresset av att bebygga aktuell plats. Därmed 

utgör 3 kap. 4 § Miljöbalken ett hinder för ansökt åtgärd. 

 

Omgivningspåverkan 

Fastigheten är belägen mitt i ett öppet jordbrukslandskap. Det är positivt att 

sökande vill skapa våtmark och skapa mer jordbruksmark. Dock är bedömningen 

att ett enbostadshus påverkar omgivningen negativt. Det lämpar sig inte med 

byggnationer i det öppna landskapet. Vyerna kommer att påverkas av 

byggnation.  

 

Placering och utformning 

Åtgärden, att uppföra ett enbostadshus på fastigheten Backa 1:3 uppfyller inte 

kravet på lämplig placering.Byggnationen påverkar det öppna landskapet 

negativt. De sammanhängande jordbruksmarkerna bör behållas och inte 

exploateras. Landskapsvyn påverkas med större tillfartsväg, enbostadshus och 

komplementbyggnad.  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 2022-06-17. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked med stöd av 9 

kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan inte 

tillåtas på den avsedda platsen. 

 

Avgiften är 10 013 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 
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Handlingar som ingår i beslutet: 

Tjänsteutlåtande Förhandsbesked Avslag 

Ansökan 

Bilagor till ansökan 

Översiktskarta 

Granneyttrande, avstyrker 

Granneyttrande, avstyrker 

Granneyttrande, avstyrker 

Granneyttrande, avstyrker 

Information vändplan, sopkärl osv 

Beskrivning och bedömning våtmark  

Situationsplan 

Fotodokumentation av handläggare 

Remissvar 

Bemötande från sökande.pdf 

Våtmarksrådgivning 

Bemötande av yttrande från Miöjönämnden 

Information våtmark 

Svar kommunicering avslag 

Bemötande från sökandeBemötande från sökande 

 
Avgift  

Prövning Förhandsbesked 7 905 Kr 

Grannhörande 2 108 Kr 

   

Avgift totalt 10 013 Kr 

 

Tidsfristen började löpa 15 maj 2022 och beslut fattades 17 juni 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, Bygglovshandläggare redogör för ärendet.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Arvid Eklund (S) föreslår att bevilja ansökan om förhandsbesked då  

återställande av våtmarker är viktigt ur miljöperspektiv. 

 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår beslut enligt Arvid Eklunds (S) 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. 

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        sökanden, medsökande 

 

Delgivning av beslut             Hyssna 1:12 

        Hyssna 1:6 

        Hyssna 1:5 

 

Meddelande om beviljat förhandsbesked   Hyssna 3:3 

        Hyssna 2:17 

        Hyssna 1:4 

        Hyssna 1:2 

 

Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, enligt 

plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 

 

________________ 
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§93 /2022  Dnr: BYGG.2022.326        

 

BJÖRLANDA 1:9 - Bygglov med lokaliseringsprövning för nybyggnad 
av enbostadshus och komplementbyggnad  

Plan- och byggnadsnämndens beslut  

Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 

31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Den föreslagna åtgärden kan 

tillåtas på den avsedda platsen. 

 

Avgiften är 44 025 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 

 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är  231, 

BJÖRLANDA 1:9,   som är certifierad kontrollansvarig med behörighet N enligt 

10 kap. 9 § PBL.  

 

I detta ärende krävs utstakning innan byggstart. Efter byggnation krävs 

lägeskontroll. Kostnader för detta ingår inte i bygglovsavgiften. 

 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked 

(enligt 10 kap. 3 § PBL). 

 

Du som byggherre kallas härmed till tekniskt samråd och uppmanas att 

kontakta handläggande byggnadsinspektör för överenskommelse om tid och 

plats för det tekniska samrådet. 

 

Handläggande byggnadsinspektör: 

Theresa Magnusson, Theresa.Magnusson@mark.se 

 

Handlingar som ingår i beslutet: 

Tjänsteutlåtande 

Ansökan 

Marksektionsritning nordost-nordväst 

Marksektionsritning sydost-sydväst 

Sektionsritning 

Ritning komplementbyggnad 

Situationsplan 

Planritning 

Anmälan om kontrollansvarig 

Remissvar 

Remissvar 

Fotografier av handläggare på platsbesök   

 

Avgift  

Bygglov                                    12 648 Kr  

Startbesked                   14 756 Kr     

Lokaliseringsprövning                  7 905 Kr 

Grannhörande                             3 162 Kr 

Kungörelse                                    284 Kr 

VA-granskning miljöenheten         5 270 Kr 

Avgift totalt                               44 025 Kr 

 

Tidsfristen började löpa2022-05-044 maj 2022 och beslut fattades 17 juni 2022 
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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 med lokaliseringsprövning för nybyggnation av ett 

enbostadshus och komplementbyggnad på fastigheten BJÖRLANDA 1:9.  

 

Enbostadshuset omfattar 109,5 kvm byggnadsarea, 0 kvm öppenarea och 94,9 

kvm boarea. Komplementbyggnaden omfattar 61,4 kvm byggnadsarea. 

Fasadbeklädnad av träpanel med vit kulör och takbeklädnad av betongpannor i 

röd kulör. 

 

Fastigheten har areal på 188 063 kvm och är taxerad som lantbruksenhet.  

 

Beredning 

Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och 

sammanhållen bebyggelse.  Enbostadshuset är tänkt att anslutas till enskild 

anläggning för vatten och avlopp. 

 

Enligt översiktsplanen för Marks kommun antagen 20 april 2017 redovisas inte 

den aktuella platsen inom något särskilt område men ligger precis  utanför 

riksintresse för naturvård och friluftsliv Lygnerns dalgång, samt 

utredningsområde för skyddad natur. 

 

Aktuell plats omfattas delvis av jordbruksmark och skogsmark. Inga kända 

natur- eller kulturvärden.  

 

Avstånd till kollektivtrafik är 500 meter.  

Avstånd till centrala Sätila är 3-4 km.  

 

Yttranden   

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

fått tillfälle att yttra sig över ansökan. 

 

Miljöenheten avstyrker föreslagen åtgärd på grund av jordbruksmark.  

 

Det har inte kommit in några synpunkter från grannar, andra    

sakägare till Byggnadsnämnden och nämnden bedömer därför att ingen är emot 

föreslagen åtgärd.              

 

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.  
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Marken ska enligt 2 kap. 2 § PBL, användas för det ändamål som är mest 

lämpligt utifrån beskaffenhet, läge och behov. Hushållningsbestämmelserna i 

miljöbalken ska enligt samma paragraf tillämpas vid handläggning av bygglov.  

 

Detaljplanekravet 

Åtgärden bedöms inte få någon betydande inverkan på omgivningen då det finns 

några utspridda hus jämte en befintlig väg. Området har inte heller högt 

bebyggelsetryck. Det har inte byggts några nya hus 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 inte den aktuella platsen inom något särskilt 

område. Att bygga ett  enbostadshus bedöms inte påverka området negativt. 

Delar av platsen omfattas av jordbruksmark och skog men det bedöms utgöra 

liten och begränsad areal. Föreslagen åtgärd bedöms inte påverka det allmänna 

intresset. Fastigheten ligger utanför riskintresse för naturvård och friluftsliv 

Lygnerns dalgång och utredningsområde för skyddad natur. 

 

Det finns stamnät, kraftledning 170 meter från lokaliseringen. Svenska kraftnät 

har yttrat sig och har inget att erinra mot förslaget.  

 

Omgivningspåverkan 

Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller    

bevarandevärden. Delar av lokaliseringen omfattas av jordbruksmark. 

 

Placering och utformning 

Åtgärden, att uppföra ett enbostadshus och komplementbyggnad på fastigheten 

uppfyller kravet på lämplig placering. Byggnaden har en lämplig utformning då 

den med sin volym och arkitektur varsamt knyter an till omgivande bebyggelse 

på platsen. Byggnaden tar hänsyn till kulturvärdena på platsen och bidrar till en 

god helhetsverkan. (2 kap 6 § PBL). 

 

Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är bedömningen att det går och ge 

positivt bygglov för åtgärden. 

 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-17. 

 

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 44 025 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 

 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är  231, 

Bygglovshandläggare,   som är certifierad kontrollansvarig med behörighet N 

enligt 10 kap. 9 § PBL.  

 

I detta ärende krävs utstakning innan byggstart. Efter byggnation krävs 

lägeskontroll. Kostnader för detta ingår inte i bygglovsavgiften. 
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Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked 

(enligt 10 kap. 3 § PBL). 

 

Du som byggherre kallas härmed till tekniskt samråd och uppmanas att kontakta 

handläggande byggnadsinspektör för överenskommelse om tid och plats för det 

tekniska samrådet. 

 

Handläggande byggnadsinspektör: 

Theresa Magnusson, Theresa.Magnusson@mark.se 

 

Handlingar som ingår i beslutet: 

Tjänsteutlåtande 

Ansökan 

Marksektionsritning nordost-nordväst 

Marksektionsritning sydost-sydväst 

Sektionsritning 

Ritning komplementbyggnad 

Situationsplan 

Planritning 

Anmälan om kontrollansvarig 

Remissvar 

Remissvar 

Fotografier av handläggare på platsbesök   

 
Avgift  

Bygglov  

Startbesked    

Lokaliseringsprövning 

12 648 

    14 756       

     7 905 

Kr  

kr 

Kr 

Grannhörande 3 162 Kr 

Kungörelse 284 Kr 

VA-granskning miljöenheten 5 270 Kr 

   

Avgift totalt 44 025 Kr 

 

Tidsfristen började löpa2022-05-044 maj 2022 och beslut fattades 17 juni 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, Bygglovshandläggare redogör för ärendet.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar enligt 

samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 

 

Förslaget antas.  

 

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

överklagar framgår av bilagan Hur man överklagar. 

 

Kontakta Marks kommuns adresshandläggare via pbn@mark.se.  

 

Utsättning och lägeskontroll ska utföras av en mätningskompetent person. 

Marks kommuns kartverksamhet  kan göra det inklusive dokumentation av 

utsättningen och lägeskontrollens intyg. Kostnad tas ut enligt taxa. Kontakta 

mätingenjör pbn@mark.se om du önskar att vi gör det, ange ärendenummer  vid 

kontakt. Självklart kan du använda dig av en annan godkänd nätleverantör för 

att göra utstakning och lägeskontroll och du ska skicka dokumentation på detta i 

PDF och DWG till pbn@mark.se och fadi.aburashid@mark.se. Leverantören ska 

använda kommunens koordinatsystem SWEREF99 1200 RH2000. 

 

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 

- Ventilationsritning  

- Yttre VA 

- Inre VA 

- Konstruktionsdokumentation enligt EKS 11 

- Konstruktionsritning, grund vägg tak typsnitt 

- Färdigställandeskydd  

- Typgodkännande motordriven anordning  

- Prestandadeklaration eldstad 

- Prestandadeklaration rökkanal   

- Överenskommelse utsättning  

 

Expedieras till 

Beslutskopia skickas till     sökanden 

 

Meddelande om beviljat bygglov    Björlanda 1:15 

       Björlanda 1:10 

       Björlanda 1:1 

       Björlanda 1:13 

       Björlanda  1:19 

       Björlanda  1:20 

       Björlanda  1:21 

       Björlanda  1:3 

       Björlanda  1:5 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland.html
https://www.mark.se/bygga-och-bo/kartor/
https://www.mark.se/sjalvservice/taxor-och-avgifter/bygglov-och-tillstand/
mailto:pbn@mark.se
mailto:pbn@mark.se
mailto:fadi.aburashid@mark.se
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       Björlanda  1:8 

       Björlanda  2:10 

       Björlanda  2:15  

       Härsnäs 1:5 

       Sätila-Strömma 1:1 

 

________________ 
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§94 /2022  Dnr: BYGG.2017.178        

 

KINNAHULT 6:32 | KINNAHULT 6:45 - Bygglov för ändrad användning 
från fabriksbyggnad till flerbostadshus  

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 15 406 kronor i enlighet med taxa 2017 fastställd av 

Kommunfullmäktige. 

 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är      

Börje Berntsson som är certifierad kontrollansvarig med behörighet K enligt 10 

kap. 9 § PBL.  

 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked 

(enligt 10 kap. 3 § PBL). 

 

Du som byggherre kallas härmed till tekniskt samråd och uppmanas att 

kontakta handläggande byggnadsinspektör för överenskommelse om tid och 

plats för det tekniska samrådet. 

 

Handläggande byggnadsinspektör: 

Theresa Magnusson, Theresa.Magnusson@mark.se 

 

Handlingar som ingår i beslutet: 

Tjänsteutlåtande Bygglov Bevilja 

Ansökan 

Planritning, plan 0 och 1 befintligt utseende 

Planritning, plan 2 befintligt utseende 

Planritning, plan 3 befintligt utseende 

Ritning sopor 

Sektion/fasadritning med situationsplan 

Sektion/fasadritning  

Planritning, plan 0 och 1 

Planritning, plan 2 

Planritning, plan 3 

Bemötande av antikvariska kommentarer 

Anmälan om kontrollansvarig 

Besiktningsprotokoll  

Fotodokumentation 

Besiktning – miljöprover  

Yttrande miljöeneheten 2017 

Yttrande SÄRF  

Yttrande TSN  

Bullerutredning 

Granneyttrande, avstyrker 

Yttrande 

Granneyttrande, avstyrker 

Bilag till avstyrkan grannehörande 

Granneyttrande, avstyrker 
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Granneyttrande, avstyrker med kommentar 

Granneyttrande, avstyrker (8 st) 

Yttrandeantikvarie   

 

Avgift 0 Kr 

 

 

Ärendet 

Ansökan avser bygglov för ändrad användning från fabriksbyggnad till 

flerbostadshus på fastigheten KINNAHULT 6:45.  

 

Ärendet är från 2017 och har beviljats av nämnden tre gånger redan 2017, 2020 

och 2021. Beslutet har överklagats och länsstyrelsen skickade tillbaks ärendet 

för fortsatt handläggning.I det senaste beslutet anger Länsstyrelsen att det 

saknas en utredning avseende bullernivåer i de tillkommande lägenheterna. 

Viskadalsbanan ligger 190 meter från fastigheten.  

 

Fastigheten ligger utmed Holtbergsvägen i Kinnahult och har en storlek på 7 376 

kvm. Den aktuella fastigheten Kinnahult 6:45 ligger utanför detaljplanerat 

område men inom sammanhållen bebyggelse. Fastigheten är bebyggd med 

huvudbyggnad och komplementbyggnad uppförda cirka 1929. 

 

Ansökan omfattar 22 lägenheter fördelade på 1-3 rum och kök. Den befintliga 

byggnaden har 2013,7 kvm bruttoarea, 678,4 kvm byggnadsarea och 1812,9 

kvm bostadsarea. Fasadbeklädnad av stående lockpanel i gul kulör som kommer 

att bevaras. Taket är i dagsläget beklätt med papp i svart kulör vilket kommer 

att bytas till tegelpannor i röd kulör.  

 

Fastigheten KINNAHULT 6:45 är taxerad som industrienhet. 

 

Beredning 

Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser men inom 

sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för 

kommunalt vatten, dagvatten och avlopp och påkoppling är möjlig.  

 

Enligt översiktsplanen för Marks kommun som vann laga kraft 25 maj 2017 

redovisas den aktuella platsen inom område med riksintresse för kulturmiljö. 

Inom området får man inte vidta åtgärder som innebär att kulturmiljön påtagligt 

skadas. I fördjupade översiktsplanen redovisas den aktuella fastigheten inom 

befintlig markanvändning tätortsbebyggelse och bevarande av kulturmiljö.  

 

Utfarten kommer att ske via Hotsbergsvägen och vidare till Fritslavägen. På 

Fritslavägen finns bussförbindelse. Parkering och avfallshantering sker inom 

fastigheten.  

 

Yttranden   

De grannar, andra sakägare och myndigheter som Byggnadsnämnden har  

bedömt är berörda har fått tillfälle att yttra sig över ansökan. 

 

Miljöenheten- se yttrande  

Trafikverket - se yttrande  

Teknik- och serviceförvaltningen - se yttrande  
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Södra Älvsborgs räddningsförbund - se yttrande  

 

Berörda sakägare avstyrker åtgärden. Deras huvudsakliga argumenten är 

störningar avseende ljud och ljus från den ökande biltrafiken, parkeringens 

placering, insyn, antalet små lägenheter samt ventilation.  

 

Sökande har i skrift meddelat att ett plank ska sättas upp för avskärmning 

mellan grannfastigheterna om man når en bra överenskommelse med 

grannarna. Ett plank tar bort eventuella ljus från bilars strålkastare och dämpar 

ljudnivån mellan fastigheterna. Krav på ventilation ställs inför det tekniska 

samrådet och inget som beaktas i bygglovet. För att kunna samla 

parkeringsplatserna i stället för att ha spridda platser har sökande redovisat 

parkeringar nära grannfastigheterna. Även avfallshanteringen har placerats i 

anslutning till parkeringen och utfarten. Parkering och avfallshanteringen 

bedöms av trafiksäkerhetsskäl vara bra placerade.  

 

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 

byggnaden är befintlig och har tidigare varit en industri för textil. Infrastrukturen 

är befintlig och bedöms vara i gott skick. Tillfartsvägen (Holtbergsvägen) är 

tillräckligt bred för mötestrafik. Tillfartsvägen omfattas av fastighet Kinnahult 

6:45. Södra Älvsborgs räddningsförbund, Trafikverket eller Teknik- och 

serviceförvaltningen har inte påpekat att tillfartsvägen skulle vara något problem 

för större fordon.  

 

Det är möjligt att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp. 

Den sökta åtgärden bedöms inte vara sådan att markens lämplighet behöver 

prövas med detaljplan. (4 kap 2 § PBL). 

 

Lokalisering:  

Enligt översiktsplanen redovisas aktuella tomten inom område med riksintresse 

för kulturmiljö och område med särskilt höga värden för natur och kultur miljö. 

Byggnaden som ansökan avser är byggd omkring 1929. Föreslagen användning 

och ändringar på byggnadens fasad anpassar sig till kulturmiljön. Området har 

en lantlig prägel bestående av en blandning av bostäder och lantbruk.  

 

Sökande har lämnat in en bullerutredning som klarar kraven enligt Förordning 

(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Utredningen påvisar att 

kraven uppfylls gällande de tillkommande lägenheterna samt att eventuell ökad 

biltrafik på Hotbergsvägen inte överskrider krav enligt förordningen gentemot 

grannhusen.  
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Vid platsbesök konstaterades att en hästhage finns intill fastigheten på 

Kinnabacka 2:6. I handläggarens karttjänst fanns ingen träff på djurgård på 

fastigheten Kinnabacka 2:6, ingen djurhållning påvisas bedrivas. Enligt Marks 

kommuns dokument, riktlinjer för respektavstånd mellan djurhållning och 

bostäder finns det inget rekommenderat avstånd för beteshage och bostäder. 

Beteshage:  Gräsbevuxen relativt stor hage som nyttjas huvudsakligen under 

sommarhalvåret och har större areal än en rasthage för att djuren ska kunna 

uppehålla sig i olika delar av hagen. De bedöms inte ha någon stor inverkan på 

bedömningen av aktuellt skyddsavstånd. Eventuella störningar så som lukt, 

allergener med mera har tagits i beaktning vid framtagandet av riktlinjerna. Med 

stöd av riktlinjerna bedöms det inte finnas skäl nog att vidare undersöka 

djurhållning och dess påverkan.  

 

Det finns en ladugård av mindre omfattning 134 meter från Kinnahult 6:45. 

Eftersom det endast finns en ladugård av mindre omfattning antas 

djurhållningen vara relativt begränsad. Enligt Marks kommuns riktlinjer är det 

rekommenderade avståndet 50 meter mellan bostäder och 

stall/gödselanläggning när det rör sig om anläggning med mindre påverkan, 1-9 

djurenheter. Beaktning har tagits gällande topografin mellan aktuell fastighet 

och ladugården samt att befintligt bostadshus finns mellan aktuell fastighet och 

ladugård. Bedömningen är att det inte föreligger någon beaktansvärd risk för att 

djurhållningsverksamheten kan komma att drabbas av inskränkning om den 

aktuella byggandes användningssätt övergår till bostäder.  

 

Fastighetsägaren har i samråd med kommunens miljökontor låtit göra 

provtagningar av marken runt byggnaden. Provtagningen har sköts av Utemiljö i 

Göteborg AB och analyserats av Safe Control Materialteknik AB. Erhållet resultat 

med avseende på Polycykliska aromatiska kolväten, olja, alifater och aromater 

för tagna jordprover överstiger ej riktvärdet, för känslig mark, enligt 

Naturvårdsverkets riktlinjer för förorenad mark. Vid misstanke om förorenad 

mark vid schaktning ska Miljöenheten kontaktas.  

 

Utemiljö i Göteborg AB har också gjort en invändig undersökning av fastigheten. 

Se besiktningsprotokoll och resultat miljöprover. En okulär besiktning och 

provtagning behöver göras på material i väggar, golv och tak och eventuellt 

saneras utifrån undersökningsresultatet. Detta redovisas inför tekniskt samråd.   

 

Fastigheten ligger inom område med lågradon. Bostäderna ska byggas 

radonsäkrat.  

 

I Marks kommuns förslag till riktlinjer för dagvattenhantering framkommer det 

att parkeringsplatser över 25 platser bedöms avge måttliga till höga 

föroreningshalter. Detta innebär att det bör finnas någon fördröjning och rening 

för infiltration eller utsläpp till recipient. 

 

Omgivningspåverkan 

Fastigheten är belägen inom riksintresse för kulturmiljö. Landskapet runt 

fastigheten präglas av rika natur- och kulturvärden som ska bevaras. Tillgången 

till rekreation är viktig livskvalitet. Värdefulla natur- och kulturmiljöer ska 

skyddas, bevaras och utvecklas.  Fastigheten är utpekad och ligger inom ett av 

Marks kommuns kulturmiljöområden. Byggnaden bedömdes vara i gott och 

välbevarat skick, år 2016 under den kulturhistoriska inventeringen. Att 

byggnaden föreslås användas som bostäder bedöms som positiv då det inte 
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byggs många bostäder i  området. Förtätning av befintliga bostadsområden ses 

som positivt eftersom befintlig infrastruktur tas till vara med offentlig och 

kommersiell service samt allmänna kommunikationer.  

 

I kulturmiljölagens (KML) portalparagraf står det att ansvaret för kulturmiljön 

delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet 

mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på 

kulturmiljön undviks eller begränsas. För all bebyggelse gäller 

varsamhetsbestämmelserna i PBL 8:17, det vill säga att ändring av byggnad ska 

utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess 

byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 

värden tas till vara. Bedömningen är att föreslaget uppfyller kravet på 

varsamhet då fasadpanel och kulör, fönster bevaras. Takmaterial och kulör 

ändras till ett mer traditionellt material och kulör. 

 

Den sammantagna bedömningen är att marken och den nya användningen inte 

kommer att påverka miljön och naturen i omgivningen. Det finns inga 

konstaterade naturvärden inom fastigheten. Att det finns skyddsvärda träd och 

värdefulla nyckelbiotoper utanför fastigheten påverkar inte aktuell fastighet och 

den ändrade användningen.  

 

Placering och utformning 

Åtgärden 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). 

 

Brandsäkerhet utreds inför tekniskt samråd.  

 

Sökande har valt att lämna in ett utlåtande gällande tillgänglighet från 

sakkunnig inför det tekniska samrådet.  

  

Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är Byggenhetens samlade bedömning att 

bygglov kan ges för åtgärden.    

 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-17. 

 

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 15 406 kronor i enlighet med taxa 2017 fastställd av 

Kommunfullmäktige. 

 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Hanna 

Manaj Tjänsteutlåtande Bygglov Bevilja 

Ansökan 

Planritning, plan 0 och 1 befintligt utseende 

Planritning, plan 2 befintligt utseende 

Planritning, plan 3 befintligt utseende 
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Ritning sopor 

Sektion/fasadritning med situationsplan 

Sektion/fasadritning  

Planritning, plan 0 och 1 

Planritning, plan 2 

Planritning, plan 3 

Bemötande av antikvariska kommentarer 

Anmälan om kontrollansvarig 

Besiktningsprotokoll  

Fotodokumentation 

Besiktning – miljöprover  

Yttrande miljöeneheten 2017 

Yttrande SÄRF  

Yttrande TSN  

Bullerutredning 

Granneyttrande, avstyrker 

Yttrande 

Granneyttrande, avstyrker 

Bilag till avstyrkan grannehörande 

Granneyttrande, avstyrker 

Granneyttrande, avstyrker med komentar 

Granneyttrande, avstyrker 

Granneyttrande, avstyrker 

Granneyttrande, avstyrker 

Granneyttrande, avstyrker 

Granneyttrande, avstyrker 

Granneyttrande, avstyrker 

Granneyttrande, avstyrker 

Granneyttrande, avstyrker 

Yttrande antikvarie  Börje Berntsson som är certifierad kontrollansvarig med 

behörighet K enligt 10 kap. 9 § PBL.  

 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked 

(enligt 10 kap. 3 § PBL). 

 

Du som byggherre kallas härmed till tekniskt samråd och uppmanas att kontakta 

handläggande byggnadsinspektör för överenskommelse om tid och plats för det 

tekniska samrådet. 

 

Handläggande byggnadsinspektör: 

Theresa Magnusson, Theresa.Magnusson@mark.se 

 

Handlingar som ingår i beslutet: 

Tjänsteutlåtande Bygglov Bevilja 

Ansökan 

Planritning, plan 0 och 1 befintligt utseende 

Planritning, plan 2 befintligt utseende 

Planritning, plan 3 befintligt utseende 

Ritning sopor 

Sektion/fasadritning med situationsplan 

Sektion/fasadritning  

Planritning, plan 0 och 1 

Planritning, plan 2 
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Planritning, plan 3 

Bemötande av antikvariska kommentarer 

Anmälan om kontrollansvarig 

Besiktningsprotokoll  

Fotodokumentation 

Besiktning – miljöprover  

Yttrande miljöeneheten 2017 

Yttrande SÄRF  

Yttrande TSN  

Bullerutredning 

Granneyttrande, avstyrker 

Yttrande 

Granneyttrande, avstyrker 

Bilag till avstyrkan grannehörande 

Granneyttrande, avstyrker 

Granneyttrande, avstyrker med komentar 

Granneyttrande, avstyrker 

Granneyttrande, avstyrker 

Granneyttrande, avstyrker 

Granneyttrande, avstyrker 

Granneyttrande, avstyrker 

Granneyttrande, avstyrker 

Granneyttrande, avstyrker 

Granneyttrande, avstyrker 

Yttrandeantikvarie   
 
Avgift  

Bygglov 0 kr 

Startbesked 0 kr 

Grannhörande 0 kr 

Kungörelse  0 Kr 

   

Avgift totalt 0 Kr 

 

 

Dagens sammanträde 

Hanna Manaj, Bygglovshandläggare redogör för ärendet.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar enligt 

samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 

 

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.  

 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland.html
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Ni måste påbörja åtgärden inom två år efter det att beslutet om bygglov vunnit 

laga kraft och byggnationen måste avslutas inom fem år efter det att bygglovet 

vunnit laga kraft, plan- och bygglagen 9 kapitlet 43 §. 

 

Ni får inte avvika från de handlingar som ingår i beslutet utan plan- och 

byggnadsnämndens godkännande. Tillkommande avgift tas ut. 

 

På det tekniska samrådet föreläggs byggherren att lämna in följande handlingar 

till plan- och byggnadsnämnden: 

- Förslag till kontrollplan 

- Brandskyddsbeskrivning  

- Utlåtande från sakkunnig gällande tillgänglighet  

- Okulär besiktning och provtagning av väggar, golv tak mm  

- Ventilationsritning 

- Energiberäkning  

- Konstruktionsdokumentation enligt EKS 11 

- Konstruktionsritning, grund vägg tak  

- Markplaneringsritning  

 

Expedieras till 

Beslutskopia skickas till:    sökanden, Kontrollansvarig 

 

Delgivning av beslut:         Kinnabacka 2:6  

       Kinnahult 6:53 

       Kinnahult 6:46 

       Kinnahult 6:32 

       Kinnahult 6:34  

       Kinnahult 6:35 

       Kinnahult 6:36 

       Kinnahult 6:30 

       Kinnahult 6:31 

 

 

Meddelande om beviljat bygglov    Kinnahult 6:33 

       Kinnahult 6:47 

       Kinnahult 6:43  

       Kinnahult 6:24  

        

 

Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, enligt 

plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 

 

________________ 
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§95 /2022  Dnr: BYGG.2022.227        

 

SKENE 6:58 - Bygglov för tillbyggnad av affärslokal  

Plan- och byggnadsnämndens beslut  

Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov. 

 

Kontrollansvarig enligt PBL: Thomas Svensson, Svansjön 9, 515 92 

Kinnarumma  

 

Plan- och byggnadsnämnden ska godkänna att ni påbörjar åtgärden med ett 

startbesked, plan- och bygglagen 10 kapitlet 3 §. 

 

Utsättning krävs för att säkerställa att byggnation uppförs på rätt plats. 

Lägeskontroll krävs för att kontrollera att byggnationens placering och form 

stämmer överens med lovbeslutet. Kostnader för detta ingår inte i 

bygglovsavgiften. 

 

Handlingar som ingår i beslutet: 

Tjänsteutlåtande Bygglov inom DP Avslag, avvikelse 

Plan/sektionsritning 

Situationsplan 

Planritning 

Ansökan 

Bemötande kommunicering om avslag 

Remissvar 

Remissvar 

Fasadritning 

Remissvar 

Kommunicering yttranden   

Grannyttrande, avstyrker  

Sektion/fasadritning nytt förslag  

Grannyttandeavstyrker    

 

Avgift:  

Lovavgift   17 707 kronor 

Startbesked  20 658 kronor 

Kungörelse       284 kronor 

Grannhörande             2 108 kronor 

Avgift totalt:  40 757 kronor  

 

 

Ärendet 

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av affärslokal på fastigheten 

Tjänsteutlåtande Bygglov inom DP Avslag, avvikelse 

Plan/sektionsritning 

Situationsplan 

Planritning 

Ansökan 

Bemötande kommunicering om avslag 

Remissvar 

Remissvar 

Fasadritning 
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Remissvar 

Kommunicering yttranden  BYGG.2022.227 

Grannyttrande, avstyrker  

Sektion/fasadritning nytt förslag  

Grannyttande avstyrker .  

 

Åtgärden omfattar 384 kvm byggnadsarea. Fasadbeklädnad av betong med 

ljusgrå kulör och takbeklädnad av papp med svart kulör. Murgröna kommer 

planteras och låtas klättra upp på fasaden. 

 

Ärendet komplett 2022-05-03.  

 

 

 

Beredning 

För fastigheten gäller detaljplan med planbeteckning 1463-P57 som vann laga 

kraft 20 juni 2002. Syftet med detaljplanen var att möjliggöra en tillbyggnad av 

befintlig handelsbyggnad. För hela fastigheten Skene 6:58 tillåts en byggrätt på 

1 899 kvm. 

 

Den sökta åtgärden avviker mot detaljplanen, då åtgärden är delvis placerad på 

prickad mark och överskrider byggrätten med 81,3 kvm.  

 

Yttranden   

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

fått tillfälle att yttra sig över ansökan. 

 

Ärendet har remitterats till Trafikverket, Teknik och serviceförvaltningen och 

Södra Älvsborgs räddningsförbund.  

 

Trafikverket framhåller att väg 156 är transportled för farligt gods och hänsyn 

ska beaktas för exploatering enligt rekommendationer berörd länsstyrelse anger. 

Trafikverket har inget att invända mot byggnationen då den avvikande arean av 

tillbyggnaden är bort från väg 156.  

 

Teknik- och serviceförvaltningen meddelar att ökad byggnadsarea kan innebära 

en tillkommande lägenhetsavgift enligt kommunens VA-taxa.  För övrigt inga 

synpunkter.  

 

SÄRF meddelar att en särskild riskutredning behöver tas fram för att utreda om 

placeringen är lämplig med hänsyn  till närheten till farligt godsled.  Marks 

kommuns översiktliga riskanalys visar att rekommenderat avstånd mellan 

tillbyggnad och väg är 30 meter för aktuell vägsträcka. För övrigt ska 

brandskyddsbeskrivning skickas till serf@serf.se innan startbesked.  

 

Berörda grannar inkom med skrivelse, se grannyttrande avstyrker. Två 

dokument har inkommit. Dels från bostadsrättsföreningen HSB Brf Centrum 

Skene styrelse samt ett från de boende i huset närmast föreslagen åtgärd. 

Avstyrkan grundar sig i följande: För hög tillbyggnad som kommer nära 

bostadsrättsföreningens fastighet som kan komma påverka ljusinsläpp i 

lägenheterna samt värdeminskning. De frågar också hur det kommer att bli med 

avlopp och dagvatten som finns idag på den tilltänkta utbyggnadsplatsen. Det 

ska finnas två brunnar där. Brf-styelsen undrar om utbyggnaden kommer 

mailto:serf@serf.se
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påverka dem. 

 

Eftersom förslaget är att avslå ansökan har inga ytterligare handlingar tagits in. 

Men det kan bli aktuellt att ta in en handling som redovisar föreslagen åtgärd i 

förhållande till bostadsrättsföreningens byggnader, avstånd, höjd med mera. En 

utredning om hur dags- och solljus påverkas kan också begäras in, om nämnden 

återförvisar ärendet. Eventuell värdeminskning tar nämnd inte ställning till. Dock 

har remiss skickats till Teknik-och serviceförvaltningen som inte erinrar 

föreslagen byggnation utifrån kommunalt VA.  

 

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. 

 

Föreslagen åtgärd avviker mot detaljplanen. Åtgärden är delvis placerad på 

prickad mark och överskrider byggrätten med 81,3 kvm.  Avvikelserna 

tillsammans utgör en stor avvikelse.  

  

Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är bedömningen att det inte går och ge 

bygglov för åtgärden. 

 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-17. 

 

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 14 651 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 

 

Handlingar som ingår i beslutet: 

Tjänsteutlåtande Bygglov inom DP Avslag, avvikelse 

Plan/sektionsritning 

Situationsplan 

Planritning 

Ansökan 

Bemötande kommunicering om avslag 

Remissvar 

Remissvar 

Fasadritning 

Remissvar 

Kommunicering yttranden   

Grannyttrande, avstyrker  

Sektion/fasadritning nytt förslag  

Grannyttande avstyrker   
 
Avgift  

Prövning Bygglov 12 543  Kr 

Grannhörande 2 108 Kr 
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Avgift totalt 14 651 Kr 

 

Tidsfristen började löpa2022-05-03 14:14:353 maj 2022 och beslut fattades 17 

juni 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, Bygglovshandläggare redogör för ärendet.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Pontus Johansson (C) föreslår att bevilja ansökan om bygglov. 

 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår beslut enligt Pontus Johanssons (C) förslag 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. 

 

Faktura skickas separat. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige.  

 

Enligt PBL 9 kap. 42 § a verkställs bygglovet 4 veckor efter beslutet kungjorts 

(publiceringsdatum + 28 dagar) Ett utfärdat startbesked krävs för att få påbörja 

åtgärden.  

 

Ni måste påbörja åtgärden inom två år efter det att beslutet om bygglov vunnit 

laga kraft och byggnationen måste avslutas inom fem år efter det att bygglovet 

vunnit laga kraft, plan- och bygglagen 9 kapitlet 43 §. 

 

Ni får inte avvika från de handlingar som ingår i beslutet utan plan- och 

byggnadsnämndens godkännande. Tillkommande avgift tas ut. 

 

Byggherre och kontrollansvarig kallas till tekniskt samråd, tidsbokning görs med 

byggnadsinspektör för ärendet Nikolaos.Xiarchos2@mark.se 

 

På det tekniska samrådet föreläggs byggherren att lämna in följande handlingar 

till plan- och byggnadsnämnden: 

- Förslag till kontrollplan 

- Brandskyddsbeskrivning  

- Energiberäkning 

- Konstruktionsdokumentation enligt EKS 11  

- Konstruktionsritning. grund, vägg tak typsnitt  

- Överenskommelse utsättning  

- Ventilationsritning 

 

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

Datum: 2022-06-17    

 

 

 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan till annan myndighet (9 kap 23 § 

PBL) 

 

Åtgärden kräver tillstånd av fastighetsägaren. 

 

Utsättning och lägeskontroll ska utföras av en mätningskompetent person. 

Marks kommuns kartverksamhet  kan göra det inklusive dokumentation av 

utsättningen och lägeskontrollens intyg. Kostnad tas ut enligt taxa. Kontakta 

mätingenjör pbn@mark.se om du önskar att vi gör det, ange ärendennummer 

BYGG.2022.227 vid kontakt. Självklart kan du använda dig av en annan 

godkänd mätleverantör för att göra utstakning och lägeskontroll och du ska 

skicka dokumentation på detta i PDF och DWG till pbn@mark.se och 

fadi.aburashid@mark.se. Leverantören ska använda kommunens 

koordinatsystem SWEREF 99 12 00 och RH2000 som höjdsystem. 

 

Expedieras till 

Beslutskopia och beslutshandlingar till sökande  kontrollansvarig 

 

Delgivning av beslut till ägare av Skene 6:15 

 

Meddelande om beslut till ägare av Skene 6:37 

 Skene 6:68 

 Skene 6:61 

 Skene 6:22 

 Skene 6:70 

 Skene 6:32 

 

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  

Datum: 2022-06-17    

 

 

 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§96 /2022  Dnr: BYGG.2022.228        

 

SÄTILA-HÄGNEN 3:1 - 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 15 567 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 

 

Handlingar som ingår i beslutet: 

Tjänsteutlåtande Förhandsbesked Bevilja 

Information om avtalsanslutning till kommunalt VA 

E-post 

Situationsplan - yttre VA 

Information från TSF-VA 

Ansökan 

Planritning 

Situationsplan 

Yttrande från Swedavia 

Översiktskarta.pdf 

Yttrande från Länsstyrelsen 

Yttrande från Trafikverket 

Yttrande från Miljöenheten 

Yttrande från TSF 

Yttrande från miljöenheten 

Platsbesöksbilder av handläggare  

 

Avgift  

Förhandsbesked                       7 905 Kr 

Grannhörande                          2 108 Kr 

Kungörelse                                 284 Kr 

VA-granskning miljöenheten      5 270 Kr 

Avgift totalt                            15 567 Kr 

 

Tidsfristen började löpa2022-05-05 och beslut fattades 2022-06-17, 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 nybyggnad av enbostadshus och 

komplementbyggnad på fastigheten Bygglovshandläggare. Enbostadshuset 

utformas med två våningar, samt en byggnadsarea på cirka 112 m2.  

 

Den befintliga fastighetens storlek är 436 369 m2  och kommer vid positivt 

förhandsbesked att styckas av. Den tilltänkta fastigheten får en föreslagen 

storlek på cirka 2000 m2.  
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Plan- och byggnadsnämnden  

Datum: 2022-06-17    

 

 

 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Fastigheten SÄTILA-HÄGNEN 3:1 är taxerad som lantbruksenhet.  

 

Beredning 

Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och 

utanför sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger i dagsläget utanför 

verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. Byggnaden är tänkt att 

anslutas till Kommunal vatten och avlopp. Möjlighet för enskilt VA anläggning 

ska finnas för fastigheten, enligt upplysning från TSF. 

  

Enligt översiktsplanen för Marks kommun (antagen 2017-04-20) redovisas 

fastigheten inom ett influensområde med hänsyn till flygbuller och kontrollzon.   

 

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

 

Utfarten kommer att ske via en befintlig väg enligt situationsplanen.  

 

Avstånd till kollektivtrafik är 0.3 km vid Lindomevägen.  

Avstånd till samhällsservice är 3 km i Härryda kommun.. 

 

Yttranden   

Länsstyrelsen inkom med skrivelse gällande närhet till fornlämningar och har 

inget att erinra mot förslaget, se bilaga yttrande från Länsstyrelsen.  

 

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

bilaga yttrande från Trafikverket.  

 

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

yttrande från Swedavia.  

 

Teknik- och Serviceförvaltningen inkom med skrivelse och lämnat en synpunkt 

gällande kommunalt VA. TSF rekommenderar att undersöka om det går att lösa 

enskilt VA på platsen, se bilaga yttrande från TSF.  

 

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

bilaga yttrande från miljöenheten. Enligt miljöenheten går det att lösa enskilt VA 

på plats. 

 

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 

laga kraft.  

 

Marken ska enligt 2 kap. 2 § PBL, användas för det ändamål som är mest 

lämpligt utifrån beskaffenhet, läge och behov. Hushållningsbestämmelserna i 
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Plan- och byggnadsnämnden  

Datum: 2022-06-17    

 

 

 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

miljöbalken ska enligt samma paragraf tillämpas vid handläggning av 

förhandsbesked. 

 

Detaljplanekravet 

Åtgärden bedöms inte få någon betydande inverkan på omgivningen eftersom 

den placeras utanför sammanhållen bebyggelse. Det har endast byggts få nya 

hus i området de senaste fem åren och det är alltså inte någon stor efterfrågan 

att bygga i området. Den sökta åtgärden bedöms därför inte vara sådan att 

markens lämplighet behöver prövas med detaljplan. (4 kap 2 § PBL). 

 

Enligt översiktsplanen redovisas aktuella tomten inom ett område för väg, 

trafikbuller och influensområde med hänsyn till flyghinder (kontrollzon). 

Swedavia har inga synpunkter gällande förslaget. Att bygga ett enbostadshus på 

platsen överensstämmer med översiktsplanen.  

 

Omgivningspåverkan 

Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller    

bevarandevärden.  

 

Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är bedömningen att det går och ge 

positivt förhandsbesked för åtgärden. 

 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-17. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 

bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda 

platsen  

 

Avgiften är 15 567 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 

 

Handlingar som ingår i beslutet: 

Tjänsteutlåtande Förhandsbesked Bevilja 

information om avtalsanslutning till kommunalt VA 

E-post 

Situationsplan - yttre VA 

Information från TSF-VA 

Ansökan 

Planritning 

Situationsplan 

Yttrande från Swedavia 

Översiktskarta.pdf 

Yttrande från Länsstyrelsen 

Yttrande från Trafikverket 

Yttrande från Miljöenheten 

Yttrande från TSF 

Yttrande från miljöenheten 
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Plan- och byggnadsnämnden  

Datum: 2022-06-17    

 

 

 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Platsbesöksbilder av handläggare - Sätila-Hägnen 3_1.pdf  
 
Avgift  

Förhandsbesked 7 905 Kr 

Grannhörande 2 108 Kr 

Kungörelse 284 Kr 

VA-granskning miljöenheten 5 270 Kr 

   

Avgift totalt 15 567 Kr 

 

Tidsfristen började löpa2022-05-05 och beslut fattades 2022-06-17, vilket 

innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har 

inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur 

avgiften är fastställd framgår av debiteringsunderlag som ligger till grund för 

beslutet. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Faktura för avgiften skickas separat. 

 

Dagens sammanträde 

Marina Khatchadorian, Bygglovshandläggare redogör för ärendet.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar enligt 

samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 

 

Förslaget antas.  

 

Upplysningar 

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

överklagar framgår av bilagan Hur man överklagar. 

 

Du måste ansöka om bygglov inom två år efter det att beslutet om 

förhandsbesked vunnit laga kraft för att beslutet ska vara bindande, plan- och 

bygglagen 9 kapitlet 18 §. 

 

Kontakta Marks kommuns adresshandläggare via pbn@mark.se. 

 

Expedieras till 

Beslutskopia skickas till     sökanden 

 

Meddelande om beviljat förhandsbesked   Sätila-Hägnen 3:1 

Hultet 4:6 

Hultet 4:5 

Tomten 3:3 

Sätila-Strömma 1:3 

 

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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Plan- och byggnadsnämnden  

Datum: 2022-06-17    

 

 

 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§97 /2022  Dnr: BYGG.2022.266        

 

TOSTAREDS-KULLA 2:4 - 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 15 567 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 

  

Handlingar som ingår i beslutet: 

Ansökan 

Yttrande från miljöenheten 

Situationsplan 

Platsbesöksbilder av handläggare 

 

Avgift  

Förhandsbesked                    7 905 Kr 

Grannehörande                     2 108 Kr 

Kungörelse                              284 Kr 

VA-granskning miljöenheten   5 270 Kr 

Avgift totalt                         15 567 Kr 

 

Tidsfristen började löpa 2022-05-30 och beslut fattades 2022-06-17. 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 nybyggnad av ett enbostadshus på 

fastigheten TOSTAREDS-KULLA 2:4. Enbostadshuset utformas med en och halv 

våning, samt en byggnadsarea på cirka 120 m2.  

 

Den befintliga fastighetens storlek är 376 078 m2 , och kommer vid positivt 

förhandsbesked att styckas av. Den tilltänkta fastigheten får en föreslagen 

storlek på cirka 5 000 m2.  

 

Fastigheten TOSTAREDS-KULLA 2:4 är taxerad som lantbruksenhet. 

 

Beredning 

Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och 

sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger i dagsläget utanför 

verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. Enbostadshuset är tänkt 

att anslutas till enskild anläggning för vatten och avlopp. 

 

Enligt översiktsplanen för Marks kommun (antagen 2017-04-20), redovisas den 

aktuella platsen inom ett område med jordbruksmark. 
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Plan- och byggnadsnämnden  

Datum: 2022-06-17    

 

 

 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

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

Utfarten kommer att ske via  en befintlig väg enligt situationsplanen.  

 

Avstånd till kollektivtrafik är 0.3 km.  

Avstånd till samhällsservice är 10 km i Sätila centrum. 

 

Yttranden   

Miljöenheten inkom med skrivelse och har avstyrkt ansökan med anledning av 

jordbruksmark. Däremot anser miljöenheten att det går och lösa enskilt VA på 

plats, se bilaga yttrande från miljöenheten.  

 

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 

laga kraft.  

 

Marken ska enligt 2 kap. 2 § PBL, användas för det ändamål som är mest 

lämpligt utifrån beskaffenhet, läge och behov. Hushållningsbestämmelserna i 

miljöbalken ska enligt samma paragraf tillämpas vid handläggning av 

förhandsbesked. 

 

Detaljplanekravet 

Åtgärden bedöms få betydande inverkan på omgivningen eftersom den placeras 

på en jordbruksmark. Det har byggts flertal nya hus i området de senaste fem 

åren och det är stor efterfrågan att bygga i området. Den sökta åtgärden 

bedöms därför vara sådan att markens lämplighet behöver prövas med 

detaljplan. (4 kap 2 § PBL). 

 

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. 
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Plan- och byggnadsnämnden  
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  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-17. 

 

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 Förhandsbesked Avslag 

Ansökan 

Situationsplan 

Yttrande från miljöenheten 

Bemötande av kommunicering om avslag 

Följebrev till bemötande av kommunicering om avslag 

Platsbesöksbilder av handläggare - tostareds-kulla 2_4.pdf  
 
Avgift  

Prövning Förhandsbesked 9 750 Kr 

Grannhörande 2 108  Kr 

Avgift totalt 11 858  Kr 

 

Tidsfristen började löpa 2022-05-30 och beslut fattades 2022-06-17. 

vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen  

har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och 

bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av                  

debiteringsunderlag som ligger till grund för beslutet. Avgiften är i  

enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura för  

avgiften skickas separat. 

 

Dagens sammanträde 

Marina Khatchadorian, Bygglovshandläggare redogör för ärendet.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Per-Åke Älverbrandt (KD) föreslår att bevilja ansökan om förhandsbesked. 

 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår beslut enligt Per-Åke Älverbrandts (KD) 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. 

 

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       sökanden 

 

Meddelande om beviljat förhandsbesked  Tostareds-Kulla 2:33 

Tostareds-Kulla 2:12 

Tostareds-Kulla 2:10 

Tostareds-Kulla 2:41 

Tostareds-Kulla 2:28 

Tostareds-Kulla 2:40 

Tostareds-Kulla 2:4 

 

Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, enligt 

plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 

________________ 
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§98 /2022  Dnr: BYGG.2020.485        

 

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

Plan- och byggnadsnämndens beslut  

Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked med stöd av 9 

kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan inte 

tillåtas på den avsedda platsen. 

 

Avgiften är 0 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 

 

Handlingar som ingår i beslutet: 

Tjänsteutlåtande Förhandsbesked Avslag 

Kommunicering från sökanden 

Remissvar 

Granneyttrande, avstyrker  (4st) 

Situationsplan 

Yttrande 

Granneyttrande, avstyrker 

Skrivelse kompletterande information 

Ansökan 

Protokoll 2022-04-07 - PBN § 61 

Fotodokumentation  

 

 

Ärendet 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus samt 

komplementbyggnad på fastigheten SVENNINGSRED 1:4. Byggnaden utformas 

med 1 våning, samt en byggnadsarea på 100-200 m2. 

 

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.  

 

Plan-och byggnadsnämnden har beviljat förhandsbesked 2022-04-07 för 

nybyggnation av enbostadshus på fastigheten Svenningsred 1:4. Det beslutet 

blev överklagat, vilket senare har upphävts av Länsstyrelsen och  återförvisat 

för fortsatt handläggning. 

 

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.  

 

Avstånd till kollektivtrafik är 0.7 km.  

Avstånd till samhällsservice är ca 8 km vid Sätila centrum. 
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  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

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 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. 

 

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 2022-06-17. 

 

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. 
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Handlingar som ingår i beslutet: 

Tjänsteutlåtande Förhandsbesked Avslag 

Nämndsbeslut Kommunicering från sökanden 

Nämndsbeslut Remissvar 

Nämndsbeslut Granneyttrande, avstyrker 

Nämndsbeslut Granneyttrande, avstyrker 

Nämndsbeslut Granneyttrande, avstyrker 

Nämndsbeslut Granneyttrande, avstyrker 

Nämndsbeslut Situationsplan 

Nämndsbeslut Yttrande 

Nämndsbeslut Granneyttrande, avstyrker 

Nämndsbeslut Skrivelse kompletterande information 

Ansökan 

Protokoll 2022-04-07 - PBN § 61 

Fotodokumentation  
 
Avgift  

Prövning Förhandsbesked 0 Kr 

Grannehörande 0 Kr 

VA-granskning miljöenheten 0 Kr 

Avgift totalt 0 Kr 

 

Dagens sammanträde 

Marina Khatchadorian, Bygglovshandläggare redogör för ärendet.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar enligt 

samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 

 

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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§99 /2022  Dnr: BYGG.2022.151        

 

HÖGA 3:1 - 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 16 621 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 

 

Handlingar som ingår i beslutet: 

Tjänsteutlåtande Förhandsbesked Bevilja 

Granneyttrande, avstyrker 

Granneyttrande, avstyrker 

Skrivelse 

Fotodokumentation 

Tomt 1 

Tomt 2 

Situationsplan 

Platsbesöksbilder av handläggare 

Ansökan 

Yttrande från Trafikverket 

Yttrande från miljöenheten 

Yttrande från TSF 

Granneyttrande, avstyrker 

Ansökan  

 

Avgift  

Förhandsbesked                   7 905 Kr 

Grannhörande                      3 162 Kr 

Kungörelse                             284 Kr 

VA-granskning miljöenheten  5 270 Kr 

Avgift totalt                        16 621 Kr 

 

Tidsfristen började löpa 2022-05-23 och beslut fattades 2022-06-17, 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. Enbostadshuset utformas med en våning. 

 

Den befintliga fastighetens storlek är 346 413 m2 och kommer vid positivt 

förhandsbesked att styckas av. Den tilltänkta fastigheten får en föreslagen 

storlek på cirka 1600-1800 m2.  

 

Fastigheten HÖGA 3:1 är taxerad som lantbruk och industrienhet.  
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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. Enbostadshuset är tänkt 

att anslutas till anläggning för enskilt vatten och avlopp. 

 

Enligt översiktsplanen för Marks kommun (antagen 2017-04-20), redovisas den 

aktuella platsen inom ett område med jordbruksmark och där dalgång-tålighet 

för bebyggelse är låg. Fastigheten redovisas också inom ett område med risk för 

trafikbuller från flyg- väg och tåg.  

 

Den befintliga fastigheten ligger inom planprogrammet Ginkagården. 

Planprogrammet visar förutsättningarna för att bebygga området med cirka 16 

friliggande bostadshus i anslutning till ridanläggning. I planen redovisas även 

möjliga tillfarter till området. Bostadshusen bör inte vara högre än en våning, 

där vind får inredas. 

 

I dagsläget finns det mindre än 16 hus i området, och det är möjligt att 

komplettera befintlig bebyggelse.  

 

Utfarten kommer att ske via en befintlig väg enligt situationsplanen.  

 

Avstånd till kollektivtrafik är 0.8 km.  

Avstånd till samhällsservice är 4 km i Hajom. 

 

Yttranden  

Miljöenheten inkom med skrivelse och har lämnat en kommentar gällande VA 

och avstyrker ansökan på grund av placering på jordbruksmark, se bilaga 

yttrande från miljöenheten. Sökande har lämnat ett nytt förslag med ett 

enbostadshus istället för två enbostadshus enligt situationsplan. 

  

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

bilaga yttrande från Trafikverket. 

 

Teknik och Serviceförvaltningen inkom med skrivelse och har inget att erinra 

mot förslaget men lämnar synpunkter gällande avfall, se bilaga yttrande från 

TSF.  

 

Berörda grannar, Höga 1:2 inkom med skrivelse och har avstyrkt förslaget med 

anledning av placering av vatten och avlopp. Se bilaga granne avstyrker. Enligt 

miljöenheten ska tillstånd lämnas hos miljökontoret innan arbetet med VA på 

fastigheten.  

 

Beröra grannar, Mällby 1:2  inkom med skrivelse och har avstyrkt förslaget med 

anledning av bebyggelse på jordbruksmark, Se bilaga granne avstyrker.  

 

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 
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om ansökan om bygglov inkommer inom två år från den dag då beslutet vann 

laga kraft.  

 

Marken ska enligt 2 kap. 2 § PBL, användas för det ändamål som är mest 

lämpligt utifrån beskaffenhet, läge och behov. Hushållningsbestämmelserna i 

miljöbalken ska enligt samma paragraf tillämpas vid handläggning av 

förhandsbesked. 

 

Detaljplanekravet 

Åtgärden bedöms inte få någon betydande inverkan på omgivningen eftersom 

den placeras på en lucktomt utanför sammanhållen bebyggelse. Det har endast 

byggts få nya hus i området de senaste fem åren och det är alltså inte någon 

stor efterfrågan att bygga i området. Den sökta åtgärden bedöms därför inte 

vara sådan att markens lämplighet behöver prövas med detaljplan. (4 kap 2 § 

PBL). 

 

Enligt översiktsplanen redovisas aktuella tomten inom ett område med 

jordbruksmark. Den aktuella platsen bedöms utgöra en lucktomt, där byggnation 

kommer ha en begränsad påverkan på jordbruksmarken. I det fallet bedöms det 

enskilda intresset av att bebygga platsen väga tyngre.  

 

Omgivningspåverkan 

Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller    

bevarandevärden. Där den planerade infarten är tänkt står ett grovt träd som 

kommer att bevaras.  

 

Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är bedömningen att det går och ge 

positivt förhandsbesked för åtgärden. 

 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-17. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 

bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda 

platsen 

 

Avgiften är 16 621 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 

 

Handlingar som ingår i beslutet: 

Tjänsteutlåtande Förhandsbesked Bevilja 

Granneyttrande, avstyrker 

Granneyttrande, avstyrker 

Skrivelse 

Fotodokumentation 

Tomt 1 

Tomt 2 

Situationsplan 

Platsbesöksbilder av handläggare.pdf 

Ansökan 
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Yttrande från Trafikverket 

Yttrande från miljöenheten 

Yttrande från TSF 

Granneyttrande, avstyrker 

Ansökan  
 
Avgift  

Förhandsbesked 7 905  Kr 

Grannhörande 3 162 Kr 

Kungörelse 284 Kr 

VA-granskning miljöenheten 5 270 Kr 

   

Avgift totalt 16 621 Kr 

 

Tidsfristen började löpa 2022-05-23 och beslut fattades 2022-06-17, vilket 

innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har 

inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen  (2010:900). Hur 

avgiften är fastställd framgår av debiteringsunderlag som ligger till grund för 

beslutet. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Faktura för avgiften skickas separat. 

 

Dagens sammanträde 

Marina Khatchadorian, Bygglovshandläggare redogör för ärendet.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar enligt 

samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 

 

Förslaget antas.  

 

Upplysningar 

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

överklagar framgår av bilagan Hur man överklagar. 

 

Du måste ansöka om bygglov inom två år efter det att beslutet om 

förhandsbesked vunnit laga kraft för att beslutet ska vara bindande, plan- och 

bygglagen 9 kapitlet 18 §. 

 

Kontakta Marks kommuns adresshandläggare via pbn@mark.se. 

 

Expedieras till 

Beslutskopia skickas till     sökanden 

 

Delgivning av beslut            Höga 1:2 

Mällby 1:2 

 

Meddelande om beviljat förhandsbesked   Höga 5:10 

Höga 6:1 

Mällby 3:15 

Höga 5:9 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland.html
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Höga 3:1 

Kvarnhagen 2:2 

Mällby 3:28 

Höga 3:2 

Höga 5:8 

Mällby 3:2 

 

Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, enligt 

plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 

 

________________ 
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§100 /2022  Dnr: BYGG.2022.73        

 

FLOHULT 2:7 - Förhandsbesked för nybyggnad av fyra stycken 
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 27 423 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 

  

Handlingar som ingår i beslutet: 

Tjänsteutlåtande Förhandsbesked Bevilja 

Följebrev till reviderat försla om förhandsbesked 

Ansökan 

Översiktskarta 

Yttrande från TSF 

Yttrande från miljöenheten  

Reviderad beskrivning av ansökan  

 

Avgift  

Förhandsbesked                         19 761 Kr 

Grannehörande                           2 108 Kr 

Kungörelse                                    284 Kr 

VA-granskning miljöenheten        5 270 Kr 

Avgift totalt                              27 423 Kr 

 

Tidsfristen började löpa 2022-05-09 och beslut fattades 2022-06-17, vilket 

innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har 

inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). 

Hur avgiften är fastställd framgår av debiteringsunderlag som ligger till grund 

för beslutet. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Faktura för avgiften skickas separat.  

 

 

Ärendet 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av fyra stycken enbostadshus 

och komplementbyggnad på fastigheten Bygglovshandläggare. Enbostadshusen 

utformas med antingen en våning eller två våningar, samt en byggnadsarea på 

cirka 100-180 m2.  

 

Den befintliga fastighetens storlek är 117 033 m2  och kommer vid positivt 

förhandsbesked att styckas av till fem stycken fastigheter för fyra stycken 

enbostadshus. Den tilltänkta fastigheten får en föreslagen storlek på cirka 2 500 

m2.  

 

Fastigheten FLOHULT 2:7 är taxerad som lantbruksenhet, obebyggd.  

 

Beredning 

Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och 

sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger i dagsläget utanför 
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verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. 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 avrinningsområden där särskild hänsyn ska tas för 

områdets natur-och kulturvärden.  

 

Enligt översiktsplanen är bostadsbehovet stort i området och fram till 2030 vill 

man att det byggs 240 bostäder.  

 

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

 

In och utfartsväg till det föreslagna området kommer gå igenom obebyggd skog.  

Ut/infartsväg kommer att byggas på den skogsväg som leder från Svansjökulle 

sticket fram till (och genom) det föreslagna området, enligt situationsplanen.  

 

Avstånd till kollektivtrafik är 4 km vid Hultavägen.  

Avstånd till samhällsservice är 4,5 km vid Sätila centrum. 

 

Yttranden   

Miljöenheten inkom med skrivelse och har inget att erinra mot förslaget. 

Miljöenheten anser att det går att lösa enskilt VA för fastigheten, se bilaga 

yttrande från Miljöenheten.  

 

Teknik och Serviceförvaltningen inkom med skrivelse och upplysningar, se bilaga 

yttrande från TSF.  

 

Det har inte kommit in några synpunkter från grannar, andra sakägare till 

Byggnadsnämnden och nämnden bedömer därför att inge 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 

laga kraft.  

 

Marken ska enligt 2 kap. 2 § PBL, användas för det ändamål som är mest 

lämpligt utifrån beskaffenhet, läge och behov. Hushållningsbestämmelserna i 

miljöbalken ska enligt samma paragraf tillämpas vid handläggning av 

förhandsbesked. 

 

Detaljplanekravet 

Åtgärden bedöms inte få någon betydande inverkan på omgivningen. Det är inte 

heller någon stor efterfrågan att bygga i området. Den sökta åtgärden bedöms 

därför inte vara sådan att markens lämplighet behöver prövas med detaljplan. 

(4 kap 2 § PBL). 

 

Omgivningspåverkan 

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

 

Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är bedömningen att det går och ge 

positivt förhandsbesked för åtgärden. 

 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-17. 

 

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 27 423 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 

  

Handlingar som ingår i beslutet: 

Tjänsteutlåtande Förhandsbesked Bevilja 

Följebrev till reviderat försla om förhandsbesked 

Ansökan 

översiktskarta.pdf 

Yttrande från TSF 

Yttrande från miljöenheten  

Reviderad beskrivning av ansökan  
 
Avgift  

Förhandsbesked 19 761 Kr 

Grannehörande 2 108  Kr 

Kungörelse 284  Kr 

VA-granskning miljöenheten 5 270 Kr 

   

Avgift totalt 27 423 Kr 

 

Tidsfristen började löpa 2022-05-09 och beslut fattades 2022-06-17, vilket 

innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har 

inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur 

avgiften är fastställd framgår av debiteringsunderlag som ligger till grund för 

beslutet. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Faktura för avgiften skickas separat.  

 

Dagens sammanträde 

Marina Khatchadorian, Bygglovshandläggare redogör för ärendet.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar enligt 

samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 

 

Förslaget antas.  

 

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

överklagar framgår av bilagan Hur man överklagar. 

 

Du måste ansöka om bygglov inom två år efter det att beslutet om 

förhandsbesked vunnit laga kraft för att beslutet ska vara bindande, plan- och 

bygglagen 9 kapitlet 18 §. 

 

Kontakta Marks kommuns adresshandläggare via pbn@mark.se. 

 

Expedieras till 

Beslutskopia skickas till     sökanden 

 

 

Meddelande om beviljat förhandsbesked   Flohult 1:45 

Lygnersvider 1:31 

Flohult 2:40 

Flohult 2:7 

Flohult 5:1 

 

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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§101 /2022  Dnr: BYGG.2022.99        

 

GRÖNERED 1:6 - Förhandsbesked för nybyggnad av tre stycken 
enbostadshus  

Plan- och byggnadsnämndens beslut  

Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 

bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda 

platsen. 

 

Avgiften är 24 525 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 

 

Handlingar som ingår i beslutet: 

Tjänsteutlåtande Förhandsbesked Bevilja 

Ansökan 

Platsbesöksbilder av handläggare  

Yttrande från Trafikverket  

Situationsplan 

Situationsplan 

Yttrande från miljöenheten 1 

Yttrande från miljöenheten 2 

Granneyttrande, avstyrker 

Beslut gällande anslutning till väg 1627 

Yttrande  

 

Avgift  

Förhandsbesked                        15 809 Kr 

Grannhörande                             3 162 Kr 

Kungörelse                                    284 Kr 

VA-granskning miljöenheten        5 270 Kr  

Avgift totalt                              24 525 Kr 

 

Tidsfristen började löpa 2022-05-25 0ch beslut fattades 2022-06-17,  

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 nybyggnad av tre stycken enbostadshus på 

fastigheten Bygglovshandläggare. Enbostadshusen utformas med en våning, 

samt en byggnadsarea på ca 130-160 m2 var. 

 

Den befintliga fastighetens storlek är 86 402 m2 och kommer vid positivt 

förhandsbesked att styckas av. Den tilltänkta fastigheterna får en föreslagen 

storlek på cirka 1600 m2 var. 

 

Fastigheten GRÖNERED 1:6 är taxerad som lantbruksenhet. 

 

Beredning 
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Plan- och byggnadsnämnden  

Datum: 2022-06-17    

 

 

 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och 

sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger i dagsläget utanför 

verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. Byggnaderna 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 stort opåverkat område. Det ska så långt som möjligt 

skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdets karaktär.  

 

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

 

Utfarten kommer att ske via en anslutningsväg till LV1627, enligt 

situationsplanen. 

 

Avstånd till kollektivtrafik är 5 km vid Hyssna centrum.  

Avstånd till samhällsservice är ca 5,5 km vid Hyssna centrum. 

 

Yttranden   

Trafikverket inkom med skrivelse och har påpekat  att tillstånd för anslutning av 

enskilda vägen ska vara löst och beviljad innan förhandsbeskedet 

beviljas. I övrigt har Trafikverket inget att erinra, se bilaga yttrande från 

Trafikverket.  

 

Trafikverket beviljat tillståndet för anslutning av enskild körväg från fastigheten 

Mark Grönered 1:6 till väg 1627. 

 

Miljöenheten inkom med skrivelse och har inget att erinra mot nya förslaget som 

ligger utanför jordbruksmark, och det går att lösa enskilt VA på den aktuella 

platsen, se 3 bilagor yttrande från miljöenheten.  

 

Berörda grannar inkom med skrivelse och har avstyrkt ansökan med anledning  

av närhet till surtan, se bilaga grannyttrande, avstyrker. 

 

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. 

 

Detaljplanekravet 

Åtgärden bedöms inte få någon betydande inverkan på omgivningen eftersom 

den placeras på en skogsmark. Det har endast byggts två nya hus i området de 

senaste fem åren och det är alltså inte någon stor efterfrågan att bygga i 

området. Den sökta åtgärden bedöms därför inte vara sådan att markens 

lämplighet behöver prövas med detaljplan. (4 kap 2 § PBL). 
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Enligt översiktsplanen redovisas fastigheten inom ett stort opåverkat område 

(MB 3:2). Stora opåverkade områden ska så långt som möjligt skyddas mot 

åtgärder som påtagligt kan påverka områdenas karaktär. I utpekade områden 

bör om möjligt lokalisering av enstaka byggnader ske till delar som redan är 

påverkade, dvs i anslutning till befintlig bebyggelse, eller inom korridorer i 

landskapet som redan tagits i anspråk för t.ex. vägar eller ledningar. Det 

aktuella förslaget är placerat inom ett område med anslutning till ett befintlig 

bebyggelse. Att bygga tre enbostadshus på platsen överensstämmer med 

översiktsplanen.  

 

Omgivningspåverkan 

Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller    

bevarandevärden.  

 

Placering och utformning 

Åtgärden, att uppföra tre enbostadshus på fastigheten Grönered 1:6, uppfyller 

kravet på lämplig placering.  

 

Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är bedömningen att det går och ge 

positivt förhandsbesked för åtgärden. 

 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-17. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 

bygglagen (2010:900). Den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda 

platsen. 

 

Avgiften är 24 525 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 

 

Handlingar som ingår i beslutet: 

Tjänsteutlåtande Förhandsbesked Bevilja 

Ansökan 

platsbesöksbilder av handläggare - Grönered 1_6.pdf 

Yttrande från Trafikverket  

Situationsplan 

Situationsplan 

Yttrande från miljöenheten 1 

Yttrande från miljöenheten 2 

Granneyttrande, avstyrker 

Beslut gällande anslutning till väg 1627 

Yttrande  

 
Avgift  

Förhandsbesked 15 809  Kr 

Grannhörande 3 162 Kr 

Kungörelse 284 Kr 

VA-granskning miljöenheten 5 270 Kr 

Avgift totalt 24 525 Kr 
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Tidsfristen började löpa 2022-05-25 0ch beslut fattades 2022-06-17,  

vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen  

har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och 

bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av                  

debiteringsunderlag som ligger till grund för beslutet. Avgiften är i  

enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura för  

avgiften skickas separat. 

 

Dagens sammanträde 

Marina Khatchadorian, Bygglovshandläggare redogör för ärendet.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar enligt 

samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 

 

Förslaget antas.  

 

Upplysningar 

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

överklagar framgår av bilagan Hur man överklagar. 

 

Du måste ansöka om bygglov inom två år efter det att beslutet om 

förhandsbesked vunnit laga kraft för att beslutet ska vara bindande, plan- och 

bygglagen 9 kapitlet 18 §. 

 

Kontakta Marks kommuns adresshandläggare via pbn@mark.se. 

 

Expedieras till 

Beslutskopia skickas till     sökanden 

 

Delgivning av beslut            Grönered 1:3 

 

Meddelande om beviljat förhandsbesked   Grönered 1:5 

Grönered 1:6 

Grönered 1:9 

Grönered 1:8 

Bugared 1:7 

 

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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§102 /2022  Dnr: BYGG.2022.280        

 

SKENE 9:31 | SKENE 33:1 och 9:31 - Bygglov för nybyggnad av skola 
samt rivningslov  

Plan- och byggnadsnämndens beslut  

Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov med hänvisning till att 

det finns pågående ärende gällande detaljplan för området. 

 

Avgiften är 135 096 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

Kommunfullmäktige. 

 

Handlingar som ingår i beslutet: 

Tjänsteutlåtande Bygglov Bevilja 

Remissvar 

Remissvar från TSF 

Anmälan om kontrollansvarig 

Ansökan 

Situationsplan, rivning 

3D-vy, hus A (A-40-0-A01) 

3D-vy, hus A material och kulör (A-40-0-A02) 

Planritning, plan 1, hus A (A-40-1-A10) 

Planritning, plan 1, hus A (A-40-1-A11) 

Planritning, plan 1, hus A (A-40-1-A12) 

Planritning, plan 1, hus A (A-40-1-A13) 

Planritning, plan 1, hus A (A-40-1-A14) 

Planritning, plan 2, hus A (A-40-1-A20) 

Planritning, plan 2, hus A (A-40-1-A21) 

Planritning, plan 2, hus A (A-40-1-A22) 

Planritning, plan 2, hus A (A-40-1-A23) 

Planritning, plan 2, hus A (A-40-1-A24) 

Takplan, hus A (A-40-1-A30) 

Plan/sektion/fasadritning, hus H (A-40-1-H09) 

Plan/sektion/fasadritning, hus H (A-40-1-H10) 

Plan/sektion/fasadritning, hus M (A-40-1-M10) 

Sektionsritning, hus A (A-40-2-A01) 

Sektionsritning, hus A (A-40-2-A20) 

Sektionsritning, hus A (A-40-2-A30) 

Sektionsritning, hus A (A-40-2-A40) 

Fasadritning, hus A (A-40-3-A01) 

Fasadritning, hus A (A-40-3-A02) 

Fasadritning, hus A norr/öster (A-40-3-A11) 

Fasadritning, hus A öster/söder (A-40-3-A12) 

Fasadritning, hus A söder/väster (A-40-3-A13) 

Granskningsutlåtande tillgänglighet 

Dagsljusberäkning 

Handlingsförteckning 

Planritning, hus A, utrustningsplan (M-01-1-001) 

Planritning, hus A, utrustningsplan (M-01-1-002) 

Planritning, hus A, utrustningsplan (M-01-1-003) 

Planritning, hus A, höjd- och utrustningsplan (M-01-1-021) 

Planritning, hus A, höjd- och ytskiktsplan (M-01-1-022) 

Planritning, hus A, höjd- och ytskiktsplan (M-01-1-022) 
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Marksektionsritning, hus A (M-01-2-011) 

Planritning, beteckningslista, hus A (M-01-5-001) 

Nybyggnadskarta 

Ledningsplan, hus A (R-01-1-001) 

Ledningsplan, hus A (R-01-1-002) 

Ledningsplan, hus A (R-01-1-003) 

Ledningsplan, hus A (R-01-1-004) 

Angöring sophantering 

Ansökan VA anslutning 

Placering vattenmätare 

R-51-1-001 fettavskiljare 

Svar på yttranden 

Yttrande från TSF_1.pdf 

Yttrande och ösnkan om att vara med på tekniskt samråd 

Platsbesöksbilder av handläggare  

Kullen skeneskolan 

Situationsplan Skeneskolan 

 

Bygglov                      126 480 Kr 

Kungörelse sakägare       8 332 Kr 

Kungörelse POIT                284 Kr 

Avgift totalt                 135 096 Kr 

  

Tidsfristen började löpa 2022-05-11 och beslut fattades 2022-06-1,   

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 en skolbyggnad samt rivningslov 

enligt bilagda handlingar på fastigheten SKENE 33:1 och 9:31. 

 

Den nya skolan omfattar 9 177 kvm bruttoarea, med tre stycken huvudentréer 

varav en av dessa har angöringsplats och parkeringsplats för rörelsehindrade i 

nära anslutning. Fasadbeklädnad består av  trä eller tegel med röd/orange kulör, 

och takbeklädnad av papp med mörkgrå kulör.  

 

Beredning 

För fastigheten gäller en detaljplan som vann laga kraft 1963-05-29.  

Området får användas för allmänt ändamål, där byggnadshöjden ska vara högst 

8,0 meter. 

 

Vid bedömningen av om friytan är tillräckligt stor bör hänsyn tas till både 

storleken på friytan per barn och till den totala storleken på friytan. Ett rimligt 

mått på friyta kan vara 40 m2 per barn i förskolan och 30 m2 per barn i 

grundskolan. Forskning visar att den totala storleken på friytan helst bör 

överstiga 3000 m2. 

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

mot förslaget men lämnar kommentar, se bilaga remissvar.  

 

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. 

 

Åtgärden bedöms vara förenlig med  planens syfte och det finns inga avvikelser 

mot detaljplanen.  

 

Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är bedömningen att det går och ge 

bygglov för åtgärden. 

 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-17. 

 

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 282 372 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

Kommunfullmäktige. 

 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är  

Marina Khatchadorian, , Bygglovshandläggare, Tjänsteutlåtande Bygglov Bevilja 

Remissvar 

Remissvar från TSF 

Anmälan om kontrollansvarig 

Ansökan 

Situationsplan, rivning 

3D-vy, hus A (A-40-0-A01) 

3D-vy, hus A material och kulör (A-40-0-A02) 

Planritning, plan 1, hus A (A-40-1-A10) 

Planritning, plan 1, hus A (A-40-1-A11) 

Planritning, plan 1, hus A (A-40-1-A12) 

Planritning, plan 1, hus A (A-40-1-A13) 

Planritning, plan 1, hus A (A-40-1-A14) 

Planritning, plan 2, hus A (A-40-1-A20) 

Planritning, plan 2, hus A (A-40-1-A21) 

Planritning, plan 2, hus A (A-40-1-A22) 

Planritning, plan 2, hus A (A-40-1-A23) 
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Planritning, plan 2, hus A (A-40-1-A24) 

Takplan, hus A (A-40-1-A30) 

Plan/sektion/fasadritning, hus H (A-40-1-H09) 

Plan/sektion/fasadritning, hus H (A-40-1-H10) 

Plan/sektion/fasadritning, hus M (A-40-1-M10) 

Sektionsritning, hus A (A-40-2-A01) 

Sektionsritning, hus A (A-40-2-A20) 

Sektionsritning, hus A (A-40-2-A30) 

Sektionsritning, hus A (A-40-2-A40) 

Fasadritning, hus A (A-40-3-A01) 

Fasadritning, hus A (A-40-3-A02) 

Fasadritning, hus A norr/öster (A-40-3-A11) 

Fasadritning, hus A öster/söder (A-40-3-A12) 

Fasadritning, hus A söder/väster (A-40-3-A13) 

Granskningsutlåtande tillgänglighet 

Dagsljusberäkning 

Handlingsförteckning 

Planritning, hus A, utrustningsplan (M-01-1-001) 

Planritning, hus A, utrustningsplan (M-01-1-002) 

Planritning, hus A, utrustningsplan (M-01-1-003) 

Planritning, hus A, höjd- och utrustningsplan (M-01-1-021) 

Planritning, hus A, höjd- och ytskiktsplan (M-01-1-022) 

Planritning, hus A, höjd- och ytskiktsplan (M-01-1-022) 

Marksektionsritning, hus A (M-01-2-011) 

Planritning, beteckningslista, hus A (M-01-5-001) 

Nybyggnadskarta 

Ledningsplan, hus A (R-01-1-001) 

Ledningsplan, hus A (R-01-1-002) 

Ledningsplan, hus A (R-01-1-003) 

Ledningsplan, hus A (R-01-1-004) 

Angöring sophantering 

Ansökan VA anslutning 

Placering vattenmätare 

R-51-1-001 fettavskiljare 

Svar på yttranden 

Yttrande från TSF_1.pdf 

Yttrande och ösnkan om att vara med på tekniskt samråd 

Platsbesöksbilder av handläggare - Skene skolan.pdf 

kullen skeneskolan.pdf 

situationsplan Skeneskolan.pdf BORÅS som är certifierad kontrollansvarig med 

behörighet K enligt 10 kap. 9 § PBL.  

 

I detta ärende krävs utstakning innan byggstart. Efter byggnation krävs 

lägeskontroll. Kostnader för detta ingår/ingår inte i bygglovsavgiften. 

 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked 

(enligt 10 kap. 3 § PBL). 

 

Du som byggherre kallas härmed till tekniskt samråd och uppmanas att kontakta 

handläggande byggnadsinspektör för överenskommelse om tid och plats för det 

tekniska samrådet. 

 

Handläggande byggnadsinspektör: 

Nikolaos Xiarchos, Nikolaos.Xiarchos2@mark.se, 0320 - 21 78 03 

mailto:Nikolaos.Xiarchos2@mark.se
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Handlingar som ingår i beslutet: 

Tjänsteutlåtande Bygglov Bevilja 

Remissvar 

Remissvar från TSF 

Anmälan om kontrollansvarig 

Ansökan 

Situationsplan, rivning 

3D-vy, hus A (A-40-0-A01) 

3D-vy, hus A material och kulör (A-40-0-A02) 

Planritning, plan 1, hus A (A-40-1-A10) 

Planritning, plan 1, hus A (A-40-1-A11) 

Planritning, plan 1, hus A (A-40-1-A12) 

Planritning, plan 1, hus A (A-40-1-A13) 

Planritning, plan 1, hus A (A-40-1-A14) 

Planritning, plan 2, hus A (A-40-1-A20) 

Planritning, plan 2, hus A (A-40-1-A21) 

Planritning, plan 2, hus A (A-40-1-A22) 

Planritning, plan 2, hus A (A-40-1-A23) 

Planritning, plan 2, hus A (A-40-1-A24) 

Takplan, hus A (A-40-1-A30) 

Plan/sektion/fasadritning, hus H (A-40-1-H09) 

Plan/sektion/fasadritning, hus H (A-40-1-H10) 

Plan/sektion/fasadritning, hus M (A-40-1-M10) 

Sektionsritning, hus A (A-40-2-A01) 

Sektionsritning, hus A (A-40-2-A20) 

Sektionsritning, hus A (A-40-2-A30) 

Sektionsritning, hus A (A-40-2-A40) 

Fasadritning, hus A (A-40-3-A01) 

Fasadritning, hus A (A-40-3-A02) 

Fasadritning, hus A norr/öster (A-40-3-A11) 

Fasadritning, hus A öster/söder (A-40-3-A12) 

Fasadritning, hus A söder/väster (A-40-3-A13) 

Granskningsutlåtande tillgänglighet 

Dagsljusberäkning 

Handlingsförteckning 

Planritning, hus A, utrustningsplan (M-01-1-001) 

Planritning, hus A, utrustningsplan (M-01-1-002) 

Planritning, hus A, utrustningsplan (M-01-1-003) 

Planritning, hus A, höjd- och utrustningsplan (M-01-1-021) 

Planritning, hus A, höjd- och ytskiktsplan (M-01-1-022) 

Planritning, hus A, höjd- och ytskiktsplan (M-01-1-022) 

Marksektionsritning, hus A (M-01-2-011) 

Planritning, beteckningslista, hus A (M-01-5-001) 

Nybyggnadskarta 

Ledningsplan, hus A (R-01-1-001) 

Ledningsplan, hus A (R-01-1-002) 

Ledningsplan, hus A (R-01-1-003) 

Ledningsplan, hus A (R-01-1-004) 

Angöring sophantering 

Ansökan VA anslutning 

Placering vattenmätare 

R-51-1-001 fettavskiljare 

Svar på yttranden 
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Plan- och byggnadsnämnden  

Datum: 2022-06-17    

 

 

 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Yttrande från TSF_1.pdf 

Yttrande och ösnkan om att vara med på tekniskt samråd 

Platsbesöksbilder av handläggare - Skene skolan.pdf 

kullen skeneskolan.pdf 

situationsplan Skeneskolan.pdf  

 
Avgift  

Bygglov 126 480 Kr 

Startbesked 147 560  Kr 

Kungörelse  8 332  Kr 

Avgift totalt 282 372 Kr 

 

Tidsfristen började löpa 2022-05-11 och beslut fattades 2022-06-1,   

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, Bygglovshandläggare redogör för ärendet.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Pontus Johansson (C) föreslår att avslå ansökan om bygglov med hänvisning till 

att det finns pågående ärende gällande detaljplan för området.   

 

Lennart Svensson (SD) föreslår beslut enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens 

tjänsteutlåtande.  

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra.  

 

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

plan- och byggnadsnämnden antar förslaget. 

 

Reservation 

Rolf Skarin (M) och Lennart Svensson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

 

Upplysningar 

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

överklagar framgår av bilagan Hur man överklagar. 

 

Expedieras till 

Beslutet delges sökande.   

________________

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

Datum: 2022-06-17    

 

 

 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§103 /2022  Dnr: BYGG.2022.177        

 

DUNEVAD 1:4 - Bygglov med lokaliseringsprövning 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 27 082 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 

 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är  

Håkan  Lindberg, , Heurlins plats 1, 41301 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: 

Nikolaos Xiarchos, Nikolaos.Xiarchos2@mark.se, 0320 - 21 78 03 

 

Handlingar som ingår i beslutet: 

Yttrande från miljöenheten 

Situationsplan - yttre VA 

Ansökan 

Situationsplan 

Yttrande från SVK 

Yttrande gällande fornlämning 

Fasadritning 

Kompletteringar - bemötande 

Yttrande från TSF 

Bemötande av kommunicering om avslag 

Bedömning från Arkitekten 

Sektionsritning 

Planritning 

Platsbesöksbilder av handläggare    

 

Avgift  

Bygglov                                                    10 118 kr 

Startbesked                                              11 804 kr 

Grannehörande                                           2 108 kr 

Kungörelse                                                284 Kr 

VA-granskning miljöenheten                        5 270 kr 

Avgiftsreducering (0.2 % av 12 510 kr)      - 2 502 Kr 

Avgift totalt                                              27 082 Kr 

 

Tidsfristen började löpa 2022-03-30 och beslut fattades 2022-06-17, vilket 

innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen  
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Plan- och byggnadsnämnden  

Datum: 2022-06-17    

 

 

 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Har har inte hållits. Avgiften har 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 med lokaliseringsprövning för nybyggnad av fritidshus på 

fastigheten Tjänsteutlåtande Bygglov utanför DP Avslag 

Yttrande från TSF 

Yttrande från SVK 

Yttrande från miljöenheten 

Ansökan 

Planritning 

Situationsplan 

Fasadritning 

Sektionsritning 

Situationsplan - yttre VA 

Yttrande gällande fornlämning 

Kompletteringar - bemörande.msg 

bedömning från Arkitekten.pdf 

Platsbesöksbilder av handläggare - Dunevad 1_4.pdf 

Bemötande av kommunicering om avslag. Fritidshuset utformas med en våning, 

samt en byggnadsarea på cirka 100 m2.  

 

Den befintliga fastighetens storlek är 2 932 m2. Åtgärden omfattar ca 100 kvm 

byggnads- och bruttoarea, och 94,8 kvm boarea. Fasadbeklädnad av trä och plåt 

med svart kulör, och takbeklädnad av plåt med svart kulör. 

 

Fastigheten Bygglovshandläggare är taxerad som småhusenhet. 

 

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. 

 

Vid byggnation nära djurhållning ska man utgå från Mark kommuns riktlinjer för 

respektavstånd mellan djurhållning och bostad. Byggnation nära djurhållning 

kan innebära risk för olägenheter som kan leda till begränsning på exempelvis 

närliggande hästgård.  

 

På tomten finns ett par stenmurar och ett odlingsröse. Stenmurarna omfattas av 

biotopskydd och får inte skadas eller tas bort utan dispens från länsstyrelsen. 

  

Enligt översiktsplanen för Marks kommun (antagen 2017-04-20), redovisas den 

aktuella platsen inom ett område med särskilt höga värden för natur- och 

kulturmiljö. 

 

Utfarten kommer att ske via en befintlig enskild väg. 

 

Avstånd till kollektivtrafik är 0.65 km vid LV 1604. 
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Plan- och byggnadsnämnden  

Datum: 2022-06-17    

 

 

 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Avstånd till samhällsservice  2,7 km i Hajom. 

 

Yttranden   

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

bilaga yttrande från SVK.  

 

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

bilaga yttrande gällande fornlämningar.  

 

Miljöenheten inkom med skrivelse och har avstyrkt förslag med anledning av 

närhet till hästverksamhet, se bilaga yttrande från miljöenheten.  

 

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

mot förslaget och har lämnat synpunkter gällande avfall, se bilaga yttrande från 

TSF.  

 

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. Det har 

endast byggts få nya hus i området de senaste fem åren och det är alltså inte 

någon stor efterfrågan att bygga i området. Den sökta åtgärden bedöms därför 

inte vara sådan att markens lämplighet behöver prövas med detaljplan. (4 kap 2 

§ PBL). 

 

Enligt riktlinjerna för respektavstånd i Marks kommun krävs större avstånd 

mellan fritidshuset och närliggande hästverksamheten. Det förekommer 

hästverksamhetsbanor, hagar, stall i näst intill alla väderstreck av den aktuella 

platsen. Förutom risken för människors hälsa, innebär åtgärden även risk för 

störningar och eventuell begränsning eller krav på intilliggande hästgård i 

framtiden.   

 

Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är bedömningen att det inte går och ge 

bygglov för åtgärden. 

 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-17. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
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Plan- och byggnadsnämnden  

Datum: 2022-06-17    

 

 

 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 31 

§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Den föreslagna åtgärden kan inte 

tillåtas på den avsedda platsen. 

 

Avgiften är 11 858 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 

 

Handlingar som ingår i beslutet: 

Tjänsteutlåtande Bygglov utanför DP Avslag 

Yttrande från TSF 

Yttrande från SVK 

Yttrande från miljöenheten 

Ansökan 

Planritning 

Situationsplan 

Fasadritning 

Sektionsritning 

Situationsplan - yttre VA 

Yttrande gällande fornlämning 

Kompletteringar - bemörande.msg 

bedömning från Arkitekten.pdf 

Platsbesöksbilder av handläggare - Dunevad 1_4.pdf 

Bemötande av kommunicering om avslag  

 
Avgift  

Prövning Bygglov 9 750 Kr 

Grannehörande 2 108 Kr 

Avgift totalt 11 858 Kr 

 

Dagens sammanträde 

Marina Khatchadorian, Bygglovshandläggare redogör för ärendet.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lennart Svensson (SD) föreslår att bevilja ansökan om bygglov då det finns 

beviljat förhandsbesked sedan tidigare.  

 

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. 

 

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 §. 

 

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

Datum: 2022-06-17    

 

 

 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Ni får inte avvika från de handlingar som ingår i beslutet utan plan- och 

byggnadsnämndens godkännande. Tillkommande avgift tas ut. 

 

På det tekniska samrådet föreläggs byggherren att lämna in följande handlingar 

till plan- och byggnadsnämnden: 

- Förslag till kontrollplan 

- Ventilationsritning 

- Konstruktionsritningar 

- Brandskyddsbeskrivning 

- Inre VA 

- Konstruktionsdokumentation enl. EKS 11 

- Konstruktionsritning: grund, vägg och tak. 

- Färdigställandeskydd 

 

Expedieras till 

Beslutskopia skickas till:    sökanden 

Kontrollansvarig 

 

Meddelande om beviljat bygglov    Dunevad 1:5 

Dunevad 1:1 

Dunevad 1:2 

Dunevad 1:3 

Dunevad 1:4 

 

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  

Datum: 2022-06-17    

 

 

 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§104 /2022  Dnr: BYGG.2022.225        

 

SÄTILA 5:15 - Bygglov för anläggande av återvinningsstation  

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 9 551 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 

 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked 

(enligt 10 kap. 3 § PBL). 

 

Du som byggherre kallas härmed till tekniskt samråd och uppmanas att 

kontakta handläggande byggnadsinspektör för överenskommelse om tid och 

plats för det tekniska samrådet. 

 

Handlingar som ingår i beslutet: 

Tjänsteutlåtande Bygglov Bevilja 

Ansökan 

Behållare BF 6 

Behållare BL 10 

Behållare KL 3 

Initierande mail, följebrev 

Fullmakt 

Följebrev 

Kontrollplan 

Situationsplan 

Skylt 

Remissvar 

Platsbesöksbilder av handläggare  

 

Avgift  

Bygglov                                                   7 800 Kr (tidsersättning, 8 h) 

Startbesked                                                975 kr 

Grannehörande                                        2 108 kr 

Kungörelse                                             284 Kr 

Avgiftsreducering ( 0.2 % av 8084 kr)     - 1 616 Kr 

Avgift totalt                                              9 551Kr 

 

 

Ärendet 

Ansökan avser bygglov för nybyggnation av en återvinningsstation på 

fastigheten SÄTILA 5:15.  

 

Den befintliga fastighetens storlek är 330 984 m2.  

 

Fastigheten SÄTILA 5:15 är taxerad som specialenhet, reningsanläggning. 

 

Beredning 
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Plan- och byggnadsnämnden  

Datum: 2022-06-17    

 

 

 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Fastigheten ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelse och sammanhållen 

bebyggelse. Enligt Fördjupad översiktsplan Mark Nordväst, ska en ny placering 

av återvinningsstation i Sätila föreslås förläggas till föreslagen pendelparkering i 

korsningen mellan Hyssna- och Torråsvägen. Alternativt skulle 

återvinningsstationen eventuellt kunna placeras på de stora ytorna vid Tappen. 

 

Den föreslagen platsen är inte tillgänglig i dagsläget. Åtgärden har ett 

tidsbegränsat bygglov som går ut den 2022-12-31, BYGG.2017.692.  

 

Enligt översiktsplanen för Marks kommun (antagen 2017-04-20), redovisas den 

aktuella platsen inom knutpunkt, utvecklingsnoder och länkade orter enligt 

strukturbild. Den aktuella platsen redovisas också inom ett avrinningsområde 

där särskild hänsyn ska tas till natur -och kulturvärden. 

 

Enligt FÖP Mark Nordväst, redovisas fastigheten inom ett område med risk för 

vägbuller. Åtgärden bedöms har ett bra avstånd till bostadsområdet och vägen 

jämfört med föreslagen platsen i översiktsplanen.  

 

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

 

Den befintliga fastigheten ligger inom ett område med strandskydd, men det 

krävs inget strandskyddsdispens för åtgärden.  

 

Ut/infarten kommer att ske via en befintlig väg 

 

Yttranden   

Teknik- och Service förvaltningen inkom med skrivelse och har inget att erinra 

mot förslaget, se bilaga remissvar.  

 

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 

den placeras på en lämplig plats med ett lämpligt avstånd till bebyggelse i 

området som är i behov av en återvinningsstation som finns på platsen 

permanent. Den sökta åtgärden bedöms därför inte vara sådan att markens 

lämplighet behöver prövas med detaljplan. (4 kap 2 § PBL). 

 

Omgivningspåverkan 

Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller    
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Plan- och byggnadsnämnden  

Datum: 2022-06-17    

 

 

 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

bevarandevärden.  

 

Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är bedömningen att det går och ge 

bygglov för åtgärden. 

 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-17. 

 

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 9 551 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 

 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked 

(enligt 10 kap. 3 § PBL). 

 

Du som byggherre kallas härmed till tekniskt samråd och uppmanas att kontakta 

handläggande byggnadsinspektör för överenskommelse om tid och plats för det 

tekniska samrådet. 

 

Handlingar som ingår i beslutet: 

Tjänsteutlåtande Bygglov Bevilja 

Ansökan 

Behållare BF 6 

Behållare BL 10 

Behållare KL 3 

Initierande mail, följebrev 

Fullmakt 

Följebrev 

Kontrollplan 

Situationsplan 

Skylt 

Remissvar 

Platsbesöksbilder av handläggare - Sätila 5_15.pdf  

 
Avgift  

Bygglov 7 800 Kr (tidsersättning, 8 h) 

Startbesked 975 kr 

Grannehörande 2 108  kr 

Kungörelse  284 Kr 

Avgiftsreducering 

( 0.2 % av 8084 kr) 

- 1 616 Kr 

Avgift totalt 9 551 Kr 

 

Tidsfristen började löpa 2022-03-28 och beslut fattades 2022-06-17.   

vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen  

Har inte hållits. Avgiften har reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och 

bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av                  

debiteringsunderlag som ligger till grund för beslutet. Avgiften är i  

enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura för  

bygglovsavgiften skickas separat. 
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Dagens sammanträde 

Marina Khatchadorian, Bygglovshandläggare redogör för ärendet.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar enligt 

samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 

 

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: 

- Verifierad kontrollplan 

 

Expedieras till 

Beslutskopia skickas till:    sökanden 

 

Meddelande om beviljat bygglov    Sätila 5:15 

Lygnersvider 1:2 

Lygnersvider 1:29 

Lygnersvider 1:31 

 

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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§105 /2022  Dnr: BYGG.2022.345        

 

RYDAL 2:32 - Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad  

Plan- och byggnadsnämndens beslut  

lan- 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 9 137 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 

 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är  

Jonas Sjösten , som är certifierad kontrollansvarig med behörighet N enligt 10 

kap. 9 § PBL.  

 

I detta ärende krävs utstakning innan byggstart. Efter byggnation krävs 

lägeskontroll. Kostnader för detta ingår/ingår inte i bygglovsavgiften. 

 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked 

(enligt 10 kap. 3 § PBL). 

 

Du som byggherre kallas härmed till tekniskt samråd och uppmanas att 

kontakta handläggande byggnadsinspektör för överenskommelse om tid och 

plats för det tekniska samrådet. 

 

Handläggande byggnadsinspektör: 

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

 

Handlingar som ingår i beslutet: 

Ansökan 

Yttrande och önskan om att ärendet tas upp i nämnd 

Nybyggnadskarta 

Remissvar  

Brandskiss 

Plan/sektion/fasadritning 

Platsbesöksbilder av handläggare 

 

Avgift  

Bygglov                     3 583 kr 

Startbesked               3 162 Kr 

Grannehörande          2 108 kr 

Kungörelse               284 Kr 

Avgift totalt               9 137 Kr 

 

Tidsfristen började löpa 2022-05-16 och beslut fattades 2022-6-17, vilket 

innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen  

har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och 

bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av                  

debiteringsunderlag som ligger till grund för beslutet. Avgiften är i  

enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura för  

bygglovsavgiften skickas separat. 
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Ärendet 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av en komplementbyggnad på fastigheten 

Tjänsteutlåtande Bygglov inom DP Avslag, avvikelse 

Nybyggnadskarta 

Plan/sektion/fasadritning  

Brandskiss 

Ansökan 

Yttrande och önslan om att ärendet tas upp i nämnd 

Platsbesöksbilder av handläggare - Rydal 2_32.pdf 

Remissvar .  

 

Åtgärden omfattar 50 kvm byggnads- och bruttoarea. Fasadbeklädnad av puts 

med vit kulör, och takbeklädnad av betong takpannor med grå kulör. 

 

Beredning 

För fastigheten gäller detaljplan med planbeteckning 15-STY-3633 B, som vann 

laga kraft 1981-01-16. Inom tomtplats får endast en huvudbyggnad och  

fristående garage- och förrådsbyggnad uppföras. Garage- och förrådsbyggnad 

ska placeras minst 5,0 meter från gata, och 2,0 meter från fastighetsgräns. 

 

Komplementbyggnaden avviker mot detaljplanen eftersom den kommer placeras 

helt på prickad mark, mark som inte får bebyggas. 

 

Yttranden   

Ärendet har remitterats till Teknik och service som inkom med upplysning, se 

bilaga remissvar. 

 

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. 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. 

 

Komplementbyggnaden avviker mot detaljplanen eftersom den kommer placeras 

på mark som inte får bebyggas (prickad mark).  

 

Komplementbyggnaden avviker mot detaljplanen eftersom den kommer placeras 

närmare än två meter från fastighetsgräns.  

 

Utifrån ovan beskrivna förutsättningar är bedömningen att det inte går och ge 

bygglov för åtgärden. 

 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-17. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
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Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 30 

§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL.  

 

Avgiften är 11 858 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 

 

Handlingar som ingår i beslutet: 

Tjänsteutlåtande Bygglov inom DP Avslag, avvikelse 

Nybyggnadskarta 

Plan/sektion/fasadritning  

Brandskiss 

Ansökan 

Yttrande och önslan om att ärendet tas upp i nämnd 

Platsbesöksbilder av handläggare - Rydal 2_32.pdf 

Remissvar   
 
Avgift  

Prövning Bygglov 9 750  Kr ( timdebitering, 10 h) 

Grannehörande 2 108  Kr 

   

Avgift totalt 11 858 Kr 

 

Tidsfristen började löpa2022-05-16 och beslut fattades 2022-06-17, vilket 

innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits.. Avgiften har 

inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur 

avgiften är fastställd framgår av debiteringsunderlag som ligger till grund för 

beslutet. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Faktura för avgiften skickas separat. 

 

Dagens sammanträde 

Marina Khatchadorian, Bygglovshandläggare redogör för ärendet.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Pontus Johansson (C) föreslår med instämmande av Jan-Åke Lövgren (S) och 

Lennart Svensson (SD) att bevilja ansökan o bygglov. 

 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår beslut enligt Pontus Johanssons (C), Jan-Åke Lövgrens (S) 

och 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. 

 

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 §. 

 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland.html
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Ni får inte avvika från de handlingar som ingår i beslutet utan plan- och 

byggnadsnämndens godkännande. Tillkommande avgift tas ut. 

 

På det tekniska samrådet föreläggs byggherren att lämna in följande handlingar 

till plan- och byggnadsnämnden: 

- Förslag till kontrollplan 

- Konstruktionsdokumentation enl. EKS 11 

- Konstruktionsritning: Grund, vägg, tak typsnitt  

- Ventilationsritning 

- Inre VA 

- Brandskyddsbeskrivning 

- Överenskommelse utsättning 

 

Expedieras till 

Beslutskopia skickas till:    sökanden 

kontrollansvarig 

 

Meddelande om beviljat bygglov    Rydal 2:3 

Rydal 2:32 

Rydal 2:31 

 

Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, enligt 

plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 

________________ 
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§106 /2022  Dnr: ALLM PB.2022.211        

 

   Meddelanden  

Plan- och byggnadsnämndens beslut  

Redovisning av inkomna meddelanden godkänns och läggs till handlingarna.  

 

 

1. Nygården 1:7 – Mark- och miljödomstolens beslut mål nr P 806-22. Mark- 

och miljödomstolen avslår överklagandet, dvs. ändrar inte Länsstyrelsens 

beslut.  

 

2. Kinna 24:197 – Länsstyrelsens beslut, dnr 403-24138-2021. Länsstyrelsen 

upphäver det överklagade beslutet i den del det avser avgiften och 

återförvisar ärendet till nämnden för fortsatt handläggning.  

 

3. Kinna 24:194 – Länsstyrelsen beslut, dnr 403-24124-2021. Länsstyrelsen 

upphäver det överklagade beslutet i den del det avser avgiften och 

återförvisar ärendet till nämnden för fortsatt handläggning.  

 

4. Nordbacka 1:5 – Länsstyrelsens beslut 2022-05-18, dnr 403-40818-2021. 

Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet 

till plan- och byggnadsnämnden för vidare handläggning.  

 

5. Svenningsred 1:4 – Länsstyrelsens beslut 2022-05-23, dnr 403-18386-

2022. Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och återförvisar 

ärendet till plan- och byggnadsnämnden för vidare handläggning.  

 

6. Grönkullen 1:1 – Mark- och miljödomstolens beslut 2022-05-25, Mål nr P 

4910-21. Mark- och miljödomstolen avvisa yrkandet om ändring av 

fastighetsgräns samt avslår överklagandet. 

 

7. Kinna 24:125 – Mark- och miljööverdomstolens beslut 2022-05-25, mål nr 

P 5945-21. Mark- och miljööverdomstolen avslår överklagandet. 

 

8.  Skraken 7 – Länsstyrelsens beslut 2022-06-02, dnr 403-32814-2021. 

Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till 

nämnden för fortsatt handläggning.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande föreslår att inkomna meddelanden läggs till handlingarna.  

Förslaget antas. 

 

________________ 
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§107 /2022  Dnr: ALLM PB.2022.210        

 

Redovisning av delegationsbeslut  

Plan- och byggnadsnämndens beslut  

Plan- och byggnadsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut och 

lägger dem till handlingarna.  

 

 

Ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar beslut tagna på delegation enligt 

beslut om delegationsordning 2022-03-04 § 35/2022. 

 

Följande delegationsbeslut redovisas för plan- och byggnadsnämnden: 

 

Dnr Beslut Delegat Beslutsdatum 

BYGG.2022.242 Bygglov Bygglovshandläggare 2022-05-05 

BYGG.2022.324 Startbesked Eldstad  Byggnadsinspektör 2022-05-05 

STR.2022.320 Strandskyddsdispens  Kommunbiolog 2022-05-05 

BYGG.2022.11 Startbesked  Byggnadsinspektör 2022-05-05 

BYGG.2022.143 Bygglov  Bygglovshandläggare 2022-05-05 

BYGG.2021.407 Slutbesked Byggnadsinspektör Byggnadsinspektör 2022-05-05 

BYGG.2012.591 
Beslut att föreläggande har 
följts  

Byggnadsinspektör 2022-05-05 

BYGG.2022.240 Bygglov  Bygglovshandläggare 2022-05-05 

BYGG.2020.116 Startbesked  Byggnadsinspektör 2022-05-06 

BYGG.2022.278 Bygglov och startbesked  Bygglovshandläggare 2022-05-06 

BYGG.2022.327 Startbesked Anmälan  Byggnadsinspektör 2022-05-06 

PLAN.2022.328 Delegationsbeslut Adress Planhandläggare 2022-05-06 

ALLM PB.2022.315 
Offertbekräftelse för 
upphandling av trafikkonsult 

Samhällsutvecklingschef 2022-05-06 

BYGG.2021.265 Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-05-06 

BYGG.2022.262 
Tidsbegränsat bygglov och 
startbesked  

Bygglovshandläggare 2022-05-06 

BYGG.2022.265 Bygglov  Byggchef 2022-05-08 

BYGG.2019.321 Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-05-09 

BYGG.2021.109 Interimistiskt Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-05-09 

BYGG.2022.283 Bygglov och startbesked  Byggnadsinspektör 2022-05-10 

BYGG.2017.713 Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-05-10 

BYGG.2022.261 Bygglov  Byggchef 2022-05-10 

STR.2022.313 Avskrivning av ärende  Kommunbiolog 2022-05-10 

BYGG.2019.435 Slutbesked Byggnadsinspektör Byggnadsinspektör 2022-05-10 

BYGG.2022.335 Startbesked Eldstad  Byggnadsinspektör 2022-05-11 

BYGG.2022.95 Avskrivning av ärende  Bygglovshandläggare 2022-05-11 

BYGG.2018.868 Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-05-11 
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BYGG.2022.130 Bygglov och startbesked  Bygglovshandläggare 2022-05-11 

BYGG.2022.222 Bygglov  Bygglovshandläggare 2022-05-12 

BYGG.2021.313 Startbesked  Byggnadsinspektör 2022-05-12 

BYGG.2022.216 Bygglov  Bygglovshandläggare 2022-05-13 

BYGG.2022.332 Startbesked Anmälan  Byggnadsinspektör 2022-05-13 

BYGG.2022.276 Bygglov  Bygglovshandläggare 2022-05-13 

BYGG.2021.610 Interimistiskt Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-05-13 

BYGG.2021.304 Startbesked Bygglovshandläggare 2022-05-13 

BYGG.2021.687 Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-05-16 

BYGG.2021.306 Interimistiskt Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-05-16 

BYGG.2022.343 Startbesked Eldstad  Byggnadsinspektör 2022-05-17 

BYGG.2021.804 Startbesked  Byggnadsinspektör 2022-05-17 

BYGG.2021.283 Interimistiskt Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-05-18 

BYGG.2022.341 Startbesked Eldstad  Byggnadsinspektör 2022-05-18 

BYGG.2018.384 Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-05-18 

BYGG.2020.474 Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-05-18 

BYGG.2021.297 Slutbesked Eldstad  Byggnadsinspektör 2022-05-18 

BYGG.2022.294 Tidsbegränsat bygglov  Bygglovshandläggare 2022-05-18 

BYGG.2021.749 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-05-19 

BYGG.2021.873 Startbesked  Byggnadsinspektör 2022-05-19 

BYGG.2021.666 Startbesked  Byggnadsinspektör 2022-05-19 

PLAN.2022.359 Delegationsbeslut Adress  Planhandläggare 2022-05-19 

STR.2020.247 Strandskyddsdispens  Kommunbiolog 2022-05-20 

BYGG.2022.248 Avskrivning av ärende  Bygglovshandläggare 2022-05-20 

BYGG.2022.251 Startbesked  Byggnadsinspektör 2022-05-20 

BYGG.2022.348 Startbesked Eldstad  Byggnadsinspektör 2022-05-20 

BYGG.2021.716 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-05-20 

BYGG.2022.222 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-05-23 

BYGG.2022.297 Bygglov och startbesked Byggnadsinspektör 2022-05-24 

BYGG.2022.272 Bygglov  Byggnadsinspektör 2022-05-24 

BYGG.2022.339 Startbesked Anmälan  Bygglovshandläggare 2022-05-24 

BYGG.2022.358 Bygglov och startbesked  Bygglovshandläggare 2022-05-24 

BYGG.2022.229 Beslut om att inte ingripa  Byggnadsinspektör 2022-05-24 

BYGG.2021.746 Interimistiskt Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-05-25 

BYGG.2021.564 Avskrivning av ärende  Bygglovshandläggare 2022-05-25 

BYGG.2022.373 Startbesked Eldstad  Byggnadsinspektör 2022-05-25 

BYGG.2022.309 Bygglov och startbesked  Bygglovshandläggare 2022-05-25 

BYGG.2022.126 Startbesked Eldstad  Byggnadsinspektör 2022-05-25 

BYGG.2022.337 Bygglov och startbesked Bygglovshandläggare 2022-05-25 

BYGG.2021.224 Slutbesked  Bygglovshandläggare 2022-05-25 

BYGG.2021.597 Startbesked  Byggnadsinspektör 2022-05-25 

BYGG.2022.265 Startbesked  Byggchef 2022-05-30 

BYGG.2022.285 Startbesked Anmälan  Byggnadsinspektör 2022-05-30 
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BYGG.2018.27 Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-05-31 

BYGG.2019.298 Slutbesked Eldstad  Byggnadsinspektör 2022-05-31 

BYGG.2022.269 Avskrivning av ärende  Bygglovshandläggare 2022-05-31 

BYGG.2021.220 Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-05-31 

BYGG.2022.334 Tidsbegränsat bygglov  Bygglovshandläggare 2022-06-01 

BYGG.2021.74 Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-06-01 

BYGG.2022.360 Bygglov och startbesked  Bygglovshandläggare 2022-06-01 

STR.2020.511 Avskrivning av ärende  Kommunbiolog 2022-06-02 

BYGG.2021.852 Startbesked  Byggnadsinspektör 2022-06-02 

BYGG.2022.238 Startbesked  Byggnadsinspektör 2022-06-02 

STR.2020.563 Avskrivning av ärende  Kommunbiolog 2022-06-02 

BYGG.2012.567 Avslutande av ärende Administratör 2022-06-02 

BYGG.2014.335 
Avslutande av ärende utan 
åtgärd 

Administratör 2022-06-03 

BYGG.2014.88 Avsluta ärende utan åtgärd  Administratör 2022-06-03 

BYGG.2021.666 Startbesked  Byggnadsinspektör 2022-06-03 

BYGG.2020.884 Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-06-03 

BYGG.2022.206 Startbesked  Byggnadsinspektör 2022-06-03 

BYGG.2014.129 Avsluta ärende utan åtgärd Administratör 2022-06-03 

BYGG.2013.17 Avsluta ärende utan åtgärd  Administratör 2022-06-03 

BYGG.2013.193 Avsluta ärende utan åtgärd  Administratör 2022-06-03 

PLAN.2022.384 Delegationsbeslut Adress  Planhandläggare 2022-06-03 

BYGG.2013.277 Avsluta ärende utan åtgård Administratör 2022-06-03 

BYGG.2022.382 Startbesked Eldstad  Byggnadsinspektör 2022-06-07 

BYGG.2022.374 Startbesked Eldstad Byggnadsinspektör 2022-06-07 

BYGG.2014.232 Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-06-08 

PLAN.2022.392 Delegationsbeslut Adress  Planhandläggare 2022-06-08 

BYGG.2022.193 Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-06-08 

BYGG.2021.611 Interimistiskt Slutbesked  Byggnadsinspektör 2022-06-08 

PLAN.2022.394 Delegationsbeslut Adress  Planhandläggare 2022-06-08 

PLAN.2022.391 Delegationsbeslut Adress  Planhandläggare 2022-06-08 

PLAN.2022.393 Delegationsbeslut Adress  Planhandläggare 2022-06-08 

PLAN.2022.390 Delegationsbeslut Adress  Planhandläggare 2022-06-08 
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Dagens sammanträde 

I nämndens internkontroll ingår att förtroendevalda gör stickprovskontroll att 

fattade delegationsbeslut är motiverade och har lagstöd. Urval av ärenden sker 

från den delegationslista som skickats med kallelsen.  

 

Rolf Skarin (M) och Emmy Johansson (S) har genomfört och redogör för 

delegationsbeslutsgranskning. Fråga gällande en skogsväg uppkom på ett av 

ärende men vid diskussion tillsammans mellan nämnd och tjänstemän 

konstaterades att det var en lantmäterifråga. I övrigt inga avvikelser.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen 

av delegationsbeslut.  

 

Förslaget antas.  

________________



                                                                                                                            

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL    92 (93)  

Plan- och byggnadsnämnden  

Datum: 2022-06-17    

 

 

 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§108 /2022  Dnr: ALLM PB.2022.213        

 

Övriga frågor  

- Rolf Skarin (M) ställer fråga om en fastighet i Rydal bakom tidigare skola som 

används för parkering. Enhetschef Mohammed Dahir Farah meddelar att 

förvaltningen varit i kontakt med beröda samt att det pågår dialog med 

kommunjurist. Rättelseföreläggande troligt till hösten. 

 

- Pontus Johansson (C) ställer fråga om eventuell tillsyn för Kinna hotell och 

föreslår att tillsynsärende skapas. Förvaltningschef Malin Bexell redogör för 

status. Plan- och byggnadsnämnden fattar beslut, se egen paragraf i detta 

protokoll. 

 

- Lennart Svensson (SD) ställer fråga om jordkällarna och de byggstaket som 

finns där, eftersom de är kulturminnesmärkta. Plan- och byggnadsnämnden ger 

förvaltningschef Malin Bexell i uppdrag att undersöka vad som händer i frågan 

fram till nästkommande sammanträde.  

 

________________ 

 



                                                                                                                            

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL    93 (93)  

Plan- och byggnadsnämnden  

Datum: 2022-06-17    

 

 

 

  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§109 /2022  Dnr: BYGG.2022.419        

 

Tillsyn på fastigheten Hotellet 1 

Plan- och byggnadsnämndens beslut  

Tillsynsärende skapas på fastigheten Hotellet 1. 

 

 

Dagens sammanträde 

Pontus Johansson (C) ställer fråga om eventuell tillsyn för Kinna hotell och 

föreslår att tillsynsärende skapas. Förvaltningschef Malin Bexell redogör för 

status.  

 

Ledamöternas förslag till beslut    

Pontus Johansson (C) föreslår att tillsynsärende skapas. 

 

Beslutsgång      

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

plan- och byggnadsnämnden antar förslaget. 

 

________________ 

 

 


