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Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl. 8.30–11.15 Paus 9.40-10.05 

Beslutande S Arvid Eklund 
S Jan-Åke Löfgren 
C Pontus Johansson 
L Ulf Eriksson 
M Rolf Skarin 
KD Per-Åke Älverbrandt 
SD Lennart Svensson 

 
Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 

S Emmy Johansson 
C Leif Andersson 
M Pär-Erik Johansson 
KD Martin Andersson 
SD Bo Kindström 

 
Tjänstemän 
Malin Bexell, förvaltningschef 
Mohammed Dahir Farah, byggchef § 111, 115-126 
Johanna Aasa, nämndsekreterare 
Lisa Heller, biträdande planchef § 111-114 
Lars Jönsson, planarkitekt § 114, 116 
Lena Bodén, planhandläggare § 112 
Afshin Ghafoori, planarkitekt § 113 
Hanna Manaj, byggovhandläggare § 120-126 

 
 
 
 
 
 
Utses att justera Rolf Skarin 

Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tisdagen 23 augusti 2022 kl 10.00 

Underskrifter Sekreterare    §§ 110-129 
Johanna Aasa 

 
Ordförande   

Pontus Johansson 
 

Justerande   
Rolf Skarin 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Plan- och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-08-19 

Datum för anslags 
uppsättande 

2022-08-23 

Datum för anslags 
Nedtagande 

Förvaringsplats för 
protokollet 

2022-09-14 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna 

Underskrift   
Johanna Aasa 
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 Innehållsförteckning  

PBN § 110 Godkännande av föredragningslistan, anmälan av jäv och 4 
 val av justerare  

PBN § 111 Information 5 
PBN § 112 Nytt vägnamn i Sätila - Nolgärdevägen 6 - 7 
PBN § 113 Detaljplan för bostäder 8 - 9 
PBN § 114 Detaljplan för bostäder 10 - 11 
PBN § 115 Tillsyn - olovlig åtgärd 12 - 15 
PBN § 116 Rivningslov samt bygglov för uppförande av skola och 16 - 23 

 utvändig ändring  

PBN § 117 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och 24 - 27 
 komplementbyggnad  

PBN § 118 Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus 28 - 31 
PBN § 119 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt kallelse till 32 - 35 

 tekniskt samråd  

PBN § 120 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 36 - 39 
PBN § 121 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och 40 - 43 

 komplementbyggnad  

PBN § 122 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 44 - 47 
PBN § 123 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 48 - 51 
PBN § 124 Bygglov med lokaliseringsprövning för nybyggnad av 52 - 58 

 enbostadshus  

PBN § 125 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 59 - 63 
PBN § 126 Ändring av beslut - Förhandsbesked för nybyggnad av 64 - 68 

 enbostadshus och komplementbyggnad  

PBN § 127 Meddelanden 69 
PBN § 128 Redovisning av delegationsbeslut 70 - 74 
PBN § 129 Övriga frågor 75 
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Plan- och byggnadsnämndens beslut 
Plan- och byggnadsnämnden godkänner föredragningslistan med angivna 
förändringar. 

 

§110 /2022 Dnr: ALLM PB.2022.209 
 

Godkännande av föredragningslistan, anmälan av jäv och val av 
justerare 

 

 
Dagens sammanträde 
Ändring föredragningslista: 
- Ärende Hulatorp 3:5 samt Backa 1:3 tillkommer som beslutsärende 
- Förvaltningschefen informerar och plankalendern tillkommer under punkten 
information 

 
Ordförande frågar om jäv. 
Inget jäv föreligger. 

 
Ordförande frågar om val av justerare och finner att nämnden väljer Rolf Skarin 
att justera dagens protokoll. 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om föredragningslistan kan antas med ovan angivna 
förändringar och finner att så sker. 
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§111 /2022 Dnr: ALLM PB.2022.212 
 

Information 

Förvaltningschefen Malin Bexell informerar om: 
* Personalläget 
- Genomförda rekryteringar, planarkitekt, enhetschef förvaltningsgemensamt 
stöd, biträdande enhetschef miljö 
- Pågående rekryteringar, biträdande förvaltningschef, samordnare detaljplan, 
bygglovshandläggare, byggnadsinspektör 

 
* Övrigt 
- Hanterade bygglov och förhandsbesked under perioden 2022-01-01 - 2022-08- 
10, bygglov 216 st samt förhandsbesked 54 st. Föregående år samma period, 
bygglov 294 st och förhandsbesked 53 st. 
- Genomsnittlig handläggningstid är 4 veckor. 
- Just nu ser vi över vilken/vilka sätt vi informerar sökande under 
handläggningstiden 
- Dialog medborgare och näringsliv, Hotellet, Vännåkra samt Rydal 

 
*Detaljplan 
- Genomgång av plankalendern 
- Digitalisering av gällande detaljplaner är i princip klar 
- FÖP centrala Mark, FÖP nordväst 
- Bostadsförsörjningsprogrammet, pågår uppdatering 

 
- SBF 2.0 - uppdaterad info 
- Besök Horreds byalag 
- Uppstart av planering inför ny nämndorganisation 
- Bästa företagskommun, företagsbesök, välkomstkommitté, tydliggöra våra 
förändringar och processer för att skapa rimliga förväntningar 

 
Enhetschef bygg Mohammed Dahir Farah presenterar två nyanställda Emmelie 
Kjellström, antikvarie samt Matilda Olausson, bygglovhandläggare. 
Biträdande planchef Lisa Heller presenterar Andrea Sandin, planarkitekt. 

 
Lars Jönsson, planarkitekt informerar om höstens plankalender, vilka ärenden 
som väntas komma upp för beslut under hösten. 
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Plan- och byggnadsnämndens beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar att Nolgärdevägen blir nytt vägnamn i 
Sätila. 

 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Tjänsteutlåtande 

 

§112 /2022 Dnr: PLAN.2022.441 
 

Nytt vägnamn i Sätila - Nolgärdevägen 
 

 
Ärendet 
En nybildad fastighet vid Svanshult i Sätila, saknar adress. Enligt sökt bygglov 
kommer fastigheten anslutas från Nolgärdevägen. 
Denna väg ligger till största del i Fjärås, Kungsbacka kommun, endast en mindre 
sträcka är belägen inom Marks kommun. 

 
Beredning 
Ärendet har inte skickats på remiss till hembygdsföreningen eftersom det gäller 
en befintlig väg. Berörd fastighetsägare har informerats. 
Vägnamnet måste registreras i Lantmäteriets adressregister för att kunna 
användas vid adressättning. 
Fastigheterna i västra delen av Sätila, mellan Stora Öresjön och Lygnern, ingår i 
Fjärås postnummerområde. 

 
Övervägande 
Det är lämpligt att lägga till vägnamnet Nolgärdevägen i Marks kommun, 
eftersom vägnamnet redan finns i Fjärås leder det till en tydlighet i nästa steg, 
vid adressering i området. 

 
Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-18. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar att Nolgärdevägen blir nytt vägnamn i 
Sätila. 

 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Tjänsteutlåtande 

 
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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Expedieras till 
Sätila Hembygdsförening 
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Plan- och byggnadsnämndens beslut 
Granskningsutställning av detaljplan för FRITSLA 14:8 genomförs enligt 
upprättat förslag. 

 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Förslag till granskningsutställning 
Planbeskrivning 
Plankarta 
Samrådsredogörelse 

 

§113 /2022 Dnr: PLAN.2021.280 
 

FRITSLA 14:8 - Detaljplan för bostäder 
 

 
Ärendet 
Granskningsutställning av detaljplan för bostäder för FRITSLA 14:8. 

 
Beredning 
Samrådsutställningen genomfördes under perioden 6 maj 2022 till 2 juni 2022. 

 
Inkomna yttranden har sammanställts och kommenterats i ett 
samrådsutlåtande. 

 
Efter samråd har följande ändringar gjorts i planförslaget: 
·Plankartan har kompletterats med beteckning i syfte att förtydliga 
·Planbeskrivningen har kompletterats med en beskrivning om bullersituationen 
för uteplatser 
·Planbeskrinvingen har kompletterats med en beskrivning och bedömning om 
MSA-ytan för Landvetter flygplats. 
·Planbeskrivning har kompletterats med en bedömning om påverkan på MKN 
vatten 

 
Utöver ovan nämnda ändringar har mindre justeringar och redaktionella 
ändringar genomförsts i planhandlingarna. 

 
Förslag till granskningshandlingar har upprättats av förvaltningen. 

 
Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-18. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Granskningsutställning av detaljplan för FRITSLA 14:8 genomförs enligt 
upprättat förslag. 

 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Förslag till granskningsutställning 
Planbeskrivning 
Plankarta 
Samrådsredogörelse 
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Dagens sammanträde 
Afshin Ghafoori, 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 byggnadsnämndens beslut 
Detaljplan för FRITSLA 5:34 antas enligt upprättat förslag med stöd av plan- 
och bygglagen (2010:900) 5 kap 27 §. 

 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Förslag till antagande 
Plankarta 
Granskningsutlåtande 
Planbeskrivning Antagande 
Översiktlig geoteknisk undersökning 
Markteknisk undersökningsrapport 

 

§114 /2022 Dnr: PLAN.2020.115 
 

FRITSLA 5:34 - Detaljplan för bostäder 
 

 
Ärendet 
Antagande av detaljplan för bostäder. 

 
Beredning 
Plan- och byggnadsnämnden beslutade om granskning den 13 april 2022, § 45. 

Granskningsutställningen genomfördes under perioden 20 april – 19 maj 2022. 

Inkomna yttranden har sammanställts och kommenterats i ett 
granskningsutlåtande. 

 
Efter granskningen har detaljplanen justerats i följande delar: 
·Kompletteringar/förtydliganden har gjorts i planbeskrivningen avseende 
dagvatten, skyfall och bedömning föroreningsspridning. 
·Allmän platsmark har ändrats från användningen GATA till VÄG. 
·Plankartans bestämmelser kring fördröjning av dagvatten och utfartsservitut 
(fastighetsindelningsbestämmelse) har förtydligats. 

 
Förslag till antagandehandlingar har upprättats av förvaltningen. 

 
Övervägande 
Förvaltningen bedömer att genomförda revideringar gör att planförslaget nu 
uppfyller kraven i PBL 10 kap 11§ och därför kan antas. 

 
Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-18. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Detaljplan för FRITSLA 5:34 antas enligt upprättat förslag med stöd av plan- och 
bygglagen (2010:900) 5 kap 27 §. 

 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Förslag till antagande 
Plankarta 
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Granskningsutlåtande 
Planbeskrivning Antagande 
Översiktlig geoteknisk undersökning 
Markteknisk undersökningsrapport 

 
Dagens sammanträde 
Lars Jönssom, 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 

 
 



12 
(75) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Plan- och byggnadsnämnden 
Datum: 2022-08-19 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
Plan- och byggnadsnämnden förelägger med stöd av 11 kap. 20 och 37 §§ 
plan- och bygglagen (2010:900) PBL, XX och XX, ägare till fastigheten XX, att 
senast 2 månader från det beslutet har vunnit laga kraft, vid ett vite om 25 
000 kronor ha; 

 
- Ta bort de fyra belysningsstolpar som finns i parkeringens fyra hörn, 
se bilaga aktuellt område. 

 
- Sluta parkera fordon inom det rödmarkerade området, se bilaga aktuellt 
område 

 
XX och XX förpliktas att utge 25 000 kronor för varje månad räknat från och 
med ovan angivna tidpunkt som rättelse inte har utförts. 

 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Rättelseföreläggande med vite 
Domslut mmd rydal.pdf 
Beslut och beslutsgrundade handlingar.PDF 
M3 Kommunicering inför beslut 
Aktuella området.docx 

 

§115 /2022 Dnr: BYGG.2018.581 
 

XX - Tillsyn - olovlig åtgärd 
 

 
Ärendet 
Plan- och byggnadsnämnden i Marks kommun beslutade den 17 juni 
2020 (§ 71/2020, dnr 2018-581 228) att utfärda en byggsanktionsavgift för 
uppförande av plank och parkeringsplats. 

 
Fastighetsägarna har överklagat nämndens beslut och därefter även 
Länsstyrelsens beslut att avslå överklagandet den 12 april 2021. 

 
Mark och miljödomstolen beslutade den 2022-04-28 att ändra Länsstyrelsens 
beslut endast genom att sätta ner byggsanktionsavgiften avseende anläggande 
av parkeringsplats till en fjärdedel, d.v.s. 143 211 kronor (143 211,25 kr). 

 
Plan- och byggnadsnämnden har utrett om det är möjligt att bevilja bygglov i 
efterhand för parkering och ljusanordning. Det är osannolikt att bevilja bygglov 
för parkering eller ljusanordning i efterhand. 

 
Fastighetsägarna har bjudits in för dialog efter mark och miljödomstolens beslut. 
De har uppmanats att sluta använda det aktuella området för parkering och 
montera ner belysningsstolpar. 

 
Ägarna har fått möjlighet att inkomma med synpunkter senast (2 veckor innan 
nämndens sammanträde (2022-08-19). 
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Yttrande 
Det har inte kommit in något yttrande från fastighetsägarna. 

 
Övervägande 
Lagstöd 
Enligt 11 kap. 5 § PBL ska byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för och 
behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att 
anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL m.m. 

 
Om det på fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i 
strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av 
lagen, får byggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten eller 
byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande). 
Byggnadsnämnden får inte besluta om att förelägga om det har förflutit 
mer än tio år från överträdelsen. 

 
Mark- och byggnadsarbete har genomförts på del av fastigheten Rydal 7:2 som 
består av s.k. prickad mark och i en kulturhistoriskt värdefull miljö utan att det 
när åtgärderna vidtogs fanns beviljat bygglov eller startbesked för åtgärderna. 
Fastighetsägarna för Rydal 7:2 har fått bygglov i efterhand för endast plank. 

 
Under 2018 har det anlagts en parkeringsplats omfattande en yta av 2513 kvm 
samt uppförts ljusanordningar omfattande fyra belysningsstolpar. 

 
Det krävs enligt 6 kap. 1 § p.8 PBF bygglov för att anordna, inrätta eller 
väsentligt ändra parkeringsplatser utomhus. 

 
Byggnadsnämnden har utrett om det går att ge bygglov i efterhand för parkering 
och ljusanordning på fastigheten Rydal 7:2. En del av fastigheten Rydal 7:2 
används i dagsläget för att parkera lastbilar samt mindre upplag för diverse 
material. 

 
Den aktuella platsen angränsar till bostadsområde samt förskola och körning 
samt parkering av lastbilar inom området innebär betydande olägenhet (buller) 
för omgivningen. 

 
Byggenheten har samrått med miljöenheten om det är lämpligt att bevilja 
parkering på Rydal 7:2. Enligt miljöenheten innebär parkering på den 
aktuella platsen betydande olägenhet både för förskoleverksamheten samt de 
boende i området. 

 
Ljuset från de uppsatta belysningsanordningarna har också betydande påverkan 
på omgivningen vid nattetid. 

 
Den del av fastigheten Rydal 7:2 som används idag för parkering utgör prickad 
mark, mark som inte får bebyggas. Den nya markanvändningen strider mot 
gällande detaljplan och åtgärden bedöms inte vara liten avvikelse på grund av 
omgivningspåverkan. 
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Utifrån det som anges ovan bedömer byggnadsnämnden att det är osannolikt att 
bevilja bygglov i efterhand för parkering och belysningsanordning. 

 
Enligt 11 kap. 37 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, får föreläggandet 
förenas med vite. Byggenheten föreslår att föreläggandet förenas med vite om 
25 000 kronor för ägarna av fastigheten Rydal 7:2. 

 
När vite föreläggs, skall det fastställas till ett belopp som med hänsyn till vad 
som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till omständigheterna 
i övrigt kan antas förmå honom att följa det föreläggande som är förenat med 
vitet, enligt Lag om viten 3 §. 

 
Fastighetsägarna driver två bolag som är Rydals bil och J&H fastigheter. De är 
även ägare till fyra olika fastigheter. 

 
Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-18. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden förelägger med stöd av 11 kap. 20 och 37 §§ plan- 
och bygglagen (2010:900) PBL, XX och Katerina XX, ägare till fastigheten XX, 
att senast 2 månader från det beslutet har vunnit laga kraft, vid ett vite om 25 
000 kronor ha; 

 
- Ta bort de fyra belysningsstolpar som finns i parkeringens fyra hörn, 
se bilaga aktuellt område. 

 
- Sluta parkera fordon inom det rödmarkerade området, se bilaga aktuellt 
Område 

 
XX och XX förpliktas att utge 25 000 kronor för varje månad räknat från och 
med ovan angivna tidpunkt som rättelse inte har utförts. 

 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Rättelseföreläggande med vite 
Domslut mmd rydal.pdf 
Beslut och beslutsgrundade handlingar.PDF 
M3 Kommunicering inför beslut 
Aktuella området.docx 

 
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. 
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Upplysningar 
Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur ni överklagar framgår av bilagan 
Hur man överklagar. 

 
Om föreläggandet inte följs kan åtgärderna utföras på den ansvariges bekostnad 
enligt 11 kap. 27 § PBL. 

 
Om föreläggandet inte följs kommer byggnadsnämnden begära handräckning 
enligt 11 kap. 39§ PBL, för att åtgärda bristerna på den ansvariges bekostnad. 

 
Bilagor 
Blanketten Hur man överklagar 
Handlingar som ingår i beslutet 

 
Expedieras till 
Beslutet delges fastighetsägare: XX och XX 

 
Inskrivningsmyndigheten ska underrättas om föreläggandet med stöd av 11 kap 
40 § PBL. 
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§116 /2022 Dnr: BYGG.2022.427 
 

SKENE 33:1 | SKENE 9:31 | SKENE 43:1 - Rivningslov samt bygglov för 
uppförande av skola och utvändig ändring 

 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 
30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Den föreslagna åtgärden kan 
tillåtas på den avsedda platsen. 

 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om rivningslov med stöd av 9 
kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om marklov för ändring av 
markens höjdläge för mark inom en allmän plats med stöd av 9 kap. 11 § plan- 
och bygglagen (2010:900), PBL. 

 
Avgiften är 167 592 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 

 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är 
Mikael Rigert, bsv arkitekter & ingenjörer AB, Västerlånggatan 12, 50330 
Borås, om är certifierad kontrollansvarig med behörighet K enligt 10 kap. 9 § 
PBL. 

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

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

 
Du som byggherre kallas härmed till tekniskt samråd och uppmanas att 
kontakta handläggande byggnadsinspektör för överenskommelse om tid och 
plats för det tekniska samrådet. 

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

 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Tjänsteutlåtande Bygglov Bevilja 
Anmälan om kontrollansvarig.pdf 
Svar från Lars.pdf 
platsbesöksbilder av handläggare.pdf 
Remissvar 
Ansökan 
kullen skeneskolan.pdf 
20212210 friyta Skeneskolan.pdf 
Parkmark och Tingvallaskolan.pdf 
Plan-sektion-fasadritning, hus H (A-40-1-H09).pdf 
Plan-sektion-fasadritning, hus H (A-40-1-H10).pdf 
Plan-sektion-fasadritning, hus M (A-40-1-M10).pdf 
Sektionsritning, hus A (A-40-2-A01).pdf 
Sektionsritning, hus A (A-40-2-A20).pdf 

mailto:Nikolaos.Xiarchos2@mark.se
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Sektionsritning, hus A (A-40-2-A30).pdf 
Sektionsritning, hus A (A-40-2-A40).pdf 
situationsplan rivning.pdf 
Takplan, hus A (A-40-1-A30).pdf 
ytuppgifter och avfallshantering.pdf 
3D-vy, hus A (A-40-0-A01).pdf 
3D-vy, hus A material och kulör (A-40-0-A02).pdf 
Angöring sophantering.pdf 
Dagsljusberäkning.pdf 
Fasadritning, hus A (A-40-3-A01).pdf 
Fasadritning, hus A (A-40-3-A02).pdf 
Ledningsplan, hus A (R-01-1-004).pdf 
Marksektionsritning, hus A (M-01-2-011).pdf 
Nybyggnadskarta.pdf 
placering vattenmätare.pdf 
Planritning, beteckningslista, hus A (M-01-5-001).pdf 
Planritning, hus A, höjd- och utrustningsplan (M-01-1-021).pdf 
Planritning, hus A, höjd- och ytskiktsplan (M-01-1-022)..pdf 
Planritning, hus A, höjd- och ytskiktsplan (M-01-1-022).pdf 
Planritning, hus A, utrustningsplan (M-01-1-001).pdf 
Planritning, hus A, utrustningsplan (M-01-1-002).pdf 
Planritning, hus A, utrustningsplan (M-01-1-003).pdf 
Planritning, plan 1, hus A (A-40-1-A10).pdf 
Planritning, plan 1, hus A (A-40-1-A11).pdf 
Planritning, plan 1, hus A (A-40-1-A12).pdf 
Planritning, plan 1, hus A (A-40-1-A13).pdf 
Planritning, plan 1, hus A (A-40-1-A14).pdf 
Planritning, plan 2, hus A (A-40-1-A20).pdf 
Planritning, plan 2, hus A (A-40-1-A21).pdf 
Planritning, plan 2, hus A (A-40-1-A22).pdf 
Planritning, plan 2, hus A (A-40-1-A23).pdf 
Planritning, plan 2, hus A (A-40-1-A24).pdf 
Fasadritning, hus A norr-öster (A-40-3-A11).pdf 
Fasadritning, hus A söder-väster (A-40-3-A13).pdf 
Fasadritning, hus A öster-söder (A-40-3-A12).pdf 
GRANSKNINGSUTLÅTANDE TILLGÄNGLIGHET.pdf 
Handlingsförteckning.pdf 
Ledningsplan, hus A (R-01-1-001).pdf 
Ledningsplan, hus A (R-01-1-002).pdf 
Ledningsplan, hus A (R-01-1-003).pdf 
Platsbesöksbilder av handläggare - skolgård.pdf 
Yttrande BUN.pdf 

 
Avgift 

 

Bygglov 11 700 Kr (timdebitering 12 h) 
Startbesked 147 560 Kr 
Kungörelse 8 332 Kr 
Avgift totalt 167 592 Kr 

 
Tidsfristen började löpa 2022-07-08 och beslut fattades2022-08-19, 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 
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Ärendet 
Ansökan avser bygglov för nybyggnation av en skolbyggnad enligt bilagda 
handlingar på fastigheten SKENE 33:1, Skene 9:31 och Skene 43:1. 

 
Ansökan avser rivningslov för rivning av befintliga byggnader enligt handling, 
situationsplan rivning på fastigheten SKENE 33:1, Skene 9:31. 

 
Ansökan avser marklov för ändring av markens höjdläge för mark inom en 
allmän plats enligt handling situationsplan kullen Skene skolan på fastigheten 
Skene 43:1. 

 
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. 

 
Fastigheten SKENE 33:1 är taxerad som specialenhet, skolbyggnad. 

 
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. 

 
Sammanfattning av redovisad friyta för Skene skolan; 
Årskurs 7-9: 
Totala friytan kommer vara minst 10 177 kvm eller högst 11 316 kvm. 
Friytan per barn: 15-17 kvm/barn för 675 elever 

 
Årskurs F-6: 
Totala friytan kommer vara minst 11 106 eller högst 14 780 kvm. 
Friytan per barn: 18,5-24,5 kvm/barn för 600 elever 
Friytan per barn: 27,8-37 kvm/barn för 400 elever 

 
Detaljerade beräkningar för totala friytor finns i bilaga friytor redovisning samt 
friyta Skene skolan, se bilaga. 

 
Yttranden 
Teknik- och Serviceförvaltningen inkom med skrivelse och har inget att erinra 
mot förslaget men lämnar kommentar, se bilaga remissvar. 

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

 
Samhällsutvecklingsenheten (detaljplan), inkom med skrivelse och har inget att 
erinra mot förslaget, se bilaga svar från Lars. 

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

ligger till grund för beslutet. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 

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. 

 
Friytor; 
Tillräcklig friyta är en viktig förutsättning för att kunna uppnå en god kvalitet i 
grundskolors utemiljö. Utifrån studier och aktuell forskning har flera kommuner 
tagit fram egna riktlinjer, med rekommenderade mått för friyta. Marks kommun 
har inte egna riktlinjer vad det gäller storlek på friytor. 

 
Tillgång på och tillgänglighet till närliggande lekområden, parker och 
grönområden, bollplaner, och naturområden för orientering kan ingå i 
bedömningen enligt Boverket. 

 
Handläggaren har tagit del av riktlinjer gällande friytor som andra kommuner 
har tagit fram och kan konstatera att de flesta kommuner har ett 
rekommenderat mått för hela grundskolan. 

 
I det här ärendet görs samlad bedömning för både storleken på friytan per barn 
och den totala storleken på friytan för grundskolan. 

 
Byggherren har redovisat friyta på totalt 21 283 kvm för 1 275 elever. Detta 
innebär i sin tur 16,7 kvm friyta per barn. 

 
Skolgården är uppdelad i tre olika zoner utsprida mellan gårdarna. 

 
- Trygg zon/entrézon: Denna zon ska vara placerad i närhet av huset. Det ska 
vara en trygg och lugn plats med bord och sittplatser samt förutsättningar för 
någon form av lugnare aktivitet. 

 
- Aktiv/vidlyftig zon: Denna zon ska stimulera rörelse och lek, det ska finnas ytor 
för att springa på i olika riktningar. Utrustning ska finnas för att uppmuntra till 
fysisk aktivitet. 

 
- Parkzon för 7-9, grön lekmiljö för F-6. Denna plats ska vara i anslutning till 
den aktiva zonen. Växtligheten ska skapa en känsla av avkoppling och att få 
vara ifred. 

 
Några av dem kommuner som har tagit fram rekommenderat mått för friyta till 
grundskolan anger följande; 

 
- Uppsala (minst 15 kvm/per elev) 
- Malmö stad (minst 15 kvm/per elev ) 
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- Huddinge (minst 15 kvm/per elev ) + Tillgänglig naturområde inom 300 meter 
- Linköping (minst 10 kvm/per elev ) 

 
Närliggande parkområde; 
I anslutning till skolgården finns ett parkområde som uppgår till ca 16 000 m2. 
Byggherren ska ta bort den kulle som ligger som en barriär mellan skolgården 
och parken.Det ska utformas tillgänglig, trygg och lekvänlig stråk mellan 
skolgården och parkytan. 

 
Intressekonflikt; 
I kommunens mest centrala delar, ska bostäder, service, kultur och platser för 
rekreation få plats på en liten yta för att skapa en funktionsblandad och levande 
stadsmiljö. Det är hög exploateringsgrad i dessa lägen och konkurrensen om 
marken stor. 

 
Vid exploatering inom centrala delar kan det därför bli nödvändigt att frångå 
Boverkets rekommendationer om friytor. Om en tillräcklig friyta per barn inte 
kan tillgodoses så kan tillgång till närliggande alternativa ytor till viss del 
kompensera för detta. 

 
Utifrån skolans lokalisering, redovisade friytor och dess utformning, kvalité samt 
tillgång till lekvänlig parkyta på 16 000 kvm som angränsar till skolområdet, är 
bedömningen att det går och ge bygglov för åtgärden. 

 
Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-19. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 
30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Den föreslagna åtgärden kan tillåtas 
på den avsedda platsen. 

 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om rivningslov med stöd av 9 kap. 
34 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om marklov för ändring av 
markens höjdläge för mark inom en allmän plats med stöd av 9 kap. 11 § plan- 
och bygglagen (2010:900), PBL. 

 
Avgiften är 167 592 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 

 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Mikael 
Rigert, bsv arkitekter & ingenjörer AB, Västerlånggatan 12, 50330 Borås, om är 
certifierad kontrollansvarig med behörighet K enligt 10 kap. 9 § PBL. 

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

 
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked 
(enligt 10 kap. 3 § PBL). 
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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: 
Tjänsteutlåtande Bygglov Bevilja 
Anmälan om kontrollansvarig.pdf 
Svar från Lars.pdf 
platsbesöksbilder av handläggare.pdf 
Remissvar 
Ansökan 
kullen skeneskolan.pdf 
20212210 friyta Skeneskolan.pdf 
Parkmark och Tingvallaskolan.pdf 
Plan-sektion-fasadritning, hus H (A-40-1-H09).pdf 
Plan-sektion-fasadritning, hus H (A-40-1-H10).pdf 
Plan-sektion-fasadritning, hus M (A-40-1-M10).pdf 
Sektionsritning, hus A (A-40-2-A01).pdf 
Sektionsritning, hus A (A-40-2-A20).pdf 
Sektionsritning, hus A (A-40-2-A30).pdf 
Sektionsritning, hus A (A-40-2-A40).pdf 
situationsplan rivning.pdf 
Takplan, hus A (A-40-1-A30).pdf 
ytuppgifter och avfallshantering.pdf 
3D-vy, hus A (A-40-0-A01).pdf 
3D-vy, hus A material och kulör (A-40-0-A02).pdf 
Angöring sophantering.pdf 
Dagsljusberäkning.pdf 
Fasadritning, hus A (A-40-3-A01).pdf 
Fasadritning, hus A (A-40-3-A02).pdf 
Ledningsplan, hus A (R-01-1-004).pdf 
Marksektionsritning, hus A (M-01-2-011).pdf 
Nybyggnadskarta.pdf 
placering vattenmätare.pdf 
Planritning, beteckningslista, hus A (M-01-5-001).pdf 
Planritning, hus A, höjd- och utrustningsplan (M-01-1-021).pdf 
Planritning, hus A, höjd- och ytskiktsplan (M-01-1-022)..pdf 
Planritning, hus A, höjd- och ytskiktsplan (M-01-1-022).pdf 
Planritning, hus A, utrustningsplan (M-01-1-001).pdf 
Planritning, hus A, utrustningsplan (M-01-1-002).pdf 
Planritning, hus A, utrustningsplan (M-01-1-003).pdf 
Planritning, plan 1, hus A (A-40-1-A10).pdf 

mailto:Nikolaos.Xiarchos2@mark.se
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Planritning, plan 1, hus A (A-40-1-A11).pdf 
Planritning, plan 1, hus A (A-40-1-A12).pdf 
Planritning, plan 1, hus A (A-40-1-A13).pdf 
Planritning, plan 1, hus A (A-40-1-A14).pdf 
Planritning, plan 2, hus A (A-40-1-A20).pdf 
Planritning, plan 2, hus A (A-40-1-A21).pdf 
Planritning, plan 2, hus A (A-40-1-A22).pdf 
Planritning, plan 2, hus A (A-40-1-A23).pdf 
Planritning, plan 2, hus A (A-40-1-A24).pdf 
Fasadritning, hus A norr-öster (A-40-3-A11).pdf 
Fasadritning, hus A söder-väster (A-40-3-A13).pdf 
Fasadritning, hus A öster-söder (A-40-3-A12).pdf 
GRANSKNINGSUTLÅTANDE TILLGÄNGLIGHET.pdf 
Handlingsförteckning.pdf 
Ledningsplan, hus A (R-01-1-001).pdf 
Ledningsplan, hus A (R-01-1-002).pdf 
Ledningsplan, hus A (R-01-1-003).pdf 
Platsbesöksbilder av handläggare - skolgård.pdf 
Yttrande BUN.pdf 

Avgift 
Bygglov 11 700 Kr (timdebitering 12 h) 
Startbesked 147 560 Kr 
Kungörelse 8 332 Kr 

 

Avgift totalt 167 592 Kr 
 

Tidsfristen började löpa 2022-07-08 och beslut fattades2022-08-19, 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 
Mohammed Dahir Farah, enhetschef bygg och Lars Jönsson, planarkitekt 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. 
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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 
- Brandskyddsbeskrivning 
- Ventilationsritning 
- Geoteknisk utredning 
- Energiberäkning 
- Yttre VA 
- Inre VA 
- Materialinventering 
- Markplaneringsritning 
- Konstruktionsdokumentation enl. EKS 11 
- Konstruktionsritning: Grund, vägg, tak typsnitt 
- Överenskommelse utsättning 
- Färdigställandeskydd 

 
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 fadi.aburashid@mark.se om du önskar att vi gör det, ange 
ärendennummer 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 fadi.aburashid@mark.se. 
Leverantören ska använda kommunens koordinatsystem SWEREF 99 12 00 och 
RH2000 som höjdsystem. 

 
Expedieras till 
Beslutskopia skickas till: sökanden, 

Kontrollansvarig 
 

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

 
Underrättelse om beslutet via kungörelse i Markbladet och Borås Tidning, enligt 
plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 b §. 

 

mailto:fadi.aburashid@mark.se
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§117 /2022 Dnr: BYGG.2022.370 
 

ÖRBY-LINDHULT 1:4 (Del av) - 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 
Situationsplan 
Ansökan 
översiktplan.pdf 
Remissvar från TSF 
Platsbesöksbilder av handläggare - Örby-lindhult 1_4.pdf 
Yttrande från miljöenheten 
Yttrande från sökande 
Bilaga till yttrande 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 2022-07-14 och beslut fattades 2022-08-19 
vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen 
har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och 
bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av 
debiteringsunderlag som ligger till grund för beslutet. Avgiften är i 
enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura för 
avgiften skickas separat. 

 
 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus och 
komplementbyggnad på fastigheten ÖRBY-LINDHULT 1:4 (Del av). 
Enbostadshuset utformas med en våning, samt en byggnadsarea på 150 m2. 

 
Den befintliga fastighetens storlek är 108 3749 m2. Fastigheten kommer vid 
positivt förhandsbesked att styckas av. Den tilltänkta fastigheten får en 
föreslagen storlek på cirka 7 450 m2. 

 
Fastigheten ÖRBY-LINDHULT 1:4 (Del av) är taxerad som lantbruksenhet, 
bebyggd enbart med en ekonomibyggnad. 
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Plan- och byggnadsnämnden 
Datum: 2022-08-19 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

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 ha enskild anläggning för vatten och avlopp. 

 
Enligt översiktsplanen för Marks kommun (antagen 20-04-2017), redovisas den 
aktuella platsen inom ett ospecifikt område.I området finns det inte stor 
efterfrågan på mark. Lokaliseringen och den tilltänkta utformningen strider inte 
mot översiktsplanens intentioner. 

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

Utfarten kommer att ske via en befintlig väg, enligt situationsplanen. 

Avstånd till kollektivtrafik är 2,5 km vid LV 1532. 
Avstånd till samhällsservice är 5 km, till centrala Öxabäck. 

 
Yttranden 
Miljöenheten inkom med skrivelse och har inget att erinra mot förslaget gällande 
naturvård och enskilt VA, se bilaga yttrande från miljöenheten. 

 
Teknik- och Service förvaltningen inkom med skrivelse och har inget att erinra 
mot förslaget men lämnar upplysning 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. 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 
det ligger i ett område med hög tålighet för bebyggelse. Det har inte byggts 
många hus i området de senaste åren och det är alltså inte någon stor 
efterfrågan att bygga i området. Den sökta åtgärden bedöms därför inte vara 
sådan att markens lämplighet behöver prövas med detaljplan. (4 kap 2 § PBL). 

 
Enligt översiktsplanen redovisas aktuella tomten inom ett ospecifikt område 
samt stort opåverkat område. Att bygga ett enbostadshus på platsen 
överensstämmer med översiktsplanen. 
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Plan- och byggnadsnämnden 
Datum: 2022-08-19 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 

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 2022-08-19. 

 
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 
Situationsplan 
Ansökan 
översiktplan.pdf 
Remissvar från TSF 
Platsbesöksbilder av handläggare - Örby-lindhult 1_4.pdf 
Yttrande från miljöenheten 
Yttrande från sökande 
Bilaga till yttrande 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 2022-07-14 och beslut fattades 2022-08-19 
vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen 
har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och 
bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av 
debiteringsunderlag som ligger till grund för beslutet. Avgiften är i 
enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura för 
avgiften skickas separat. 

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

 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
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Plan- och byggnadsnämnden 
Datum: 2022-08-19 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 

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, medsökande 

 
Meddelande om beviljat förhandsbesked Kolared 1:4 

Örby-Lindhult 1:8 
Örby-Lindhult 1:10 
Kolared 1:7 
Örby-Lindhult 1:5 
Örby-Lindhult 1:9 
Kolared 1:8 
Örby-Lindhult 1:4 
Kolared 1:9 

 

mailto:pbn@mark.se
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Plan- och byggnadsnämnden 
Datum: 2022-08-19 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

§118 /2022 Dnr: BYGG.2022.352 
 

SÄTILA-HULTA 1:3 - 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: 
Tjänsteutlåtande Förhandsbesked Bevilja 
Grannemedgivande till att servitut upprättas enligt situationsplan 
Ansökan 
Situationsplan 
Platsbesöksbilder av handläggare.pdf 
Remissvar från TSF 
Yttrande från miljöenheten 
Granneyttrande, avstyrker 

 
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 löpa 2022-07-27 och beslut fattades 2022-08-19, 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 SÄTILA-HULTA 1:3. Enbostadshuset utformas med en våning, samt 
en byggnadsarea på ca 140 m2. 

 
Den befintliga fastighetens storlek är 203 215 m2. Fastigheten kommer vid 
positivt förhandsbesked att styckas av. Den tilltänkta fastigheten får en 
föreslagen storlek på cirka 1300-1600 m2. 

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

 
Beredning 
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och 
sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger i dagsläget utanför 
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Plan- och byggnadsnämnden 
Datum: 2022-08-19 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. Enbostadshuset är tänkt 
att ha enskild anläggning för vatten och avlopp. 

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

 
Utfarten kommer att ske via en befintlig väg ansluten till LV 156. 
Avstånd till kollektivtrafik är 1,5 km vid LV 156. 
Avstånd till samhällsservice är 2,2 km vid centrala Ubbhult. 

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

 
Teknik- och Service förvaltningen inkom med skrivelse och har inget att erinra 
mot förslaget, se bilaga yttrande från TSF. 

 
Det har kommit in synpunkter från granne, Sofia Marö, ägare till SÄTILA-HULTA 
1:31. Grannen avstyrker med anledning av husets placering hamnar fyra meter 
från fastighetsgränsen och detta innebär olägenhet i form av insyn, se bilaga 
grannyttrande avstyrker. 

 
Bemötande; 
Byggenheten anser att den aktuella platsen är lämplig för byggnation av ett 
enbostadshus. Vid platsbesök konstaterade handläggaren att det inte finns 
större nivåskillnader i marken och åtgärden bedöms inte medföra väsentlig 
olägenhet i form av insyn. Byggnadens exakt placering kommer avgöras vid 
ansökan om bygglov. 

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

 
Enligt översiktsplanen redovisas aktuella tomten inom ett ospecifikt område. Att 
bygga ett enbostadshus på platsen överensstämmer med översiktsplanen. Det 
går att anordna enskilt vatten och avlopp på platsen. 
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Plan- och byggnadsnämnden 
Datum: 2022-08-19 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 

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 2022-08-18. 

 
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 
Grannemedgivande till att servitut upprättas enligt situationsplan 
Ansökan 
Situationsplan 
Platsbesöksbilder av handläggare.pdf 
Remissvar från TSF 
Yttrande från miljöenheten 
Granneyttrande, avstyrker 

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 löpa 2022-07-27 och beslut fattades 2022-08-19, vilket 
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen 
har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och 
bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av 
debiteringsunderlag som ligger till grund för beslutet. Avgiften är i 
enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura för 
avgiften skickas separat. 

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

 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår att plan- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
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Plan- och byggnadsnämnden 
Datum: 2022-08-19 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

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-Hulta 1:2 

Nygården 1:18 
Sätila-Hulta 1:30 
Sätila-Hulta 1:3 

 
Delgivning av beslut Sätila-Hulta 1:31 

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

 

mailto:pbn@mark.se
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Plan- och byggnadsnämnden 
Datum: 2022-08-19 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 
med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Den föreslagna 
åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 

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

 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Tjänsteutlåtande Bygglov inom DP Avslag, avvikelse 
Situationsplan 
Fasadritning 
Plan/sektionsritning 
Sektionsritning 
Anmälan om kontrollansvarig 
Ansökan 
Bemötande av kommunicering om avslag 
Platsbesöksbilder av handläggare.pdf 

Avgiften är 21 364 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 

Avgift; 
Prövning Bygglov 7 167 Kr 
Startbesked 11 805 kr 
Grannehörande  2 108 Kr 
Kungörelse  284 kr 
Avgift totalt 21 364 Kr 

 

§119 /2022 Dnr: BYGG.2022.364 
 

HYSSNA-STJÄRNHULT 1:28 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 
samt kallelse till tekniskt samråd 

 

 
Ärendet 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten HYSSNA- 
STJÄRNHULT 1:28. Den sökta åtgärden omfattar 71 kvm byggnadsarea och 67 
kvm boarea. 

 
Fasadbeklädnad av träpanel med vit kulör och takbeklädnad av tegel med 
tegelröd kulör. 

 
Beredning 
För fastigheten gäller en detaljplan med planbeteckning 15-STY-1614 B, som 
vann laga kraft 1961-06-02. Enligt detaljplanen får man inte bygga på prickad 
mark och den totala tillåtna byggnadsarean uppgår till 70 kvm. 

 
Yttranden 
Det har inte kommit in några synpunkter från grannar, andra 
sakägare till Byggnadsnämnden och nämnden bedömer därför att 
ingen har något emot förslaget. Grannarna tillstyrker. 
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Plan- och byggnadsnämnden 
Datum: 2022-08-19 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

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. 

 
Åtgärden avviker mot detaljplanen eftersom tillbyggnaden till stor del kommer 
placeras på prickad mark, mark som inte får bebyggas. Den tillåtna 
byggnadsarean kommer också överskridas med 80 kvm. 

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

 
Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-19. 

 
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 9 275 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet: 
Tjänsteutlåtande Bygglov inom DP Avslag, avvikelse 
Situationsplan 
Fasadritning 
Plan/sektionsritning 
Sektionsritning 
Anmälan om kontrollansvarig 
Ansökan 
Bemötande av kommunicering om avslag 
Platsbesöksbilder av handläggare.pdf 

 
Avgift 
Prövning Bygglov 7 167 Kr 
Grannehörande 2 108 Kr 

 

Avgift totalt 9 275 Kr 
 

Tidsfristen började löpa 2022-07-28 och beslut fattades 2022-08-19, vilket 
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har 
inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur 
avgiften är fastställd framgår av debiteringsunderlag som ligger till grund för 
beslutet. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura för avgiften skickas separat. 

 
Dagens sammanträde 
Mohammed Dahir Farah, enhetschef bygg redogör för ärendet. 
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Plan- och byggnadsnämnden 
Datum: 2022-08-19 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ledamot Rolf Skarin (M) föreslår att bevilja bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus med motiveringen: Då fastigheten ligger i ett utvecklingsområde 
där kommunalt vatten och avlopp dragits fram måste väl tanken vara att man 
ska kunna bo permanent i området trots att detaljplanbestämmelserna säger att 
högsta byggyta är 70 m2 och att det inte är tillåtet att koppla in VA. Vi har i 
direkt anslutning till nämnda område beviljat bygglov för 3 hus i liknande 
storlek. 

 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår beslut enligt Rolf Skarins (M) 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 
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. 

 
Med tekniskt samråd: 
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 
- Energiberäkning 
- Yttre VA 
- Inre VA 
- Konstruktionsdokumentation enligt EKS 11 
- Konstruktionsritning, grund vägg tak typsnitt 
- Ventilationsritning 

 
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 fadi.aburashid@mark.se om du önskar att vi gör det, ange 
ärendennummer BYGG.2022.451 vid kontakt. Självklart kan du använda dig av 

mailto:Nikolaos.Xiarchos2@mark.se
mailto:fadi.aburashid@mark.se
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Plan- och byggnadsnämnden 
Datum: 2022-08-19 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

en annan godkänd mätleverantör för att göra utstakning och lägeskontroll och 
du ska skicka dokumentation på detta i PDF och DWG till 
fadi.aburashid@mark.se. Leverantören ska använda kommunens 
koordinatsystem SWEREF 99 12 00 och RH2000 som höjdsystem. 

 
Expedieras till 
Beslutskopia och beslutshandlingar Sökande, medsökande 

 
Meddelande om beviljat bygglov HYSSNA-STJÄRNHULT 1:36, 
HYSSNA-STJÄRNHULT 1:1, HYSSNA-STJÄRNHULT 1:22, 
HYSSNA-STJÄRNHULT 1:28 

 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 
a §. 
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§120 /2022 Dnr: BYGG.2022.372 
 

BJÖRLANDA 5:36 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
 

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

Avgiften är 16 337 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet: 
Tjänsteutlåtande Förhandsbesked Avslag 
Ansökan 
Följebrev 
Situationsplan 
Bifogad motivering 
Fotodokumentation av handläggare.pdf 
Yttrande 
Remissvar 

 
Avgift 
Prövning Förhandsbesked 7 905 Kr 
Grannhörande 3 162 Kr 
VA-granskning miljöenheten 5 270 Kr 

 

Avgift totalt 16 337 Kr 
 

Tidsfristen började löpa2022-06-02 2 juli 2022 och beslut fattades 19 augusti 
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 och 
komplementbyggnad på fastigheten BJÖRLANDA 5:36. Enbostadshuset ska 
byggas med en våning med en bruttoarea på 220 kvm. 

 
Den befintliga fastighetens storlek är 162 014 kvm. Fastigheten kommer vid 
positivt förhandsbesked att styckas av. Den tilltänkta fastigheten får en 
föreslagen storlek på cirka 2 800 kvm. BJÖRLANDA 5:36 är lokaliserad ca 100 
meter från väg 156, som är sekundär farlig gods led. 

 
Fastigheten BJÖRLANDA 5:36 är taxerad som lantbruksenhet. 

 
Beredning 
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser men 
inom sammanhållen bebyggelse. Byggnaden är tänkt att anslutas till enskild 
anläggning för vatten och avlopp. 
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Enligt översiktsplanen för Marks kommun antagen 20 april 2017 redovisas den 
aktuella platsen inom ett område med riksintresse för naturvård och friluftsliv. 
Inga åtgärder som påverkar områdets värden negativt får genomföras. Det 
gäller restriktivitet mot ny bebyggelse som begränsar att riksintresset kan 
iakttas. 

 
Den befintliga fastigheten ligger inom ett område med jordbruksmark. 
Jordbruksmarken bedöms vara produktiv och brukas idag. 

 
Utfarten kommer att ske via befintlig utfart till väg 156. 

 
Avstånd till kollektivtrafik är 500 kvm, Björlanda krysset. 
Avstånd till samhällsservice är 5 km, central Sätila. 

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

 
Miljöenheten avstyrker ansökt åtgärd på grund av brukningsbar jordbruksmark, 
se yttrande miljöenheten. 

 
Trafikverket har fått tillfälle att yttra sig, se remissvar trafikverket. 
De skriver i sitt yttrande att det finns risk att riktvärdena för trafikbuller 
överskrids och ärendet bör kompletteras med en bullerutredning. Trafikverket 
framhåller att väg 156 är transportled för farligt gods, och kommunen 
rekommenderas att inhämta och beakta Räddningstjänstens eventuella 
synpunkter på lokalisering och utformning av byggna dsverk. 

 
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. 

 
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. 
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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. 

 
Enligt Sveriges geologiska undersökning SGU, omfattas marken av postglacial 
finlera och delvis postglacial mellansand-grovsand. Detta i kombination med 
närliggande vattendrag, kan det finnas risk för skred. Markens geotekniska 
förutsättningar är inte utredda. Den föreslagna åtgärden kan därför vara 
olämplig med hänsyn till skred. (2 kap 5 §, 9 kap 31 § PBL) 

 
Placering och utformning 
Åtgärden, att uppföra ett enbostadshus på fastigheten uppfyller inte kravet på 
lämplig placering. Tomtavstyckningen är lokaliserad mitt på jordbruksmark som 
brukas idag. Jordbruksmarken är sammanhängande. Byggnadsverk på den 
aktuella platsen kommer att påverka den sammanhängande jordbruksmarken 
negativt. 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 2022-08-19. 

 
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 16 337 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet: 
Tjänsteutlåtande Förhandsbesked Avslag 
Ansökan 
Följebrev 
Situationsplan 
Bifogad motivering 
Fotodokumentation av handläggare.pdf 
Yttrande 
Remissvar 

 
Avgift 
Prövning Förhandsbesked 7 905 Kr 
Grannhörande 3 162 Kr 
VA-granskning miljöenheten 5 270 Kr 

 

Avgift totalt 16 337 Kr 
 

Tidsfristen började löpa2022-06-02 2 juli 2022 och beslut fattades 19 augusti 
2022 vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. 
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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 
Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur ni 
överklagar framgår av bilagan Hur man överklagar. 

 
Expedieras till 
Delgivning av beslut Sökande 
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§121 /2022 Dnr: BYGG.2022.287 
 

SÄTILA-HEDE 5:7 | SÄTILA-HEDE 3:19 och 5:7 - 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 Avslag 
Ansökan 
Situationsplan 
Motivering 
Remissvar 
Remissvar - Miljö 
Fotodokumentation 

 
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 2022-06-06 och beslut fattades 2022-08-19, 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 och 
komplementbyggnad på fastigheterna SÄTILA-HEDE 3:19 och 5:7. 

 
Sätila-hede 5:7 och Sätila-hede 3:19 har tillsammans en storlek på 83 800 kvm. 
Föreslagen tomtstorlek har en area på 3000 kvm. Enbostadshuset och 
komplememtbyggnaden kommer att ha en bruttoarea på ca 280 kvm. 

 
Fastigheten SÄTILA-HEDE 3:19 och 5:7 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. 
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Enligt översiktsplanen som antogs 20 april 2017 redovisas aktuella tomten inom 
avrinningsområde där särskild hänsyn ska tas. 

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

 
Tillfartsvägen är befintlig men behöver breddas och förstärkas. 

 
Avstånd till Sätila centrum är ca 3,5 km där samhällsservice och kollektrivtrafik 
finns. 

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

 
Miljöenheten har fått tillfälle att yttra sig och avstyrker på grund av 
jordbruksmarken. Enskilt VA går att lösa på platsen, se yttrande. 

 
Teknik- och serviceförvaltningen har fått tillfälle att yttra sig, se yttrande. 

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

 
Övervägande 
Byggnadsnämnden ska enligt 9 kap. 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 inom ett område med spridd benbygge och lågt bebyggelsetryck. 
Det har endast byggts två nytt hus i området de senaste fem åren och det är 
alltså inte någon stor efterfrågan att bygga i området. Den sökta åtgärden 
bedöms därför inte vara sådan att markens lämplighet behöver prövas med 
detaljplan. (4 kap 2 § PBL). 

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

 

 

 

Den förslagna åtgärden placeras på jordbruks som är brukningsvärd. Enligt 
Mark- och miljööverdomstolen domslut P 4087-15 utgör inte ett enbostadshus 
ett sådant samhällsintresse som avses i 3 kap. 4 § MB. 

 
Det allmänna intresset av att långsiktigt bevara brukningsvärd jordbruksmark 
väger tyngre än det enskilda intresset av att bebygga aktuell plats. Därmed 
utgör 3 kap. 4 § Miljöbalken ett hinder för ansökt åtgärd. 

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

 
Placering och utformning 
Åtgärden, att uppföra ett enbostadshus på fastigheten uppfyller inte kravet på 
lämplig placering. Marken ska användas till det som marken är mest lämpad för, 
2 kapitlet § 2 PBL. Marken bör behållas som betesmark. Det bedöms vara av 
allmänt intresse att behålla jordbruksmarken. 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 2022-08-19. 

 
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 15 283 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet: 
Tjänsteutlåtande Förhandsbesked Avslag 
Ansökan 
Situationsplan 
Motivering 
Remissvar 
Remissvar - Miljö 
Fotodokumentation 

Avgift 
Prövning Förhandsbesked 7 905 Kr 
Grannehörande 2 108 Kr 
VA-granskning miljöenheten 5 270 Kr 

 

Avgift totalt 15 283 Kr 
 
 

Dagens sammanträde 
Hanna Manaj, Bygglovshandläggare redogör för ärendet. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
Ledamot Jan-Åke Löfgren (S) föreslår att bevilja förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus och komplementbyggnad med motiveringen: Jordbruksmarken 
är inte av den beskaffenhet att den är brukningsvärd. Mycket lite djup på den 
jord där det inte finns berg i dag. 

 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår beslut enligt Jan-Åke Löfgrens (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. 

 
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 3:14 

Sätila 5:7 
Sätila 2:24 
Sätila 2:85 
Sätila 13:2 
Buarås 1:4 
Buarås 1:2 
Sätila 5:1 

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

 
 

mailto:pbn@mark.se
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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 
Ansökan 
Granneyttrande, avstyrker 
Granneyttrande, avstyrker 
Granneyttrande, avstyrker 
Situationsplan 
Granneyttrande, avstyrker 
Yttrande 
Granneyttrande, avstyrker 
Granneyttrande, avstyrker 
Kommunicering från sökande gällande grannar som avstyrkt 
Fotodokumentation 
Situationsplan 
Situationsplan 

Avgift 
Förhandsbesked 
Grannehörande 
Kungörelse 
VA-granskning miljöenheten 
Avgift totalt 

7 905 Kr 
3 162 Kr 

284 Kr 
5 270 Kr 

16 621 Kr 

 

§122 /2022 Dnr: BYGG.2022.253 
 

FLYBACKA 1:2 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
 

 
Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus på 
fastigheten FLYBACKA 1:2. 

 
Den befintliga fastighetens storlek 32 135 m2. Fastigheten kommer vid positivt 
förhandsbesked att styckas av. Den tilltänkta fastigheten får en föreslagen 
storlek på cirka 1500 kvm. 

 
Fastigheten FLYBACKA 1:2 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 17 april 2017 redovisas den 
aktuella platsen inom avrinningsområde där särskild hänsyn ska tas enligt (MB 
3:6). Utsläpp, avlopp eller dagvattenavrinning till följd av ny bebyggelse och 
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andra åtgärder får inte påverka vattenstatusen negativt i någon sjö, vattendrag 
eller grundvattenförekomst. Inom identifierade AV-områden gäller dessutom att 
särskild hänsyn ska tas till vattenkvaliteten vid prövning av ny bebyggelse och 
andra åtgärder, då denna redan är otillfredställande i dessa områden eller 
riskerar att försämras på grund av sammantagna byggnationen. 

 
Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller bevarandevärden. 
Miljöenheten har inventerat en närliggande damm efter större 
vattensalamander., vilket inte har hittats. 

 
Avstånd till kollektivtrafik är 1 kvm. 
Avstånd till centrala Hyssna är 3 km, till centrala Sätila 5 km. 

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

 
Miljöenheten har inget att erinra mot förslaget och enskilt VA går att lösas inom 
den aktuella platsen. 

 
Berörda grannar har avstyrkt förslagen åtgärd, se grannyttranden avstyrker. 
Avstyrkanden gäller främst ingrepp i ekskogen, salamanders boplats, och 
avloppsanläggning. Enligt miljöenhetens yttrande finns inga konstaterande 
naturvärden. Det finns inga större ekar eller kända biotoper. Miljöenheten har 
även inventerat området efter salamandrar utan framgång. Slutgiltig prövning av 
avlopp sker av Miljöenheten. Miljöenhetens bedömning i detta skede är att 
tillräckligt skyddsavstånd kan uppnås mellan befintliga vatten- och 
avloppsbrunnar i området. Hög skyddsnivå på avloppet kommer troligtvis 
behövas på grund av närliggande bäck. Enligt sökande kommer det att göras en 
ny stig/traktorväg som allmänheten kan använda för att ta sig runt tomterna till 
skogen. 

 
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. 

 
Lokalisering: 
Enligt översiktsplanen redovisas aktuella tomten inom avrinningsområde där 
särskild hänsyn ska tas. Det finns inga särskilda hinder enligt gällande 
översiktsplan. 

 
Omgivningspåverkan 
Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller 
bevarandevärden. 
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Plan- och byggnadsnämnden 
Datum: 2022-08-19 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 

Placering och utformning 
Åtgärden, att uppföra ett enbostadshus på platsen, 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 förhandsbesked för åtgärden. 

 
Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-19. 

 
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 
Ansökan 
Granneyttrande, avstyrker 
Granneyttrande, avstyrker 
Granneyttrande, avstyrker 
Situationsplan 
Granneyttrande, avstyrker 
Yttrande 
Granneyttrande, avstyrker 
Granneyttrande, avstyrker 
Kommunicering från sökande gällande grannar som avstyrkt 
Fotodokumentation 
Situationsplan 
Situationsplan 

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

 

Avgift totalt 16 621 Kr 
 

Dagens sammanträde 
Hanna Manaj, Bygglovshandläggare redogör för ärendet. 
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Plan- och byggnadsnämnden 
Datum: 2022-08-19 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

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 Flybacka 1:20 

Flybacka 1:1 
Flybacka 1:24 

 
Meddelande om beviljat förhandsbesked Flybacka 1:2 

Flybacka 1:31 
Flybacka 1:39 
Flybacka 1:38 
Hyssna-Torp 1:4 
Flybacka 1:36 

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

 
 

mailto:pbn@mark.se
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Plan- och byggnadsnämnden 
Datum: 2022-08-19 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

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 11 095 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet: 
Tjänsteutlåtande Förhandsbesked Bevilja 
Ansökan 
Svar på kompletteringsbegäran 
Remissvar 
Remissvar 
Fasadritning 
Situationsplan.pdf 
Fotodokumentation 

Avgift 
Förhandsbesked 
Grannehörande 
Kungörelse 
Avgift totalt 

7 905 Kr 
3 162 Kr 

284 Kr 
11 095 Kr 

 

§123 /2022 Dnr: BYGG.2021.871 
 

HÅKANKILA 3:1 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
 

 
Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus på 
fastigheten HÅKANKILA 3:1. Enbostadshuset utformas med en våning och en 
byggnadsarea på 150 kvm. 

 
Den befintliga fastighetens storlek är 4712 kvm. Fastigheten kommer vid positivt 
förhandsbesked att styckas av. Den tilltänkta fastigheten får en föreslagen 
storlek på cirka 1300-1500 kvm. Fastigheten är bebyggd med ett enbostadshus 
och komplementbyggnad och ligger inom strandskyddsområde. 

 
Fastigheten HÅKANKILA 3:1 är taxerad som småhusenhet. 

 
Beredning 
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser men 
inom sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet 
för kommunalt vatten och avlopp. Det finns möjlighet att ansluta till kommunalt 
vatten och spillvatten. Dagvatten omhändertas lokalt. 

 
Enligt översiktsplanen för Marks kommun antagen 20 april 2017 redovisas den 
aktuella platsen inom ett område riksintresse flygplats (MB 3:8) och inom LIS 
03-12 område, område för landsbygdsutveckling i strandnära läge (MB 7:18 och 
PBL 3:7) 

 
Platsen berörs inte av några konstaterade natur-, kultur- eller bevarandevärden 
men ligger inom strandskyddsområde. 
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Plan- och byggnadsnämnden 
Datum: 2022-08-19 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Utfarten kommer att ske via befintlig utfart tillsammans med 
ursprungsfastighetens utfart till Jägmästarvägen. 

 
Avstånd till kollektivtrafik är 100 km 
Avstånd till samhällsservice är 5 km, centrala Sätila. 

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

 
Teknik- och serviceförvaltningen har fått tillfälle att yttra sig. Det finns möjlighet 
till kommunal anslutning för vatten och spillvatten.Dock skall noteras att 
spillvattnet måste pumpas med LTA-anläggning. 

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

 
Övervägande 
Byggnadsnämnden ska enligt 9 kap. 17 § PBL, ge ett förhandsbesked till den 
som begär det och som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd. I ett 
förhandsbesked prövas det om den sökta åtgärden kan tillåtas på aktuell plats. 
Enligt 9 kap. 18 § PBL är ett positivt förhandsbesked bindande för kommunen 
om ansökan om bygglov inkommer inom två år från den dag då beslutet vann 
lagakraft. 

 
Marken ska enligt 2 kap. 2 § PBL, användas för det ändamål som är mest 
lämpligt utifrån beskaffenhet, läge och behov. Hushållningsbestämmelserna i 
miljöbalken ska enligt samma paragraf tillämpas vid handläggning av 
förhandsbesked. 

 
Detaljplanekravet 
Åtgärden bedöms inte få någon betydande inverkan på omgivningen eftersom 
den placeras på en lucktomt. Det har byggts flera hus i området de senaste fem 
åren, området bedöms ha högt bebyggelsetryck. Eftersom byggnationen ch 
tomtavstyckningen bedöms vara en lucktomt och inte utökat området 
storleksmässigt bedöms åtgärden inte behöva prövas med detaljplan. 
Kommunalt VA, infrastruktur, kollektivtrafik finns i direkt anslutning till 
tomtavstyckningen. Den sökta åtgärden bedöms inte vara sådan att markens 
lämplighet behöver prövas med detaljplan. (4 kap 2 § PBL). 

 
Lokalisering: 
Att bygga ett enbostadshus på platsen överensstämmer med översiktsplanen. 
Åtgärden bedöms inte påverka riksintresset för flygplats. 

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

 
Fastigheten har fått beviljad strandskyddsdispens. 
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Plan- och byggnadsnämnden 
Datum: 2022-08-19 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Placering och utformning 
Åtgärden, att uppföra ett enbostadshus på fastigheten uppfyller kravet på 
lämplig placering. Byggnaden har en lämplig utformning då den med sin volym 
och arkitektur varsamt knyter an till omgivande bebyggelse på platsen. 
Byggnaden tar hänsyn till kulturvärdena på platsen och bidrar till en god 
helhetsverkan. (2 kap 6 § PBL). 

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

 
Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-19. 

 
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 11 095 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet: 
Tjänsteutlåtande Förhandsbesked Bevilja 
Ansökan 
Svar på kompletteringsbegäran 
Remissvar 
Remissvar 
Fasadritning 
Situationsplan.pdf 
Fotodokumentation 

Avgift 
Förhandsbesked 7 905 Kr 
Grannehörande 3 162 Kr 
Kungörelse 284 Kr 

 

Avgift totalt 11 095 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. 
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Plan- och byggnadsnämnden 
Datum: 2022-08-19 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

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 Ubbhult 2:13 

Håkankila 2:28 
Håkankila 1:4 
Ubbhult 2:10 
Ubbhult 2:4 
Håkankila 1:8 
Håkankila 3:1 
Håkankila 1:28 
Håkankila 1:29 
Ubbhult 2:8 

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

 
 

mailto:pbn@mark.se
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Plan- och byggnadsnämnden 
Datum: 2022-08-19 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

§124 /2022 Dnr: BYGG.2022.361 
 

STENABO 3:1 (del av) - Bygglov med lokaliseringsprövning för 
nybyggnad av enbostadshus 

 

Plan- och byggnadsnämndens beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 
31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Den föreslagna åtgärden kan 
tillåtas på den avsedda platsen. 

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

 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är 
Kristoffer Lagerholm, , Mariebergsvägen 33, 511 57 Kinna som är certifierad 
kontrollansvarig med behörighet N/K enligt 10 kap. 9 § PBL. 

 
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. 

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

 
Du som byggherre kallas härmed till tekniskt samråd och uppmanas att 
kontakta handläggande byggnadsinspektör för överenskommelse om tid och 
plats för det tekniska samrådet. 

 
Handläggande byggnadsinspektör: 
Nikolaos Xiarchos, Nikolaos.Xiarchos2@mark.se 

 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Tjänsteutlåtande Bygglov Bevilja 
Fasadritning nordöst/nordväst 
Fasadritning sydväst/sydöst 
Plan/sektionsritning 
Anmälan om kontrollansvarig 
Ansökan 
Situationsplan 
Situationsplan 
Fotodokumentation.pdf 
Yttrande 
Bemötande yttrande 
Tillägg till bemötande yttrande 
Fotodokumentation 
Provtagning mark 

mailto:Nikolaos.Xiarchos2@mark.se
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Plan- och byggnadsnämnden 
Datum: 2022-08-19 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Avgift 

Tidsfristen började löpa 2022-06-28 och beslut fattades 19 augusti 2022 vilket 
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen 
har hållits.Avgiften har inte 
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen 
(2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av 
debiteringsunderlag som ligger till grund för beslutet. Avgiften är i 
enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura för 
bygglovsavgiften skickas separat. 

 
 

Bygglov 12 648 kr 
Startbesked 14 756 kr 
Grannehörande 3 162 kr 
Kungörelse 284 kr 
Lokaliseringsprövning 7 905 kr 
VA-granskning miljöenheten 5 270 Kr 

Avgift totalt 44 025 Kr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ärendet 
Ansökan avser bygglov för nybyggnation av ett enbostadshus på fastigheten 
STENABO 3:1 (del av). Enbostadshuset utformas med en våning och omfattar 
166,8 kvm byggnadsarea/kvm bruttoarea, 0 kvm öppenarea och 147 kvm 
boarea. 

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

 
Den befintliga fastighetens storlek är 942 798 kvm. Fastigheten kommer vid 
positivt förhandsbesked att styckas av. Den tilltänkta fastigheten får en 
föreslagen storlek på ca 3 200 kvm. 

 
Fastigheten STENABO 3:1 (del av) är taxerad som lantbruksenhet. 

 
2021 beviljades ett förhandsbesked på samma fastighet precis intill den aktuella 
lokaliseringen. 

 
Beredning 
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser men 
inom sammanhållen bebyggelse. Byggnaden är tänkt att anslutas till enskild 
anläggning för vatten och avlopp. 

 
Enligt översiktsplanen för Marks kommun antagen 20 maj 2017 redovisas den 
aktuella platsen inom område med särskilt höga värden för natur- och 
kulturmiljö. Här ingår andra värdefulla områden än riksintressen, utpekade i 
kommunens naturvårdsprogram (Mark 2010c) och kulturmiljöprogram (Mark 
1991f). Som huvudregel gäller att inga åtgärder som påverkar negativt på 
områdenas värden får genomföras. Särskild hänsyn ska tas till områdenas 
värden, t ex som spridningskorridorer, vid planering och byggande, och vid 
behov ska fördjupade underlag tas fram och inom avrinningsområde där särskild 
hänsyn ska tas. Utsläpp, avlopp eller dagvattenavrinning till följd av ny 
bebyggelse och andra åtgärder får aldrig påverka vattenstatusen negativt i 
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Plan- och byggnadsnämnden 
Datum: 2022-08-19 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

någon av sjö, vattendrag eller grundvattenförekomst. Inom identifierade AV- 
områden gäller dessutom att särskild hänsyn ska tas till vattenkvaliteten vid 
prövning av ny bebyggelse och andra åtgärder, då denna redan är 
otillfredställande i dessa områden eller riskerar att försämras på grund av 
sammantagen byggnation. 

 
Det finns stenmur inom fastigheten och i tilltänkt fastighetsgräns. Stenmurarna 
är skyddade som biotop och att ta bort, ändra eller på annat vis påverka 
stenmurarna kräver tillstånd från Länsstyrelsen. 

 
En del av den tilltänkta tomtavstyckningen omfattas av jordbruksmark, 
betesmark. Beteshagen är ca 800 kvm och är inte sammanhängande med övrig 
jordbruksmark. 

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

 
Avstånd till kollektivtrafik är ca 1 km. 
Avstånd till samhällsservice är 2 km, centrala Hyssna. 

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

 
Miljöenheten har fått tillfälle att yttra sig och avstyrker åtgärden på grund av 
jordbruksmarken. Vidare skriver miljöenheten att marken är plan och blöt och 
består av sandig morän. Tillräckligt skyddsavstånd behövs mellan den tilltänkta 
avstyckningen och grannavstyckningen som har beviljat förhandsbesked. Vidare 
skriver Miljöenheten att marken är blöt och att markavvattning som ändrar 
markens egenskaper kan kräva tillstånd och dispens från Länsstyrelsen, 
vattenverksamhet 11 kapitlet § 23 Miljöbalken. 

 
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 i anslutning till befintlig bebyggelse och befintlig samlad 
bebyggelse. Det har endast beviljats ett förhadnsbesked i området det senaste 
åren. 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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Lokalisering: 
Enligt översiktsplanen för Marks kommun antagen 20 maj 2017 redovisas den 
aktuella platsen inom område med särskilt höga värden för natur- och 
kulturmiljö (MB 3:6) och inom avrinningsområde där särskild hänsyn ska tas. 
Byggenheten bedömer att förslagen åtgärd inte kommer påverka området 
negativt. Den aktuell platsen omfattas inte av några särskilda natur, kultur eller 
bevarandevärden. Det är delvis blandskog och delvis jordbruksmark, betesmark 
inom föreslagen tomtavstyckning. De stora sammanhängande 
jordbruksmarkerna intill påverkas inte. Stenmurarna kommer inte att påverkas, 
flyttas eller tas bort. Föreslagen åtgärd kompletterar befintlig bebyggelse, utökar 
området men ytterligare en tomt. 

 
Placering och utformning 
Åtgärden, att uppföra ett enbostadshus på fastigheten uppfyller kravet på 
lämplig placering. Byggnaden har en lämplig utformning då den med sin volym 
och arkitektur varsamt knyter an till omgivande bebyggelse på platsen. 
Byggnaden tar hänsyn till kulturvärdena på platsen och bidrar till en god 
helhetsverkan. (2 kap 6 § PBL). 

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

 
Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-19. 

 
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 
Kristoffer Lagerholm, , Mariebergsvägen 33, 511 57 Kinna som är certifierad 
kontrollansvarig med behörighet N/K enligt 10 kap. 9 § PBL. 

 
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. 

 
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 

mailto:Nikolaos.Xiarchos2@mark.se
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Handlingar som ingår i beslutet: 
Tjänsteutlåtande Bygglov Bevilja 
Fasadritning nordöst/nordväst 

 

Fasadritning sydväst/sydöst 
Plan/sektionsritning 
Anmälan om kontrollansvarig 
Ansökan 
Situationsplan 
Situationsplan 
Fotodokumentation.pdf 
Yttrande 
Bemötande yttrande 
Tillägg till bemötande yttrande 
Fotodokumentation 
Provtagning mark 

Avgift 
Bygglov 12 648 kr 
Startbesked 14 756 kr 
Grannehörande 3 162 kr 
Kungörelse 284 kr 
Lokaliseringsprövning 7 905 kr 
VA-granskning miljöenheten 5 270 Kr 

Avgift totalt 44 025 Kr 
 

Tidsfristen började löpa 2022-06-28 och beslut fattades 19 augusti 2022 vilket 
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen 
har hållits.Avgiften har inte 
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen 
(2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av 
debiteringsunderlag som ligger till grund för beslutet. Avgiften är i 
enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura för 
bygglovsavgiften skickas separat. 

 
Dagens sammanträde 
Hanna Manaj, 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. 
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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 
- markplaneringsritning 
- Konstruktionsdokumentation enligt EKS 11 
- Konstruktionsritning, grund vägg tak typsnitt 
- Färdigställandeskydd 
- Prestandadeklaration eldstad 
- Prestandadeklaration rökkanal 
- Överenskommelse utsättning 

 
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 fadi.aburashid@mark.se om du önskar att vi gör det, ange 
ärendennummer 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 fadi.aburashid@mark.se. 
Leverantören ska använda kommunens koordinatsystem SWEREF 99 12 00 och 
RH2000 som höjdsystem. 

 
Expedieras till 
Beslutskopia skickas till: sökanden, medsökande, 

Kontrollansvarig 
 

Meddelande om beviljat bygglov Stenabo 3:1 
Bonared 3:6 
Stenabo 1:13 
Stenabo 3:4 
Sätila-Lida 1:5 
Bonared 2:14 
Stenabo 1:11 
Bonared 8:1 
Stenabo 2:1 
Stenabo 3:4 
Bonared 2:3 
Bonared 8:3 

mailto:fadi.aburashid@mark.se
mailto:fadi.aburashid@mark.se
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Stenabo 1:15 
Stenabo 3:2 
Stenabo 3:3 
Bonared 3:6 
Stenabo 1:5 
Bonared 8:5 
Bonared 8:4 
Stenabo 1:12 

 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida, enligt 
plan- och bygglagen 9 kapitlet 41 a §. 
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§125 /2022 Dnr: BYGG.2022.30 
 

HULATORP 3:5 - 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 
Situationsplan 
Granneyttrande, avstyrker 
Remissvar 
yttrande trafikverket 
Följebrev till bemötande av kommunicering om avslag 
Ansökan 
Buller- och vibrationsutredning 
Geoteknisk utredning 
Fotodokumentation av handläggareHulatorp 3_5.pdf 
Buller- och vibrationsutredning 
Remissvar 
Situationsplan 
Följebrev till bemötande av kommunicering om avslag 
Ansökan 
Geoteknisk utredning 
Fotodokumentation av handläggareHulatorp 3_5.pdf 
yttrande trafikverket 
Granneyttrande, avstyrker 
Tjänsteutlåtande Förhandsbesked 
yttrande trafikverket 
Geoteknisk utredning 
Granneyttrande, avstyrker 
Ansökan 
Situationsplan 
Remissvar 
Buller- och vibrationsutredning 
Fotodokumentation av handläggareHulatorp 3_5.pdf 
Följebrev till bemötande av kommunicering om avslag 

 
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 2022-08-11 och beslut fattades 2022-08-19 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 
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Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus på 
fastigheten HULATORP 3:5. Ärendet presenterades för plan- och 
byggnadsnämnden 7 april 2022 och återförvisades för fortsatt handläggning på 
grund av att ärendet bedömdes inte vara komplett. En buller- och 
vibrationsutredning har begräts in. 

 
Fastigheten har en storlek på 26 910 kvm och kommer inte styckas av vid 
positivt förhandsbesked. 

 
Fastigheten HULATORP 3:5 är taxerad som lantbruksenhet. 

 
Beredning 
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och 
sammanhållen bebyggelse. Fastigheten kommer anslutas till enskilt vatten och 
avlopp. 

 
Enligt översiktsplanen för Marks kommun antagen 20 maj 2017 redovisas den 
aktuella platsen inom ett område med jordbruksmark. 

 
Stor restriktivitet bör iakttas mot ny bebyggelse och nya anläggningar på 
jordbruksmark, med undantag för sådana som har med områdenas funktion för 
jordbruket att göra. Ny bebyggelse på jordbruksmark kräver motivering både till 
varför det är ett väsentligt samhällsintresse och varför alternativa lösningar inte 
är tillfredsställande, redovisning av arealen och bedömning av påverkan. Delar 
av fastigheten redovisas inom riksintresse för naturvård, Viskans och Surtans 
dalgång. Som huvudregel gäller att inga åtgärder som påverkar områdenas 
värden negativt får genomföras. 

 
Utfarten kommer att ske via en befintlig traktorväg till riksväg 41. Tillfartsvägen 
behöver breddas till minst 3 meter plus dike. 

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

 
Miljöenheten har fått tillfälle att yttra sig och avstyrker byggnation på grund av 
jordbruksmark. Enskilt vatten och avlopp går att lösa, se yttrande miljöenheten. 

 
Trafikverket har fått tillfälle att yttra sig över den buller- och 
vibrationsutredningen som har lämnats in, och dem har inget att erinra mot 
förslaget, se yttrande från trafikverket. 

 
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 

för beslutet. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura för avgiften skickas separat. 
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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 
Det bedöms inte vara högt bebyggelsetryck i området då det inte har byggts 
enbostadshus i området de senaste fem åren. Den sökta åtgärden bedöms 
därför inte vara sådan att markens lämplighet behöver prövas med detaljplan. (4 
kap 2 § PBL). 

 
Lokalisering: 
Enligt översiktsplanen redovisas aktuella tomten inom ett område med 
jordbruksmark och delar av fastigheten omfattas av riksintresse för naturvård. 
Att bygga ett enbostadshus på platsen överensstämmer inte med 
översiktsplanen då byggnationer inom respektive område ska ske restriktivt. 

 
Enligt Sveriges geologiska undersökning, SGU, geokarta omfattas fastigheten av 
postglacial sand och norra delen av fastigheten omfattas av postglacial lera vilket 
medför att det finns risk för skred. En geotekniskt undersökning har lämnats in 
som handling som påvisning att säkerställa lämpligheten av byggnation av 
marken samt lämplig grundläggning. 

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

 
Den föreslagna åtgärden placeras på jordbruksmark som är brukningsvärd. 
Enligt Mark- och miljööverdomstolens domslut P 4087-15 utgör inte ett 
enbostadshus ett sådant samhällsintresse som avses i 3 kap. 4 § MB. 

 
Det allmänna intresset av att långsiktigt bevara brukningsvärd jordbruksmark 
väger tyngre än det enskilda intresset av att bebygga aktuell plats. Därmed 
utgör 3 kap. 4 § Miljöbalken ett hinder för ansökt åtgärd. 

 
Placering och utformning 
Åtgärden, att uppföra ett enbostadshus på fastigheten uppfyller inte kravet på 
lämplig placering. Byggnaden bedöms få betydande inverkan på omgivningen 
eftersom den placeras på jordbruksmark i en dalgång. Landskapet och de öppna 
vyerna kommer påverkas negativt av byggnationer. Åtgärden uppfyller inte 
kraven i Plan-och bygglagen 2 kap 6 §. 

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

 
Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-19. 
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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 15 283 kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 

Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan 
Granneyttrande, avstyrker 
Remissvar 
yttrande trafikverket 
Följebrev till bemötande av kommunicering om avslag 
Ansökan 
Buller- och vibrationsutredning 
Geoteknisk utredning 
Fotodokumentation av handläggareHulatorp 3_5.pdf 
Buller- och vibrationsutredning 
Remissvar 
Situationsplan 
Följebrev till bemötande av kommunicering om avslag 
Ansökan 
Geoteknisk utredning 
Fotodokumentation av handläggareHulatorp 3_5.pdf 
yttrande trafikverket 
Granneyttrande, avstyrker 
Tjänsteutlåtande Förhandsbesked 
yttrande trafikverket 
Geoteknisk utredning 
Granneyttrande, avstyrker 
Ansökan 
Situationsplan 
Remissvar 
Buller- och vibrationsutredning 
Fotodokumentation av handläggareHulatorp 3_5.pdf 
Följebrev till bemötande av kommunicering om avslag 

Avgift 
Prövning Förhandsbesked 
Miljöenhetens VA-granskning 

 

7 905 Kr 
5 270 kr 

Grannehörande 2 108 Kr 
 

Avgift totalt 15 283 Kr 
 

Tidsfristen började löpa 2022-08-11 och beslut fattades 2022-08-19 vilket 
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen 
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har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och 
bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av 
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 
Ledamot Rolf Skarin (M) föreslår att bevilja förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus med motiveringen: Efter att ärendet återförvisats den 7 april 2022 
p.g.a. att det saknades buller och vibrationsutredning har ärendet kompletterats 
med begärda handlingar. Jordbruksmarkens beskaffenhet klargjordes vid detta 
tidigare nämndmöte. Det har tidigare legat både hus och ladugård på 
fastigheten. Det enda som saknades var nämnda handlingar tillsammans med 
geoteknisk utredning. 

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

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

 
Du måste ansöka om bygglov inom två år efter det att beslutet om 
förhandsbesked vunnit laga kraft för att beslutet ska vara bindande, plan- och 
bygglagen 9 kapitlet 18 §. 

 
Kontakta Marks kommuns adresshandläggare via pbn@mark.se. 

 
Expedieras till 
Beslutskopia skickas till sökanden 

 
Delgivning av beslut Hulatorp 3:4 

 

Meddelande om beviljat förhandsbesked Hulatorp 3:6 
Hulatorp 4:4 
Surteby 3:4 
Hulatorp 3:10 

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

 
 

mailto:pbn@mark.se
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§126 /2022 Dnr: BYGG.2022.178 
 

BACKA 1:3 - Ändring av beslut - 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 0 kronor. Ingen ytterligare avgift tas ut. Avgift har tagits ut i det 
ursprungliga beslutet. 

 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ändring av lov 
Bemötande från sökande.pdf 
Remissvar 
Situationsplan 
Bilagor till ansökan 
Granneyttrande, avstyrker 
Granneyttrande, avstyrker 
Bemötande av granneyttranden 
Granneyttrande, avstyrker 
Våtmarksrådgivning 
Ansökan 
Beskrivning och bedömning våtmark 
Fotografier av handläggare på platsbesök 
§ 92 inscannad.pdf 
Information våtmark 
Backa 1-3 ny situationsplan 
Bemötande av yttrande från Miöjönämnden 
Översiktskarta 
Bemötande från sökande 
Granneyttrande, avstyrker 
Svar kommunicering avslag 

 
Tidsfristen började löpa 17 augusti 2022 och beslut fattades 19 augusti 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 
Ändring av tidigare beviljat beslut §92 daterat 17 juni 2022. Ändringen avser att 
fastigheten kommer att styckas av vid positivt förhandsbesked. Fastighetens 
storlek är 39 8062 kvm. Fastigheten kommer att styckas av och föreslagen 
tomtavstyckning är 6 hektar enligt bilagd handling, se "ny situationsplan". Ny 
tomtavstyckning är ett skifte av fastigheten Backa 1:3. 
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Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus på 
fastigheten BACKA 1:3. 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 
avslag. 

 
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 
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). 
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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 2022-08-23. 

 
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 0 kronor. Ingen ytterligare avgift tas ut. Avgift har tagits ut i det 
ursprungliga beslutet. 

 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ändring av beslut §92 
Bemötande från sökande.pdf 
Remissvar 
Situationsplan 
Bilagor till ansökan 
Granneyttrande, avstyrker 
Granneyttrande, avstyrker 
Bemötande av granneyttranden 
Granneyttrande, avstyrker 
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Våtmarksrådgivning 
Ansökan 
Beskrivning och bedömning våtmark 
Fotografier av handläggare på platsbesök 
§ 92 inscannad.pdf 
Information våtmark 
Backa 1-3 ny situationsplan 
Bemötande av yttrande från Miöjönämnden 
Översiktskarta 
Bemötande från sökande 
Granneyttrande, avstyrker 
Svar kommunicering avslag 

 
Tidsfristen började löpa 17 augusti 2022 och beslut fattades 19 augusti 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 
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, 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 

mailto:pbn@mark.se
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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 byggnadsnämndens beslut 
Redovisning av inkomna meddelanden godkänns och läggs till handlingarna. 

 

§127 /2022 Dnr: ALLM PB.2022.211 
 

Meddelanden 
 

 
1. Flohult 2:7 – Mark- och miljödomstolens beslut 2022-06-09, mål nr P 5179- 
21. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

 
2. Hanatorp S:1 – Länsstyrelsens beslut 2022-06-08, dnr 505-10448-2021. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

 
3. Horred 3:44 – Länsstyrelsens beslut 2022-06-17, dnr 403-42640-2021. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

 
4. Haby 2:64 – Mark- och miljödomstolens beslut 2022-07-13, mål ne P 1491- 
22. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

 
5. Kinnabacka 2:6 - Mark- och miljödomstolens beslut 2022-07-21, mål nr P 
1630-22. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

 
6. Ryda 1:44 – Länsstyrelsens beslut 2022-07-27, dnr 403-23794-2022. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår att inkomna meddelanden läggs till handlingarna. 
Förslaget antas. 
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Plan- och byggnadsnämndens beslut 
Plan- och byggnadsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut och 
lägger dem till handlingarna. 

 

§128 /2022 Dnr: ALLM PB.2022.210 
 

Redovisning av delegationsbeslut 
 

 
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.2022.173 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-06-09 
BYGG.2021.313 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-06-09 
BYGG.2021.699 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-06-09 
BYGG.2022.325 Bygglov Bygglovshandläggare 2022-06-09 
BYGG.2021.709 Slutbesked Byggnadsinspektör 2022-06-09 
BYGG.2022.401 Avskrivning av ärende Byggchef 2022-06-09 
BYGG.2022.184 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-06-09 
BYGG.2022.171 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-06-09 
BYGG.2021.750 Slutbesked Byggnadsinspektör 2022-06-10 
BYGG.2022.348 Slutbesked Eldstad Byggnadsinspektör 2022-06-10 
BYGG.2022.274 Startbesked Anmälan Byggnadsinspektör 2022-06-10 
BYGG.2022.77 Avskrivning av ärende Bygglovshandläggare 2022-06-10 
BYGG.2021.869 Avskrivning av ärende Bygglovshandläggare 2022-06-10 
BYGG.2022.282 Avskrivning av ärende Bygglovshandläggare 2022-06-10 
BYGG.2022.353 Bygglov Bygglovshandläggare 2022-06-10 
BYGG.2022.365 Bygglov och 

startbesked inom 
Detaljplan 

Bygglovshandläggare 2022-06-10 

BYGG.2022.338 Bygglov Bygglovshandläggare 2022-06-10 
BYGG.2022.331 Bygglov Bygglovshandläggare 2022-06-10 
BYGG.2021.438 Slutbesked Byggchef 2022-06-12 
BYGG.2022.312 Bygglov Bygglovshandläggare 2022-06-13 
BYGG.2022.362 Startbesked Anmälan Byggnadsinspektör 2022-06-13 
BYGG.2022.347 Startbesked Anmälan Bygglovshandläggare 2022-06-13 
BYGG.2022.329 Bygglov Bygglovshandläggare 2022-06-13 
BYGG.2022.270 Startbesked Eldstad Byggnadsinspektör 2022-06-13 
BYGG.2022.45 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-06-13 
PLAN.2022.405 Delegationsbeslut 

Adress 
Planhandläggare 2022-06-14 

BYGG.2022.61 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-06-14 
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BYGG.2022.264 Slutbesked Eldstad Byggnadsinspektör 2022-06-14 
BYGG.2016.909 Slutbesked Byggnadsinspektör 2022-06-15 
BYGG.2022.298 Slutbesked Byggnadsinspektör 2022-06-16 
BYGG.2021.819 Slutbesked Byggnadsinspektör 2022-06-16 
BYGG.2014.559 Slutbesked Byggnadsinspektör 2022-06-20 
BYGG.2017.722 Interimistiskt 

Slutbesked 
Byggnadsinspektör 2022-06-20 

BYGG.2022.408 Startbesked Eldstad Byggnadsinspektör 2022-06-20 
BYGG.2022.414 Föreläggande OVK Byggnadsinspektör 2022-06-20 
BYGG.2022.242 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-06-21 
BYGG.2022.197 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-06-21 
BYGG.2021.588 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-06-21 
BYGG.2022.291 Slutbesked Eldstad Byggnadsinspektör 2022-06-21 
BYGG.2021.222 Slutbesked Byggnadsinspektör 2022-06-21 
BYGG.2021.746 Interimistiskt 

Slutbesked 
Byggnadsinspektör 2022-06-21 

BYGG.2019.570 Beslut om att inte 
ingripa 
Byggnadsinspektör 

Byggnadsinspektör 2022-06-22 

BYGG.2022.363 Bygglov Bygglovshandläggare 2022-06-23 
BYGG.2021.821 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-06-23 
BYGG.2022.355 Bygglov Bygglovshandläggare 2022-06-23 
BYGG.2021.683 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-06-23 
BYGG.2022.385 Bygglov inom 

Detaljplan 
Bygglovshandläggare 2022-06-23 

BYGG.2022.329 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-06-23 
BYGG.2022.346 Bygglov Bygglovshandläggare 2022-06-23 
BYGG.2022.220 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-06-23 
BYGG.2022.404 Bygglov Bygglovshandläggare 2022-06-27 
BYGG.2022.367 Bygglov Bygglovshandläggare 2022-06-27 
BYGG.2020.102 Slutbesked Bygglovshandläggare 2022-06-27 
BYGG.2022.416 Avskrivning av ärende Bygglovshandläggare 2022-06-27 
BYGG.2022.356 Bygglov Bygglovshandläggare 2022-06-27 
BYGG.2021.767 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-06-27 
BYGG.2021.688 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-06-27 
BYGG.2022.261 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-06-27 
BYGG.2022.221 Bygglov och 

startbesked 
Bygglovshandläggare 2022-06-27 

BYGG.2022.410 Startbesked Anmälan Byggnadsinspektör 2022-06-28 
BYGG.2022.106 Avskrivning av ärende Bygglovshandläggare 2022-06-28 
BYGG.2022.423 Startbesked Eldstad Byggnadsinspektör 2022-06-28 
BYGG.2022.290 Avskrivning av ärende Bygglovshandläggare 2022-06-28 
BYGG.2022.219 Bygglov inom 

Detaljplan 
Bygglovshandläggare 2022-06-28 

BYGG.2022.415 Startbesked Eldstad Byggnadsinspektör 2022-06-28 
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BYGG.2022.375 Bygglov Bygglovshandläggare 2022-06-28 
BYGG.2020.542 Slutbesked Byggnadsinspektör 2022-06-28 
BYGG.2021.256 Avsluta ärende utan 

åtgärd 
Bygglovshandläggare 2022-06-29 

BYGG.2022.424 Bygglov och 
startbesked 

Bygglovshandläggare 2022-06-29 

BYGG.2022.388 Marklov och 
startbesked 

Bygglovshandläggare 2022-06-29 

BYGG.2022.372 Förlängd 
handläggningstid 

Bygglovshandläggare 2022-06-30 

BYGG.2022.412 Rivningslov och 
startbesked 

Bygglovshandläggare 2022-06-30 

BYGG.2022.386 Avsluta ärende utan 
åtgärd 

Byggnadsinspektör 2022-07-01 

BYGG.2022.356 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-07-01 
BYGG.2022.354 Bygglov och 

startbesked inom 
Detaljplan 

Bygglovshandläggare 2022-07-01 

BYGG.2022.426 Startbesked Eldstad Byggnadsinspektör 2022-07-01 
BYGG.2021.684 Interimistiskt 

Slutbesked 
Byggnadsinspektör 2022-07-01 

BYGG.2021.267 Slutbesked Byggnadsinspektör 2022-07-01 
PLAN.2022.440 Delegationsbeslut 

Adress 
Planhandläggare 2022-07-01 

BYGG.2022.127 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-07-01 
BYGG.2022.276 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-07-01 
BYGG.2022.218 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-07-01 
BYGG.2022.289 Avvisning av ärende Byggnadsinspektör 2022-07-04 
BYGG.2021.746 Interimistiskt 

Slutbesked 
Byggnadsinspektör 2022-07-04 

BYGG.2022.398 Startbesked Bygglovshandläggare 2022-07-04 
BYGG.2018.134 Avskrivning av ärende Byggnadsinspektör 2022-07-05 
BYGG.2019.756 Slutbesked Byggnadsinspektör 2022-07-05 
BYGG.2021.553 Slutbesked Byggnadsinspektör 2022-07-05 
BYGG.2022.334 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-07-05 
STR.2022.437 Strandskyddsdispens Kommunbiolog 2022-07-05 
BYGG.2019.701 Slutbesked Byggnadsinspektör 2022-07-05 
BYGG.2022.383 Bygglov Bygglovshandläggare 2022-07-05 
BYGG.2022.216 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-07-05 
BYGG.2022.357 Bygglov Bygglovshandläggare 2022-07-06 
BYGG.2022.379 Bygglov Bygglovshandläggare 2022-07-06 
STR.2022.434 Avskrivning av ärende Kommunbiolog 2022-07-07 
PLAN.2022.448 Delegationsbeslut 

Adress 
Planhandläggare 2022-07-07 

BYGG.2020.596 Slutbesked Byggnadsinspektör 2022-07-07 
BYGG.2021.452 Interimistiskt 

Slutbesked 
Byggnadsinspektör 2022-07-07 
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BYGG.2020.67 Slutbesked Byggnadsinspektör 2022-07-08 
BYGG.2022.245 Avskrivning av ärende Byggnadsinspektör 2022-07-11 
BYGG.2022.16 Slutbesked Byggnadsinspektör 2022-07-12 
BYGG.2022.377 Bygglov och 

startbesked 
Bygglovshandläggare 2022-07-12 

BYGG.2022.436 Avsluta ärende utan 
åtgärd 

Bygglovshandläggare 2022-07-12 

BYGG.2020.486 Slutbesked Byggnadsinspektör 2022-07-12 
BYGG.2022.217 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-07-12 
BYGG.2021.13 Slutbesked Byggnadsinspektör 2022-07-12 
BYGG.2021.862 Slutbesked Eldstad Byggnadsinspektör 2022-07-12 
BYGG.2022.458 Startbesked Eldstad Byggnadsinspektör 2022-07-13 
BYGG.2022.447 Avsluta ärende utan 

åtgärd 
Bygglovshandläggare 2022-07-13 

BYGG.2022.329 Interimistiskt 
Slutbesked 

Byggnadsinspektör 2022-07-14 

BYGG.2022.111 Slutbesked Bygglovshandläggare 2022-07-14 
BYGG.2021.474 Slutbesked Bygglovshandläggare 2022-07-14 
BYGG.2021.498 Interimistiskt 

Slutbesked 
Byggnadsinspektör 2022-07-14 

BYGG.2022.202 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-07-14 
BYGG.2021.880 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-07-15 
BYGG.2022.463 Startbesked Eldstad Byggnadsinspektör 2022-07-18 
BYGG.2022.413 Avskrivning av ärende Byggnadsinspektör 2022-07-18 
BYGG.2020.245 Avskrivning av ärende Byggnadsinspektör 2022-07-18 
BYGG.2022.417 Bygglov och 

startbesked 
Bygglovshandläggare 2022-07-18 

BYGG.2022.454 Startbesked Eldstad Byggnadsinspektör 2022-07-18 
BYGG.2021.499 Slutbesked Byggnadsinspektör 2022-07-18 
BYGG.2022.461 Startbesked Eldstad Byggnadsinspektör 2022-07-19 
BYGG.2020.835 Slutbesked Byggnadsinspektör 2022-07-20 
BYGG.2022.244 Slutbesked Eldstad Byggnadsinspektör 2022-07-20 
BYGG.2022.457 Startbesked Eldstad Byggnadsinspektör 2022-07-21 
BYGG.2021.19 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-07-22 
BYGG.2022.435 Bygglov och 

startbesked 
Bygglovshandläggare 2022-07-22 

BYGG.2022.330 Rivningslov och 
startbesked 

Bygglovshandläggare 2022-07-22 

BYGG.2022.423 Slutbesked Eldstad Byggnadsinspektör 2022-07-25 
BYGG.2022.199 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-07-26 
BYGG.2022.300 Bygglov inom 

Detaljplan 
Bygglovshandläggare 2022-07-26 

BYGG.2022.346 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-07-26 
BYGG.2022.345 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-07-26 
BYGG.2022.429 Startbesked Anmälan Byggnadsinspektör 2022-07-27 
BYGG.2022.225 Slutbesked Bygglovshandläggare 2022-07-27 
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BYGG.2017.353 Slutbesked Byggnadsinspektör 2022-07-28 
BYGG.2022.442 Bygglov Bygglovshandläggare 2022-07-29 
BYGG.2022.402 Bygglov Bygglovshandläggare 2022-07-29 
BYGG.2022.462 Startbesked Eldstad Byggnadsinspektör 2022-07-29 
BYGG.2021.725 Startbeske Byggnadsinspektör 2022-08-01 
BYGG.2021.515 Interimistiskt 

Slutbesked 
Byggnadsinspektör 2022-08-01 

BYGG.2022.474 Bygglov och 
startbesked 

Bygglovshandläggare 2022-08-01 

BYGG.2022.475 Avsluta ärende utan 
åtgärd 

Bygglovshandläggare 2022-08-01 

BYGG.2016.469 Slutbesked Byggnadsinspektör 2022-08-03 
BYGG.2022.286 Bygglov Byggchef 2022-08-04 
BYGG.2020.271 Slutbesked Byggnadsinspektör 2022-08-04 
BYGG.2016.330 Slutbesked Byggnadsinspektör 2022-08-04 
BYGG.2022.307 Bygglov Bygglovshandläggare 2022-08-04 
BYGG.2022.389 Bygglov Byggchef 2022-08-04 
BYGG.2021.885 Avskrivning av ärende Byggnadsinspektör 2022-08-05 
STR.2022.486 Strandskyddsdispens Kommunbiolog 2022-08-08 
BYGG.2022.250 Beslut om att inte 

ingripa 
Byggnadsinspektör 2022-08-09 

BYGG.2021.825 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-08-09 
BYGG.2022.200 Startbesked Byggnadsinspektör 2022-08-09 
BYGG.2022.316 Beslut om att inte 

ingripa 
Byggnadsinspektör 2022-08-09 

BYGG.2022.168 Slutbesked Byggnadsinspektör 2022-08-09 
BYGG.2022.490 Startbesked Eldstad Byggnadsinspektör 2022-08-10 

 

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

 
Förslaget antas. 
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§129 /2022 Dnr: ALLM PB.2022.213 
 

Övriga frågor 

Lennart Svensson (SD) efterfrågar tydligare bakgrundsinformation i 
handlingarna gällande bygglov och förhandsbesked. Exempelvis, har beslut 
fattats tidigare på fastigheten osv. 

 
Synpunkten lyfts med berörd enhetschef. 
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