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§ 97 Dnr 2020/00131  

Plan- och byggläget för juni månad 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Informationen godkänns och läggs till handlingarna.  

Bakgrund 

Kommunarkitekt Amelie Sandström informerar om planläget för juni månad. 

Bygglovsingenjör Stefan Tiverman informerar om bygglovsläget efter maj 

månad.     

Underlag 

Arbetsutskottet § 97/2021 

Planprio för juni månad 

Statistik inkomna ärenden maj 
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§ 98 Dnr 2021/00099  

Samråd för upphävande av detaljplan för del av Alvared 
4:164 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden godkänner upprättat samrådsförslag till upphävande 

av detaljplan för del av Alvared 4:164, Åsarps samhälle. 

2   Byggnadsnämnden beslutar att upphävandet av planen inte kommer att 

medföra betydande miljöpåverkan. 

3   Byggnadsnämnden sänder ut planförslaget inklusive tillhörande 

dokument på samråd från den 1 juli till den 22 augusti 2021.  

Bakgrund 

Stadsbyggnadsavdelningen fick den 20 januari 2021, § 4 i uppdrag av 

byggnadsnämnden att upprätta ett förslag till att upphäva detaljplan för del 

av Alvared 4:164. 

Syftet med upphävandet av detaljplanen inom utpekat område, är att 

förhindra en framtida exploatering av en värdefull naturbetesmark. 

Huvuddragen innebär att ett område som i detaljplanen är utpekat som 

småindustri, bostäder samt gata blir planlöst. Detta för att värna den känsliga 

naturmiljön på platsen. 

Vid upphävandet av del av detaljplanen förblir området en betesmark som i 

dagsläget vilket sker i överensstämmelse med Översiktsplan 2017-2030, 

antagen av kommunfullmäktige den 26 februari 2018, § 44.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 98/2021 

Planarkitektens tjänsteutlåtande, 2021-01-20 

Översiktskarta 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Länsstyrelsens yttrande på undersökning av betydande miljöpåverkan 
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§ 99 Dnr 2020/00021  

Samråd fastigheten Körsbäret 1 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden godkänner upprättat samrådsförslag till detaljplan för 

Körsbäret 1 – Lilla Fredriksberg, Falköpings stad. 

2   Byggnadsnämnden beslutar att planen inte kommer att medföra 

betydande miljöpåverkan. 

3   Byggnadsnämnden sänder ut planförslaget inklusive tillhörande  

dokument på samråd från den 1 juli till den 16 augusti 2021.  

Bakgrund 

Stadsbyggnadsavdelningen fick den 22 april 2020, § 43 i uppdrag av 

byggnadsnämnden att upprätta ett förslag till detaljplan för Körsbäret 1 – 

Lilla Fredriksberg. 

Detaljplanen syftar till att pröva markens lämplighet för bostadsändamål. 

Detta ska göras med befintliga kultur- och naturvärden i beaktande och 

anpassning till platsens struktur och skala. 

Förändringen innebär att det blir möjligt att uppföra bostäder inom det 

aktuella planområdet och sker i överensstämmelse med Översiktsplan 2017-

2030, antagen av kommunfullmäktige den 26 februari 2018, § 44.     

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 99/2021 

Planarkitektens tjänsteutlåtande, 2021-06-01 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Trädinventering  

Dagvattenutredning 

Kulturmiljöutredning 

Länsstyrelsens yttrande över undersökning av betydande miljöpåverkan 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

  

 

 
 
 
Paragrafen skickas till  
Fastighetsavdelningen 

Elin Wiman, Radar arkitektur & planering           
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§ 100 Dnr 2021/00093  

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Tiarp 6:6 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Förhandsbesked för ett enbostadshus ges med stöd av 9 kap. 17 § plan- 

och bygglagen (PBL, 2010:900) på den avsedda platsen med nedan givna 

villkor. 

2   Handläggningsavgift tas ut med 6 902 kronor. Faktura skickas separat.   

Villkor 

1   Huvudbyggnaden får uppföras högst i två våningar med en maximal 

byggnadsarea om 200 kvadratmeter.  

2   Slutgiltigt ställningstagande till byggnaders placering och utformning ska 

ske i samråd med stadsbyggnadsavdelningen inför ansökan om bygglov.  

3   Vid placering och byggnation ska objekt som är skyddsvärda ur 

kulturmiljö- och naturvårdssynpunkt respekteras.  

Bakgrund 

Ansökan avser förhandsbesked för ett enbostadshus med en tänkt 

avstyckning om cirka 3 000-3 500 kvadratmeter. Fastighetens totala areal är 

på cirka 80 hektar. Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område men 

delvis inom områdesbestämmelser. Den aktuella delen av fastigheten ligger 

utanför områdesbestämmelserna. Platsbesök gjordes den 26 februari 2021.  

Området omfattas av Riksintressen för naturvård (Plantaberget, Varvsberget, 

Gerumsberget och Gisseberget, nummer 14 108). Området innehåller flera 

värdefulla odlingsområden och våtmarker. Inplacering av ny bebyggelse 

görs i dessa områden med hänsyn till naturvärdena. 

Området omfattas även av riksintresse för kulturmiljövård, Kambrosilur-

området (R 100).  

Yttranden 

Då åtgärden görs utom detaljplanelagt område ska berörda ha underrättats 

om ansökan och getts tillfälle att yttra sig, enligt 9 kap. 25 § PBL. Ägare av 

fastigheterna Esbjörntorp 1:2, Fårdala 1:2, Fårdala 3:1 ochTiarp 6:6 har 

bedömts vara berörda. Inga negativa synpunkter har inkommit.  

Ärendet har remitterats till Miljönämnden östra Skaraborg (MÖS) som i sitt 

remissvar den 12 maj 2021 som lämnar följande synpunkter: 

 Störning från närliggande lantbruksverksamhet kan förekomma 
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 Om byggnation kommer till stånd krävs tillstånd från MÖS för 

anläggande av enskild avloppsanläggning. Detta tillstånd måste 

inhämtas innan arbete med avloppsanläggningen påbörjas. 

Ärendet har remitterats till Trafikverket då ny utfart kommer att göras till 

väg 2863. Trafikverket ser positivt på förhandsbeskedet men menar att en ny 

anslutning behöver göras 55 meter längre öster ut.  

Ärendet har remitterats till Vattenfall då en större luftledning ligger cirka 

125 meter från tänkt tomtplats. Vattenfall har inget att erinra om ansökt 

förhandsbesked.  

Skäl till beslut 

Lokaliseringen uppfyller PBL 2 kap. 5 § krav om placering med hänsyn till 

människors hälsa och säkerhet gentemot omkringliggande 

jordbruksverksamhet. Området har en lantlig karaktär och berörda 

fastighetsägare har inte framfört någon erinran mot nylokalisering. Aktuell 

lokalisering är i ett jordbrukslandskap men bedöms skapa begränsad 

omgivningspåverkan och ansluta till områdets bebyggelsestruktur.  

Kraven på att främja en ändamålsenlig struktur enligt 2 kap. 3 § samt hänsyn 

till stads- och landskapsbilden enligt 2 kap. 6 § uppfylls. 

Lokaliseringen är förenlig med Falköpings kommuns översiktsplan. 

Byggnationen kommer inte att påverka de berörda riksintressena negativt.  

Med ovanstående motivering kan positivt förhandsbesked för nylokalisering 

av enbostadshus på fastigheten kan ges då de krav som ställs på 

lokaliseringen enligt PBL 9 kap. 31 § samt delar av 2 och 8 kap. PBL 

uppfylls.  

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 100/2021  2021-06-09 

Tjänsteutlåtande   2021-06-01 

Bullerberäkning   2021-06-01 

Beslut trafikverket   2021-06-01 

Yttrande MÖS   2021-05-12 

Situationsplan   2021-03-08 

Ansökan om förhandsbesked  2021-02-07 

Övriga upplysningar 

För att utföra den aktuella åtgärden krävs bygglov. Förhandsbeskedet gäller 

om bygglov ansöks inom två år från beslutsdatum, enligt 9 kap. 39 § PBL.  

Beslutet inklusive avgiften kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län. Ett skriftligt överklagande ska ha inkommit till 

byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då sökande fick beslutet. 

Innan åtgärder vidtas så behöver sökande säkerställa att beslutet inte har 
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blivit överklagat av annan part. Stadsbyggnadsavdelningen kan lämna mer 

information. 

Det finns flera biotoper framförallt i jordbrukslandskap som omfattas av 

biotopskydd. Tillstånd kan krävas för ingrepp som påverkar dessa.  

Generellt skyddade biotoper är: 

- Allé 

- Odlingsrösen i jordbruksmark 

- Stenmurar i Jordbruksmark 

- Åkerholme 

- Källa med omgivande våtmark i jordbrukslandskap 

- Våtmark och småvatten i jordbrukslandskap (Gäller även öppna diken) 

- Pilevall 

För mer information om generellt biotopskydd kontakta Länsstyrelsen i 

Västra Götalands län.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Sökanden            
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§ 101 Dnr 2021/00114  

Bygglov för ändrad användning för del av byggnad från 
komplementbyggnad till bostad på fastigheten Bjällum 
16:2 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 a § plan- och bygglagen (PBL, 

2010:900). 

2   Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte för åtgärden. Byggherren 

ansvarar själv för kontrollen av genomförandet. 

3   Handläggningsavgift tas ut med 7 435 kronor. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för ändrad användning för del av byggnad från 

komplementbyggnad till bostad. Den befintliga ateljén kommer att göras om 

till ett sovrum och den befintliga konsthallen kommer att göras om till 

matsal/allrum. Det befintliga pentryt kommer att utökas till ett större kök och 

en ny tvättstuga kommer att installeras i den befintliga konsthallen. Det finns 

idag ett befintligt badrum som kommer att behållas. Ändringen omfattar 

cirka 100 kvadratmeter av byggnadens västra del.   

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.  

Fastigheten ligger inom område med landskapsbildskydd.  

Yttranden 

Då åtgärden görs utom detaljplanelagt område ska berörda ha underrättats 

om ansökan och getts tillfälle att yttra sig, enligt 9 kap. 25 § PBL. Ägare av 

fastigheterna Bjällum 6:4, Bjällum 9:3 och Bjällum 18:3 har bedömts vara 

berörda. Inga negativa synpunkter har inkommit.   

Skäl till beslut 

Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 

bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL. 

Åtgärden förutsätter inte planläggning.  

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 101/2021  2021-06-09 

Tjänsteutlåtande   2021-06-01 

Ritningar (A) – plan x 3   2021-03-17 

Situationsplan   2021-04-29 

Ansökan om bygglov   2021-01-21 
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Övriga upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett 

startbesked. 

Byggnadsnämnden är skyldig att påföra byggherren en byggsanktionsavgift 

om byggnationen påbörjas innan startbeskedet meddelas enligt 11 kap. 51 § 

PBL. 

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 

kap. 43 § PBL. 

Åtgärden kräver fastighetsägarens tillstånd. 

Beslutet inklusive avgiften kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län. Ett skriftligt överklagande ska ha inkommit till 

byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då sökande fick beslutet. 

Stadsbyggnadsavdelningen kan lämna mer information. 

Ansökan om bygglov innebär etablering av ny bostadslägenhet på 

landsbygden. I anslutning till uppförandet ska därför anmälan göras till 

Falköpings kommun, stadsbyggnadsavdelningen, för fastställande av adress. 

Inför ett startbesked behöver följande handlingar skickas in till 

stadsbyggnadsavdelningen:  

 Förslag till kontrollplan 

 Brandskyddsbeskrivning 

 VA-handlingar 

 Ventilations- och värmeritningar 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Sökanden            
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§ 102 Dnr 2021/00115  

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Trombonen 3 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Bygglov ges inte med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (PBL, 

2010:900). 

2   Handläggningsavgift tas ut med 1 285 kronor. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av ett enbostadshus med en balkong. 

Det finns en befintlig balkong idag som har en byggnadsarea om cirka 9 

kvadratmeter, 1,55 meter djup och 6 meter bred. Denna önskar sökande 

bygga ut med cirka 11 kvadratmeter. Balkongens djup efter tillbyggnaden 

blir 3,35 meter med en bredd om 6 meter. Balkongen är tänkt att byggas med 

stolpar ner till marken.  

Fastigheten omfattas av detaljplan ”del av Mösseberg södra och västra 

Bestorp etapp 2” antagen den 25 januari 1972.  

Enligt ansökan placeras hela tillbyggnaden på prickmark, mark som enligt 

detaljplanen inte får bebyggas.  

Skäl till beslut 

Åtgärden avviker från detaljplanen då tillbyggnaden helt placeras på 

prickmark.  

Syftet med planen är att låta marken mellan gata och byggnad vara fri från 

ytterligare bebyggelse och på så sätt få en enhetlig linje mot gatan.  

Mot bakgrund av ovanstående kan åtgärden inte bedömas som en liten 

avvikelse, förenlig med planens syfte samt att den heller inte kan ses som 

lämplig med hänsyn till stads- och gatubilden. Bygglov kan därför inte 

beviljas med stöd av 2 kap. 6 § punkt 1 och 9 kap. 30 och 31 b §§ PBL.  

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 102/2021  2021-06-09 

Tjänsteutlåtande   2021-06-01 

Skisser    2021-03-19 

Ansökan om bygglov   2021-03-19 

Övriga upplysningar 

Beslutet inklusive avgiften kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län. Ett skriftligt överklagande ska ha inkommit till 
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byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då sökande fick beslutet. 

Stadsbyggnadsavdelningen kan lämna mer information.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen ska delges 
Sökanden            
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§ 103 Dnr 2021/00116  

Bygglov för fasadändring av enbostadshus på 
fastigheten Smaragden 3 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan och 

bygglagen (PBL, 2010:900) 

2   Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte för åtgärden. Byggherren 

ansvarar själv för kontrollen av genomförandet.  

3   Handläggningsavgift tas ut med 2 237 kronor. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för fasadändring av ett enbostadshus. 

Fasadändringen omfattar byte från rött tegel till vit liggande träpanel.  

Fastigheten omfattas av detaljplan ”kvarteret Korallen m.m. 

(Borgmästareparken) Vilhelmsro” antagen den 28 februari 1983.  

Kommunicering om avslag gjordes till sökande den 5 maj 2021.  

Sökande har skickat in en skrivelse där han skriver följande: 

”Vi väljer att gå vidare och önskar få vårt ärende prövat i byggnadsnämnden. 

Vår ståndpunkt i detta ärende är att byggnadens karaktärsdrag förvanskas 

minst lika mycket om vi ska försöka att hitta liknande tegelstenar, de som 

sitter idag är trots allt från 1960 och det kommer inte att se enhetligt ut. Det 

kommer att synas en markant skillnad mellan nya och gamla tegelstenar. 

Vårt mål och önskan är att kunna underhålla fasaden på vårt hus och 

självklart vill vi även att det ska se vackert ut. Med ett fasadbyte till liggande 

panel kommer vi att på ett enkelt och effektivt sätt kunna åtgärda de sprickor 

och skönhetsfel som finns idag. Bifogar även bilder på fasaden”.  

Skäl till beslut 

Föreslagen förändring av fastigheten kommer på inget sätt sticka ut med sin 

nya beklädnad. Då det på Borgmästarevägen förekommer fastigheter med 

alla typer av fasadbeklädnader så som tegel i olika kulörer men även träpanel 

både liggande och stående. 

Mot bakgrund av ovanstående kan bygglov beviljas.  

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 103/2021  2021-06-09 

Tjänsteutlåtande   2021-06-01 

Foton skador x 2   2021-05-07 
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Ritningar (A) – fasader blivande  2021-04-20 

Foton x 4    2021-04-20 

Situationsplan   2021-04-21 

Ansökan om bygglov   2021-03-13 

Övriga upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett 

startbesked. Om byggnation påbörjas innan startbesked har lämnats ska 

byggnadsnämnden, enligt 11 kap. 51 § PBL, ta ut en byggsanktionsavgift. 

Beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas (påbörjas) först 

fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, 

även om startbesked har lämnats. Efter dessa fyra veckor får beslutet 

verkställas även om det inte har fått laga kraft under förutsättning att det 

finns ett startbesked enligt 9 kap. 42 a § PBL. 

Stadsbyggnadsavdelningen kungör i regel lovbeslutet inom en vecka efter att 

det har tagits. Byggnadsnämnden får i undantagsfall bestämma att ett beslut 

om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas tidigare, om ett 

väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det enligt 9 kap. 42 a § PBL. 

Om åtgärden påbörjas innan fyra veckor har gått får byggnadsnämnden 

stoppa arbetet enligt 11 kap. 31 § PBL 

Åtgärden kräver fastighetsägarens tillstånd. 

Beslutet inklusive avgiften kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län. Ett skriftligt överklagande ska ha inkommit till 

byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då sökande fick beslutet. 

Stadsbyggnadsavdelningen kan lämna mer information.  

I handläggningsavgiften ingår kostnad för bygglovsprövning samt 

förskottsavgift för beslut om startbesked och slutbesked. 

Inför ett startbesked behöver ni skicka in följande handlingar till 

stadsbyggnadsavdelningen. 

 Förslag till kontrollplan 

Stadsbyggnadsavdelningens förslag 

Stadsbyggnadsavdelningen föreslog arbetsutskottet att föreslå 

byggnadsnämnden följande. 

1   Bygglov ges inte med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (PBL, 

2010:900). 

2   Handläggningsavgift tas ut med 1 285 kronor. Faktura skickas separat. 

Stadsbyggnadsavdelningens skäl till förslag till beslut 

Byggnaden har en klassisk 60-tals fasad av rött tegel som ger intrycket av 

hur ursprungs utseende i området var vid uppförandet. Mexitegel, 
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putsfasader och träfasader förekommer inom bostadsområdet men är 

karaktärsfrämmande och bidrar till att stöka till karaktärsdragen i området.    

Enligt 8 kap. 17 § PBL ska ändring av en byggnad utföras varsamt så att man 

tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens 

tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. 

Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd inte uppfyller 

bestämmelserna i 8 kap 17 § PBL och att ändringen inte utförs varsamt och 

tar heller inte hänsyn till byggnadens karaktärsdrag.  

Mot bakgrund av ovanstående kan bygglov inte beviljas.  

Yrkanden 

Corry Thuresson (S), Johan Eriksson (M) och Dan Hovskär (KD) yrkar bifall 

till arbetsutskottets förslag.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till 
Sökanden            
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§ 104 Dnr 2021/00096  

Rivningslov för rivning av hembygdsgård på 
fastigheten Brismene 3:7 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Ansökan om rivningslov beviljas med stöd av 9 kap. 34 § plan- och 

bygglagen  (PBL, 2010:900). 

2   Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte för åtgärden. Byggherren 

ansvarar själv för kontrollen av genomförandet. 

3   Handläggningsavgift tas ut med 4 284 kronor. Faktura skickas separat.  

Jäv 

Maria Bruckshaw (KD) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

Reservation 

Milada Wurm (SD) och Anette Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet.      

Bakgrund 

Fastigheten Brismene 3:7 i Brismene socken omfattar en huvudbyggnad på 

totalt ca 149 kvadratmeter och en komplementbyggnad på ca 110 

kvadratmeter och ligger strax söder om byns kyrka. Det är huvudbyggnaden 

som avses i rivningslovet. Byggnaden är Brismenes gamla skola men har 

fram till 2017 använts som bygdegårdsföreningens samlingslokal. 

Huvudbyggnaden är uppförd i 11/2 våningar med fasader av stående 

locklistpanel målade i blekgul kulör med beige/gula fönster. Taket på 

byggnaden är omlagt med betongpannor medan två stycken mindre entrétak 

täcks av röd bandtäckt plåt. Byggnadens utformning vittnar om en 

byggnadsstil som för tankarna till det sena 1800-talet. Fastigheten ligger 

inom områdesbestämmelser. 

Brismene by ligger centralt i socknen och bebyggelsen är samlad kring 

kyrkan. Omgivningarna består främst av öppna odlingslandskap. 

Bebyggelsen består främst av bondgårdar som är uppförda fram till 1930-

talet med bostadshus som blivit ombyggda under 1960-80. Kyrkan, 

missionshuset och gamla skolan är dock från senare hälften av 1800-talet.  

Sökanden inledde 2015 en utredning med hjälp av Anticimex på grund av 

mikrobiell lukt i byggnaden. Det visade sig att byggnaden är angripen av 

äkta hussvamp (Serpula lacrymans) på flera ställen. Sökanden anser att 

kostnaden för sanering och renovering i samband med föreningens knappa 

ekonomi är skäl för rivning. Sökande framhåller även att svampsporer kan ha 

missats och att fortsatt tillväxt är en risk.  
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Yttranden 

Då åtgärden görs utom detaljplanelagt område ska berörda ha underrättats 

om ansökan och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § PBL. Ägare av 

och boende på fastigheterna Brismene 3:4, Västergärdet 1:2 samt 

Östergärdet 1:3 har bedömts vara berörda.  

Synpunkter har inkommit från Västergärdet 1:2 och Östergärdet 1:3. 

Synpunkterna handlar om byggnadens kulturhistoriska värde. 

Sökanden har bemött synpunkterna den 26 april 2021 med en skrivelse där 

sökanden ställer sig frågande till de bedömningar som gjorts och förklarar 

hur processen sett ut fram till beslutet att söka rivningslov. 

Ärendet har remitterats till Förvaltningen för kulturutveckling (f.d. 

Västarvet) som i sitt remissvar den 29 mars 2021 uppger att de avstyrker från 

rivning då detta skulle utarma den värdefulla kulturmiljö som bykärnan 

utgör. Yttrandet har inte tagit hänsyn till byggnadens tekniska status utan 

enbart kulturhistoriska kvalitéer.  

Ärendet har även remitterats till Västergötlands museum som lämnat två 

remissvar, den 12 februari och den 26 mars 2021. Remissvaret den 26 mars 

2021 är mer omfattande då det inte hade skett ett platsbesök vid första 

remissvaret.  

Västra Götalands museum avråder från rivning då huset har kulturhistoriska 

värden såsom en bevarad skolsal, en allmän yta på övervåningen i 1930-

talsmiljö samt ett välbevarat kök. De skador som lyfts fram av Anticimex 

menar museet är så pass begränsade att det inte är tillräckliga skäl för att 

tillstyrka en rivning.  

Byggnadsnämnden bedömer att allmänintresset i att bevara byggnaden med 

dess värden väger tyngre i detta fall än det enskilda intresset. 

Skäl till beslut 

Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap. 34 § PBL. 

Byggnaden omfattas inte av rivningsförbud. 

Byggnaden är i dåligt skick och spår av äkta hussvamp har hittats. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott delar inte förvaltningen för 

kulturutvecklings uppfattning att värdet på byggnaden är så stort att den inte 

kan rivas. Det allmänna intresset och det kulturhistoriska värdet är inte 

tillräckligt starka för att bevara byggnaden.   

Mot bakgrund av ovanstående kan rivningslov beviljas. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 104/2021  2021-06-09 

Tjänsteutlåtande   2021-05-04 
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Bemötande grannhörande från sökande  2021-04-26 

Erinran remiss   2021-04-08 

Erinran remiss   2021-04-08 

Erinran remiss   2021-04-08 

Bilaga till erinran   2021-04-08 

Erinran remiss   2021-04-08 

Skrivelse klagande   2021-04-08 

Skrivelse klagande   2021-04-06 

Skrivelse klagande   2021-04-06 

Erinran remiss   2021-03-31 

Yttrande Västra Götalandsregionen  2021-03-29 

Andra yttrandet Västergötlands museum  2021-03-29 

Första yttrandet Västergötlands museum  2021-03-11 

9 stycken foton från klagande  2021-03-11 

18 stycken foton från klagande  2021-03-03 

6 stycken foton    2021-03-03 

Foton från sökande   2021-03-03 

Protokoll från Anticimex   2021-03-03 

Provsvar från Anticimex   2021-03-03 

Situationsplan   2021-03-03 

Brev från sökande   2021-03-03 

Ansökan om rivningslov   2021-03-03 

Övriga upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett 

startbesked. Om åtgärden påbörjas innan startbesked har lämnats ska 

byggnadsnämnden, enligt 11 kap. 51 § PBL, ta ut en byggsanktionsavgift. 

Beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas (påbörjas) först 

fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, 

även om startbesked har lämnats. Efter dessa fyra veckor får beslutet 

verkställas även om det inte har fått laga kraft under förutsättning att det 

finns ett startbesked enligt 9 kap. 42 a § PBL. 

Stadsbyggnadsavdelningen kungör i regel lovbeslutet inom en vecka efter att 

det har tagits. Byggnadsnämnden får i undantagsfall bestämma att ett beslut 

om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas tidigare, om ett 

väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det enligt 9 kap. 42 a § PBL. 

Om åtgärden påbörjas innan fyra veckor har gått får byggnadsnämnden 

stoppa arbetet enligt 11 kap. 31 § PBL. 

Detta lov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjas inom två år och avslutas 

inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL. 

Åtgärden kräver fastighetsägarens tillstånd. 

Beslutet inklusive avgiften kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län. Ett skriftligt överklagande ska ha inkommit till 
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byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då sökande fick beslutet. 

Stadsbyggnadsavdelningen kan lämna mer information. 

I handläggningsavgiften ingår kostnad för lovprövning samt förskottsavgift 

för beslut om startbesked och slutbesked. 

Beslut om startbesked krävs innan åtgärden får påbörjas. Följande handlingar 

krävs för att erhålla startbesked. 

 Förslag till kontrollplan/ rivningsplan 

 Materialinventering 

Stadsbyggnadsavdelningens förslag 

Stadsbyggnadsavdelningen föreslog arbetsutskottet att föreslå 

byggnadsnämnden följande. 

1   Rivningslov ges ej med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (PBL, 

2010:900). 

2   Handläggningsavgift tas ut med 3 570 kr. Faktura skickas separat 

Stadsbyggnadsavdelningens skäl till förslag till beslut 

Byggnaden på fastigheten ingår i ”Hus och miljöer på Falbygden. 

Kulturhistorisk inventering Falköpings kommun” (Gula boken) där den 

beskrivs som väsentlig för bymiljön.  

Enligt 9 kap. 34 § punkt 1-2  PBL ska rivningslov ges för en åtgärd som 

avser en byggnad eller byggnadsdel som inte omfattas av rivningsförbud i 

detaljplan eller bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens 

historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde. Det gäller 

inte endast sådana byggnader eller bebyggelsemiljöer som är särskilt 

värdefulla enligt 8 kap. 13 § PBL utan även byggnader som inte har detta 

kvalificerande värde från bevarandesynpunkt. 

Byggnadsnämnden bedömer med stöd av de antikvariska yttrandena att 

byggnaden har ett kulturhistoriskt värde som är värt att bevara samt att 

områdets karaktär skulle påverkas negativt vid en rivning.  

Mot bakgrund av ovanstående kan rivningslov inte beviljas. 

Yrkanden 

Johan Eriksson (M), Corry Thuresson (S) och Dan Hovskär (KD) yrkar bifall 

till arbetsutskottets förslag. 

Milada Wurm (SD) yrkar att byggnaden ska bevaras och att rivningslov inte 

ska beviljas.  
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag respektive Milada 

Wurms (SD) yrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen ska delges  
Fastighetsägare till Västergärdet 1:2 och Östergärdet 1:3   

Paragrafen skickas till  
Sökanden            
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§ 105 Dnr 2021/00118  

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Entitan 7 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b §§ plan- och bygglagen 

(PBL, 2010:900). 

2   Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte för åtgärden. Byggherren 

ansvarar själv för kontrollen av genomförandet. 

3   Startbesked för att påbörja åtgärden beviljas med stöd av 10 kap. 22 och 

23 §§ PBL. 

4   Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att kontrollplanen 

fastställs (daterad 2021-04-14). 

5   Byggnadsnämnden beslutar att byggnadsverket får tas i bruk innan 

slutbesked lämnas enligt 10 kap. 4 § PBL. 

6   Handläggningsavgift tas ut med 6 331 kr. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av bostadshuset med ett uterum, en 

större balkong samt att tre nya fönster monteras i befintlig fasad. Uterummet 

får en byggnadsarea på ca 19 kvadratmeter. Balkongen byggs i vinkel runt 

det södra hörnet och får en byggnadsarea på ca 40 kvadratmeter. På den 

sydöstra fasaden i anslutning till balkongen installeras 3 större fönster. Efter 

åtgärden kommer fastigheten vara bebyggd med ca 145 kvadratmeter. 

Fastigheten omfattas av detaljplan ”Bergsängen” som antogs den 2 maj 

1985. Enligt ansökan hamnar tillbyggnaden 1,2 meter från tomtgräns, enligt 

39 § Byggnadsstadgan ska byggnad hålla 4,5 meter till tomtgräns. Del av 

balkong hamnar även på prickmark, mark som enligt detaljplanen inte får 

bebyggas.   

Yttranden 

Då åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanens bestämmelser ska 

berörda ha underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig, enligt 9 

kap. 25 § PBL. Ägare av och boende på Entitan 4-6 samt Entitan 8 har 

bedömts vara berörda.  

Synpunkter har inkommit från Entitan 5. Synpunkterna handlar om att 

fastigheten få för hög byggnadstäthet och att tillbyggnaden kommer för nära 

tomtgräns.  
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Skäl till beslut 

Åtgärden avviker från detaljplanen då den tillbyggnaden hamnar närmare 

tomtgräns och del på prickmark. Byggnadsnämnden bedömer att åtgärden 

relaterar till den befintliga skalan och områdets karaktär då liknande 

avvikelser har godtagits sedan tidigare (Entitan 9 och 11).  

Nämnden bedömer också att åtgärden är förenlig med detaljplanenssyfte. 

Syftet med planen är en hög exploateringsgrad, då tomter på 300-400 

kvadratmeter får bebyggas med en sammanlagd byggnadsarea på 150 

kvadratmeter, avvikelsen kan därför anses vara liten.  

Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 

bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL. Mot bakgrund av ovanstående kan 

bygglov beviljas.  

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 105/2021  2021-06-09 

Tjänsteutlåtande   2021-06-02 

Foto    2021-05-31 

Svar på erinran del 2    2021-05-31 

Svar på erinran del 1   2021-05-28 

Erinran Entitan 5   2021-05-18 

Ritning (A) Fasad sydost   2021-04-28 

Ritning (A) Övreplan balkong  2021-04-28 

Situationsplan   2021-04-28 

Ritningar (A) Samlade bygglovsritningar 2021-04-14 

Ansökan om bygglov   2021-04-14 

Övriga upplysningar 

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 

kap. 43 § PBL.  

Beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas (påbörjas) först 

fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, 

även om startbesked har lämnats. Efter dessa fyra veckor får beslutet 

verkställas även om det inte har fått laga kraft underförutsättning att det finns 

ett startbesked enligt 9 kap. 42a § PBL. Stäm av med stadsbyggnadskontoret 

för att se så att beslutet inte är överklagat. 

Stadsbyggnadsavdelningen kungör i regel lovbeslutet inom en vecka efter att 

det har tagits. Byggnadsnämnden får i undantagsfall bestämma att ett beslut 

om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas tidigare, om ett 

väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det enligt 9 kap. 42 a § PBL. 

Om åtgärden påbörjas innan fyra veckor har gått får byggnadsnämnden 

stoppa arbetet enligt 11 kap. 31 § PBL 



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24 (56) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-23 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Ett 

skriftligt överklagande ska ha inkommit till byggnadsnämnden inom tre 

veckor från den dag då sökande fick beslutet. Stadsbyggnadsavdelningen kan 

lämna mer information.  

Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då 

beslutet om bygglov upphör att gälla. 

Som underlag för slutbesked ska verifierad kontrollplan lämnas in till 

stadsbyggnadsavdelningen.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen ska delges 
Fastighetsägare till Entitan 5 

Paragrafen skickas till  
Sökanden           
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§ 106 Dnr 2021/00088  

Bygglov för nybyggnad av djurstall på fastigheten 
Yllestads Prästbol 3:1 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Ansökan om rivningslov beviljas med stöd av 9 kap 34 § plan- och 

bygglagen (PBL, 2010:900). 

2   Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL, 

2010:900). 

3   Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte för åtgärden. Byggherren 

ansvarar själv för kontrollen av genomförandet. 

4   Startbesked för att påbörja åtgärden beviljas med stöd av 10 kap. 22 och 

23 §§ PBL. 

5   Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att kontrollplanen 

fastställs (daterad 2021-04-14). 

6   Byggnadsnämnden beslutar att byggnadsverket får tas i bruk innan 

slutbesked lämnas enligt 10 kap. 4 § PBL. 

7   Handläggningsavgiften reduceras så att ingen avgift tas ut för åtgärder 

som omfattas av den utökade lovplikten.  

Bakgrund 

Ansökan avser rivningslov för rivning av ekonomibyggnad. En äldre 

ladugård som har en byggnadsarea på 520 kvadratmeter ska rivas. Ansökan 

avser också nybyggnad av en ekonomibyggnad som ska användas om 

djurstall för mjölkkor. Byggnaden byggs ihop med befintligt stall via en 

sluss. Byggnaden får en byggnadsarea på ca 1 500 kvadratmeter. Fasaden 

kommer bestå av vit betong och röda gavelspetsar i trä. Takbeläggningen blir 

av grafitgrå plåt. Byggnaden placeras ca 10 meter från tomtgräns och ca 35 

meter från bostadshuset på fastigheten Yllestads Prästbol 3:4.  

Åtgärden sker inom områdesbestämmelser för ”Yllestad” som fick laga kraft 

den 4 november 1997. Enligt områdesbestämmelserna krävs det bygglov för 

att uppför ekonomibyggnader för jordbruk och skogsbruk samt att det krävs 

rivningslov för att riva byggnader.  

Yttranden 

Då åtgärden görs utom detaljplanelagt område ska berörda ha underrättats 

om ansökan och getts tillfälle att yttra sig, enligt 9 kap. 25 § PBL. Ägare av 

och boende på Yllestad 10:2, 10:6, 11:2, 11:9, samt Yllestad 16:1, 6:22 

Yllestads Prästbol 3:2, 3:4 och Yllestads Prästbol 3:5 har bedömts vara 

berörda.  
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Synpunkter har inkommit från boende och ägare till Yllestads Prästbol 3:4. 

Synpunkterna handlar om att djurstallet kommer bidra med ökad störning i 

form av lukt och buller, men även att den kommer störa bostadshusets 

kulturella värde.  

Sökande bedömer åtgärden med att bygga nytt stall kommer att minska 

störningen för närboende då den gödselplatta som finns ca 35 meter från 

bostadshuset tas bort. Stallet kommer att vara självventilerat och behöver 

placeras enligt ansökan på grund av mjölkrummets placering i befintlig 

byggnad. Antalet djur kommer inte att öka på gården.  

Ärendet har remitterats till Miljönämnden östra Skaraborg som i sitt 

remissvar den 18 maj 2021 tillstyrker nybyggnad under förutsättning att 

verksamhetsutövaren genomför rimliga åtgärder för att minska störningarna 

för närboende.  

Skäl till beslut 

Den föreslagna rivningsåtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap. 34 § PBL. 

Det vill säga att byggnaden inte omfattas av rivningsförbud enligt 

områdesbestämmelserna. Byggnadsnämnden bedömer även att 

byggnaden inte har ett bevarandevärde ur historisk, kulturhistorisk, 

miljömässig eller konstnärligt synpunkt. 

Av 2 kap. 9 § PBL framgår att byggnadsverk inte får placeras eller utformas 

på ett sätt som medför betydande olägenhet för omgivningen. Vid 

bedömningen av vad som utgör en betydande olägenhet måste områdets 

karaktär och förhållandena på orten beaktas.  

Byggnadsnämnden betvivlar inte att det i mellan åt förekommer olägenhet 

från lantbruket i form av buller och lukt. Nämnden bedömer att den tänkta 

åtgärden kommer att utgör en förbättring då den befintliga gödselplattan 

avvecklas och hanteringen av gödsel flyttas till befintlig gödselbrunn ca 125 

meter från bostaden. Genom att bygga ett nytt stall kan verksamheten också 

bättre påverka de buller- och luftföroreningar som uppkommer vid hållande 

av mjölkkor. Det nya stallet är inte placerat i den förhärskande 

vindriktningen. Mot bakgrund av detta bedömer byggnadsnämnden att 

ansökta åtgärd inte kommer medföra betydande olägenhet för när boende.  

I 2 kap 6 § PBL finns vissa grundläggande krav på anpassning till 

omgivningen och befintlig bebyggelse, det så kallade anpassningskravet. 

Byggnadsnämnden bedömer att åtgärden inte bryter mot detta, dels för att 

området i stort är ett utpräglat jordbrukslandskap och större ekonomi-

byggnader är vanligt förekommande samt att åtgärden har stöd i Falköpings 

kommuns översiktsplan, som i första läget förordar förtätning av befintlig 

bebyggelse innan jordbruksmark tas i anspråk.  
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Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller övriga 

tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL. Och mot bakgrund av 

ovanstående ska bygglov beviljas.  

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 106/2021  2021-06-09 

Tjänsteutlåtande   2021-05-31 

Yttrande MÖS   2021-05-18 

Svar från sökande    2021-05-03 

Yttrande fastighetsägare   2021-04-22 

Yttrande boende    2021-04-20 

Kontrollplan    2021-04-14 

Situationsplan   2021-04-07 

Ritningar (A) Fasad, plan, sektion  2021-03-26 

Ansökan om bygglov   2021-03-23 

Övriga upplysningar 

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 

kap. 43 § PBL.  

Beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas (påbörjas) först 

fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, 

även om startbesked har lämnats. Efter dessa fyra veckor får beslutet 

verkställas även om det inte har fått laga kraft underförutsättning att det finns 

ett startbesked enligt 9 kap. 42a § PBL. Stäm av med stadsbyggnadskontoret 

för att se så att beslutet inte är överklagat. 

Stadsbyggnadsavdelningen kungör i regel lovbeslutet inom en vecka efter att 

det har tagits. Byggnadsnämnden får i undantagsfall bestämma att ett beslut 

om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas tidigare, om ett 

väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det enligt 9 kap. 42 a § PBL. 

Om åtgärden påbörjas innan fyra veckor har gått får byggnadsnämnden 

stoppa arbetet enligt 11 kap. 31 § PBL 

Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Ett 

skriftligt överklagande ska ha inkommit till byggnadsnämnden inom tre 

veckor från den dag då sökande fick beslutet. Stadsbyggnadsavdelningen kan 

lämna mer information.  

Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då 

beslutet om bygglov upphör att gälla. 

Som underlag för slutbesked ska verifierad kontrollplan lämnas in till 

stadsbyggnadsavdelningen.  
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§ 107 Dnr 2021/00106  

Bygglov för fasadändring på industri- och 
lagerbyggnad på fastigheten Sotaren 8 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Bygglov beviljas inte med stöd av 8 kap. 13 § och 9 kap. 30 § plan- och 

bygglagen (PBL, 2010:900). 

2   Handläggningsavgift tas ut med 2 332 kr. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för fasadändring. Befintliga sidohängda vita 

träfönster med 6 rutor ska bytas till svarta vridfönster med en indelning på 

12 stycken rutor. På byggnadens östra fasad sätts 4 stycken fönster igen och 

2 stycken fönster får en mindre storlek, än de som sitter monterade idag. På 

fasades västra sida ersätts en garageport med två fönster. Husets dörrar byts 

för att likna byggnadens originaldörrar. Panelen på byggnaden byts och 

målas med röd slamfärg, vid detta byte kommer foder, smyg och knutar att 

målas röda. Taktäckningen byts till motsvarande dagens.  

Fastigheten omfattas av stadsplan ”Kv. Sotaren m.fl.” antagen den 15 juni 

1972, vilken ska gälla som detaljplan. 

Byggnaden som ansökan avser nämns i rapporten ”Inventering och 

dokumentation av industrihistoriska byggnader och miljöer i Falköpings 

kommun” gjord 2003 av Forsviks Bruk. Enligt rapporten fick fabrikslokalen 

sin nuvarande utformning i mitten på 1930-talet och att byggnaden utgör ett 

värdefullt inslag i Falköping med sin koppling till kommunens 

industrihistoria. 

I byggnadsinventeringen som gjordes 2016 till rapporten ”Redogörelse och 

ställningstagande – riksintresse för kulturmiljövården i Falköpings kommun, 

underlag till ÖP” pekas byggnaden ut och får klassningen regionalt 

bevarandevärde. 

Yttranden 

Ärendet har remitterats till Västra Götalandsregionens förvaltning för 

kulturutveckling som svarade den 19 mars 2021. Förvaltningen för 

kulturutveckling bedömer att den f.d. fabriksbyggnaden har en tidstypisk 

utformning och dessutom en karaktär som är ovanligt väl bevarad, vilket 

resulterat i att byggnaden redan sedan tidigare bedömts ha ett stort 

kulturhistoriskt värde, en bedömning som Förvaltningen för kulturutveckling 

instämmer i. Förvaltningen bedömer att föreslagna fasad ändringarna 

kommer att påverka byggnadens kulturhistoriska värde negativt och 
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förvanska den ursprungliga karaktären. De förordar att byggnadens 

befintliga fönster renoveras och att de vita knutarna och fodren behålls vita. 

Skäl till beslut 

En byggnad som är särskild värdefull från historisk, kulturhistorisk, 

miljömässig eller konstnärlig synpunkt får, enligt 8 kap 13§ första stycket 

PBL, inte förvanskas. 

Byggnadsnämnden delar Forsvik bruks och förvaltningen för 

kulturutvecklings bedömningar att den f.d. fabriksbyggnaden har ett stort 

kulturhistoriskt värde med sina kopplingar till kommunens industrihistoria 

och dess välbevarade karaktärsdrag. Detta innebär att byggnaden omfattas av 

förbudet mot förvanskning.  

De föreslagna åtgärderna gör att byggnaden förvisso behåller ett industriellt 

uttryck. Men bytet av fönster till aluminiumfönster i mörk kulör samt annan 

indelning, igensättning av fönsteröppningar och garageport samt 

avlägsnande av vitmålade detaljer runt fönster och knutar bedömer nämnden 

förvanska byggnadens tidstypiska utformning med sin välbevarade karaktär. 

Det finns idag få industribyggnader från tidsepoken 1920-30-talen med 

välbevarade arkitektoniska kvaliteter kvar i Falköpings kommun och med 

hänsyn till det väger det allmänna intresset av att styra utformningen på 

byggnaden särskilt tungt. Nämnden bedömer att sökandes intresse att 

utforma byggnaden enligt ansökan inte väger tyngre än det allmänna 

intresset av att skydda den före detta fabriksbyggnaden mot förvanskning. 

Mot bakgrund av ovanstående är inte alla kriterier i 9 kap.30 § PBL 

uppfyllda, då den strider mot förvanskningsförbudet och bygglov kan inte 

beviljas.  

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 107/2021  2021-06-09 

Tjänsteutlåtande   2021-05-28 

Yttrande     2021-03-19 

Ritning (A) Fasad innegård  2021-02-26 

Foto på befintlig fasad   2021-02-14 

Ritning (A) Fasad, plan   2021-02-14 

Situationsplan    2021-02-04 

Foto nya fönster   2021-01-19 

Ritning (A) Fasad   2021-01-19 

Ansökan om bygglov   2021-01-19 
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Övriga upplysningar 

Beslutet inklusive avgiften kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län. Ett skriftligt överklagande ska ha inkommit till 

byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då sökande fick beslutet. 

Stadsbyggnadsavdelningen kan lämna mer information.  
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§ 108 Dnr 2021/00107  

Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av 
garage på fastigheten Läkaren 4 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Tidsbegränsat bygglov ges med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen 

(PBL, 2010:900). 

2   Det tidsbegränsade bygglovet gäller till och med den 23 juni 2030. 

3   Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte för åtgärden. Byggherren 

ansvarar själv för kontrollen.  

4   Handläggningsavgift tas ut med 16 303 kr. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för ändrad användning, från garage till 

verkstad. Ca 220 kvadratmeter av plan 1 görs om till verkstad med 

tillhörande kontor, lunchrum och omklädningsrum.  

Fastigheten omfattas av detaljplan ”Läkaren 1, Västertull Falköpings stad” 

som fick laga kraft den 24 november 1999. Enligt planen är tillåten 

användning Centrum, men aktuell byggnad är inom korsprickad mark, mark 

för uthus och garage, det vill säga enbart för komplement till den 

huvudsakliga användningen. 

Yttranden 

Då åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanens bestämmelser område 

ska berörda ha underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig, enligt 

9 kap. 25 § PBL. Ägare av och boende på Repslagaren 2-4, 5, 7, 14 och 

Repslagaren 15 samt Sankt Lukas 11 har bedömts vara berörda.  

Synpunkter har inkommit från boende på Repslagaren 2, som motsätter sig 

ändringen då ansökan innehåller få uppgifter om själva verksamheten.  

Sökande har lämnat svar på de frågor som synpunkterna gällde. Verkstaden 

kommer bemannas mellan ca 7:00–16:30. Verksamheten kommer använda 

mindre handmaskiner och hobbymaskiner samt att det kommer ske mindre 

transporter än vid tidigare användning.  

Skäl till beslut 

Åtgärden avviker från detaljplanen med avseende på tillåten användning då 

verkstads inte ryms inom användningen centrum. Avvikelsen kan inte 

bedömas som liten och uppfyller där med inte alla förutsättningar enligt 9 

kap. 30-32 §§ PBL och permanent bygglov kan då inte beviljas. 
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Av 2 kap. 9 § framgår att byggnadsverk inte får placeras eller utformas på ett 

sätt som medför betydande olägenhet för omgivningen. Vid bedömningen av 

vad som utgör en betydande olägenhet måste områdets karaktär och 

förhållandena på orten beaktas.  

Byggnadsnämnden bedömer att åtgärden inte med för någon betydande 

olägenhet för omgivningen samt att den i övrigt uppfyller tillämpliga 

bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL. 

Åtgärden tillgodose ett tillfälligt behov, avses pågå under en begränsad tid 

och sökande har begärt ett tidsbegränsat lov. Mot bakgrund av ovanstående 

kan ett tidsbegränsat bygglov beviljas.  

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 108/2021  2021-06-09 

Tjänsteutlåtande   2021-06-01 

Sökandes svar   2021-05-31 

Synpunkt Boende Repslagaren 2  2021-05-20 

Ritningar (A) - Plan   2021-05-11 

Ansökan om bygglov   2021-04-29 

Övriga upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett 

startbesked. 

Byggnadsnämnden är skyldig att påföra byggherren en byggsanktionsavgift 

om byggnationen påbörjas innan startbeskedet meddelas enligt 11 kap. 51 § 

PBL. 

Beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas (påbörjas) först 

fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, 

även om startbesked har lämnats. Efter dessa fyra veckor får beslutet 

verkställas även om det inte har fått laga kraft under förutsättning att det 

finns ett startbesked enligt 9 kap. 42 a § PBL. 

Stadsbyggnadsavdelningen kungör i regel lovbeslutet inom en vecka efter att 

det har tagits. Byggnadsnämnden får i undantagsfall bestämma att ett beslut 

om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas tidigare, om ett 

väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det enligt 9 kap. 42 a § PBL. 

Om åtgärden påbörjas innan fyra veckor har gått får byggnadsnämnden 

stoppa arbetet enligt 11 kap. 31 § PBL. 

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 

4 § PBL, om inte byggnadsnämnden beslutar annat. 

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 

kap. 43 § PBL. 
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Åtgärden kräver fastighetsägarens tillstånd. 

Beslutet inklusive avgiften kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län. Ett skriftligt överklagande ska ha inkommit till 

byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då sökande fick beslutet. 

Stadsbyggnadsavdelningen kan lämna mer information. 

Som underlag till startbesked behöver följande handlingar redovisas: 

 Förslag till kontrollplan 

 Brandskyddsbeskrivning 
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§ 109 Dnr 2021/00108  

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på 
fastigheten Borgunda 4:9 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 a § plan- och bygglagen (PBL, 

2010:900). 

2   För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig 

är: Erik Jakobsson, erik@byggkontrollskaraborg.se, som är certifierad 

kontrollansvarig med certifieringsnummer 7505 enligt 10 kap. 9 § PBL. 

3   Handläggningsavgift tas ut med 9 663 kr. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad. 

Komplementbyggnaden får en byggnadsarea på ca 82 kvadratmeter och 

placeras på tomtens norra del. Fasaden blir av röd träpanel och taktäckningen 

blir av röda tegelpannor. För berört område gäller områdesbestämmelser 

”Borgunda” som fick laga kraft den 27 mars 2007.  

Yttranden 

Då åtgärden görs utom detaljplanelagt område ska berörda ha underrättats 

om ansökan och getts tillfälle att yttra sig, enligt 9 kap. 25 § PBL. Ägare av 

och boende på Borgunda 16:8, 4:10, 4:7 och Borgunda 9:2 och 9:6 har 

bedömts vara berörda. Inga negativa synpunkter har kommit in till 

byggnadsnämnden. 

Skäl till beslut 

Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 och 8 kap. 1 §, 2 § första 

stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ PBL och 

förutsätter inte planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 § PBL. Mot bakgrund av 

ovanstående ska bygglov beviljas. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 109/2021  2021-06-09 

Tjänsteutlåtande   2021-05-27 

Anmälan Kontrollansvarig   2021-05-17 

Ritningar (A)    2021-05-03 

Situationsplan   2021-05-03 

Ansökan om bygglov   2021-05-03 
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Övriga upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett 

startbesked. Byggnadsnämnden är skyldig att påföra byggherren en 

byggsanktionsavgift om byggnationen påbörjas innan startbeskedet meddelas 

enligt 11 kap. 51 § PBL. 

Beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas (påbörjas) först 

fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, 

även om startbesked har lämnats. Efter dessa fyra veckor får beslutet 

verkställas även om det inte har fått laga kraft under förutsättning att det 

finns ett startbesked enligt 9 kap. 42 a § PBL. 

Stadsbyggnadsavdelningen kungör i regel lovbeslutet inom en vecka efter att 

det har tagits. Byggnadsnämnden får i undantagsfall bestämma att ett beslut 

om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas tidigare, om ett 

väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det enligt 9 kap. 42 a § PBL. 

Om åtgärden påbörjas innan fyra veckor har gått får byggnadsnämnden 

stoppa arbetet enligt 11 kap. 31 § PBL.  

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 

4 § PBL, om inte byggnadsnämnden beslutar annat. Bygglovet upphör att 

gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år 

från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL. 

Utstakning av byggnadens läge krävs. Utstakningen kommer diskuteras på 

det tekniska samrådet och ske genom byggnadsnämndens försorg på begäran 

från byggherren.  

I handläggningsavgiften ingår kostnad för bygglovs-prövning, startbesked, 

förskottsavgift för beslut om slutbesked och avgift för utstakning. 

Beslutet inklusive avgiften kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län. Ett skriftligt överklagande ska ha inkommit till 

byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då sökande fick beslutet. 

Stadsbyggnadsavdelningen kan lämna mer information. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar 

byggnadsinspektör för överenskommelse om tid och plats för tekniskt 

samråd.  

Senast en vecka innan det tekniska samrådet ska följande handlingar 

redovisas: 

 Förslag till kontrollplan 

 Grund- och stomritningar 

 Energiberäkning 

 Brandskyddsbeskrivning 

 VA-handlingar 
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 Ventilations- och värmeritningar 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
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§ 110 Dnr 2021/00109  

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på 
fastigheten Vårkumla 1:2 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Ansökan om rivningslov beviljas med stöd av 9 kap 34 § plan- och 

bygglagen (PBL, 2010:900). 

2   Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31a § plan- och bygglagen (PBL, 

2010:900). 

3   För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig 

är: Jan-Olof Dahlöf, S:t Markus Fastighet & Konsult AB, Bryngelsgatan 

14, 521 47 Falköping som är certifierad kontrollansvarig med 

certifieringsnummer SC2318-12 enligt 10 kap. 9 § PBL. 

4   Handläggningsavgift tas ut med 7 549 kr. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser rivningslov för två befintliga komplementbyggnader samt 

nybyggnad av en komplementbyggnad. Den nya komplementbyggnaden får 

en byggnadsarea på ca 90 kvadratmeter. Fasaden blir av grå träpanel och 

takbeläggningen blir av svarta betongpannor. 

För berört område gäller områdesbestämmelser ”Vårkumla” som fick laga 

kraft den 10 april 1997. Enligt bestämmelserna är det utökad lovplikt för 

rivning av komplementbyggnader.  

Yttranden 

Då åtgärden görs utom detaljplanelagt område ska berörda ha underrättats 

om ansökan och getts tillfälle att yttra sig, enligt 9 kap. 25 § PBL. Ägare av 

och boende på Sundet 1:2, Vårkumla 6:2, 6:3 och Vårkumla 7:2 har bedömts 

vara berörda. Inga negativa synpunkter kommit in till byggnadsnämnden. 

Skäl till beslut 

Den föreslagna rivningsåtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap. 34 § PBL det 

vill säga att byggnaderna inte omfattas av rivningsförbud enligt områdes-

bestämmelserna. Byggnadsnämnden bedömer även att byggnaderna inte har 

ett bevarandevärde ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 

konstnärligt synpunkt. 

Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 och 8 kap. 1 §, 2 § första 

stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ PBL och 

förutsätter inte planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 § PBL. Mot bakgrund av 

ovanstående ska bygglov beviljas. 
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Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 110/2021  2021-06-09 

Tjänsteutlåtande   2021-05-26 

Anmälan Kontrollansvarig   2021-04-22 

Ritningar (A)    2021-04-22 

Situationsplan   2021-04-22 

Foto    2021-03-31 

Ansökan om bygglov   2021-03-31 

Övriga upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett 

startbesked. Byggnadsnämnden är skyldig att påföra byggherren en 

byggsanktionsavgift om byggnationen påbörjas innan startbeskedet meddelas 

enligt 11 kap. 51 § PBL. 

Beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas (påbörjas) först 

fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, 

även om startbesked har lämnats. Efter dessa fyra veckor får beslutet 

verkställas även om det inte har fått laga kraft under förutsättning att det 

finns ett startbesked enligt 9 kap. 42 a § PBL. 

Stadsbyggnadsavdelningen kungör i regel lovbeslutet inom en vecka efter att 

det har tagits. Byggnadsnämnden får i undantagsfall bestämma att ett beslut 

om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas tidigare, om ett 

väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det enligt 9 kap. 42 a § PBL. 

Om åtgärden påbörjas innan fyra veckor har gått får byggnadsnämnden 

stoppa arbetet enligt 11 kap. 31 § PBL. 

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 

4 § PBL, om inte byggnadsnämnden beslutar annat. 

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 

kap. 43 § PBL. 

Åtgärden kräver fastighetsägarens tillstånd. 

Beslutet inklusive avgiften kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län. Ett skriftligt överklagande ska ha inkommit till 

byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då sökande fick beslutet. 

Stadsbyggnadsavdelningen kan lämna mer information. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar 

byggnadsinspektör för överenskommelse om tid och plats för tekniskt 

samråd. Senast en vecka innan det tekniska samrådet ska följande handlingar 

redovisas: 

 Förslag till kontrollplan 

 Grund- och stomritningar 
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 Brandskyddsbeskrivning 

 VA-handlingar 

 Ventilations- och värmeritningar 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Sökanden            
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§ 111 Dnr 2021/00111  

Bygglov för ändrad användning från carport till 
gäststuga på fastigheten Ugglum 8:17 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL, 

2010:900). 

2   Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte för åtgärden. Byggherren 

ansvarar själv för kontrollen av genomförandet. 

3   Handläggningsavgift tas ut med 5 341 kr. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för ändrad användning, ombyggnad av en carport till 

gäststuga. Stugan blir 38 kvadratmeter och kommer få ett mindre kök, wc/d 

vardagsrum samt ett sovloft. Gäststugan ska användas för privat bruk, inte 

för uthyrning/fristående bostad. 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Yttranden 

Då åtgärden görs utom detaljplanelagt område ska berörda ha underrättats 

om ansökan och getts tillfälle att yttra sig, enligt 9 kap. 25 § PBL. Ägare av 

och boende på fastigheterna Forentorp 1:2, 1:3, 1:4 och 6:1 samt Ugglum 8:8 

och 8:16 har bedömts vara berörda. Inga negativa synpunkter har inkommit.  

Ärendet har remitterats till Miljönämnden östra Skaraborg som i sitt 

remissvar den 17 maj 2021 påpekar att befintlig avloppsanläggning inte kan 

belastas ytterligare. Anläggningen är byggd 2003 och dimensionerad för ett 

hushåll men används redan idag av fler hushåll. Möjlighet finns att ansluta 

till Norra Mössebergs VA/fiber förening och fastighetsägaren har förbehållit 

sig till att göra detta senast 2027. Denna överenskommelse kom till stånd 

innan nuvarande gäststuga var påtänkt.  

Skäl till beslut 

Möjlighet att ansluta avloppsanläggningen till en VA-förening istället för ett 

enskilt avlopp finns. Hur detta ska lösas och att lösningen kommer till stånd 

är en teknisk fråga och hanteras i samband med startbesked och slutbesked. 

Den föreslagna åtgärden uppfyller därmed kraven enligt 2 och 8 kap. 1 §, 2 § 

första stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ PBL och 

förutsätter inte planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 § PBL. Mot bakgrund av 

ovanstående ska bygglov beviljas. 
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Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 111/2021  2021-06-09 

Tjänsteutlåtande   2021-05-31 

Yttrande MÖS   2021-05-17 

Situationsplan   2021-04-21 

Planer    2021-04-21 

Sektion    2021-04-21 

Fasader    2021-03-08 

Foto     2021-03-08 

Ansökan om bygglov   2021-03-08 

Övriga upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett 

startbesked. Byggnadsnämnden är skyldig att påföra byggherren en 

byggsanktionsavgift om byggnationen påbörjas innan startbeskedet meddelas 

enligt 11 kap. 51 § PBL. 

Beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas (påbörjas) först 

fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, 

även om startbesked har lämnats. Efter dessa fyra veckor får beslutet 

verkställas även om det inte har fått laga kraft under förutsättning att det 

finns ett startbesked enligt 9 kap. 42 a § PBL. Stadsbyggnadsavdelningen 

kungör i regel lovbeslutet inom en vecka efter att det har tagits. Om åtgärden 

påbörjas innan fyra veckor har gått får byggnadsnämnden stoppa arbetet 

enligt 11 kap. 31 § PBL. 

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 

4 § PBL, om inte byggnadsnämnden beslutar annat. Bygglovet upphör att 

gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år 

från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL. Åtgärden 

kräver fastighetsägarens tillstånd. 

Beslutet inklusive avgiften kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län. Ett skriftligt överklagande ska ha inkommit till 

byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då sökande fick beslutet. 

Stadsbyggnadsavdelningen kan lämna mer information. 

Separat startbesked krävs i detta ärende. Inför startbesked ska följande 

handlingar lämnas in till stadsbyggnadsavdelningen: 

 Förslag till kontrollplan 

 Redovisning hur utvändigt VA kopplas till VA-förening 

 VA-handlingar invändigt 

  

Paragrafen skickas till  
Sökanden            
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§ 112 Dnr 2021/00112  

Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med 
balkonger på fastigheten Rådjuret 16 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Bygglov beviljas ej med stöd av 2 kap. 6 § punkt 1, 8 kap. 1 § punkt 2 

och 17 § samt 9 kap. 30 och 31 b §§ plan- och bygglagen (PBL, 

2010:900). 

2   Handläggningsavgift tas ut med 8 783 kr. Faktura skickas separat.  

Reservation 

Milada Wurm (SD), Anette Larsson (SD), Corry Thuresson (S) och Susanne 

Berglund (S) reserverar sig mot beslutet.      

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus. Sökanden vill 

bygga om och bygga ut befintliga indragna balkonger med inglasade 

balkonger som sticker ut ca 0,9 meter. Detta innebär en ökning av byggnads-

arean med 28 kvadratmeter och totalt rör det sig om 40 balkonger vilket 

innebär tillkommande bruttoarea på 140 kvadratmeter.  

Sökanden har tidigare ansökt om bygglov för i princip samma åtgärd där 

byggnadsnämnden avslog ansökan (BN § 28/2019). Beslutet överklagades 

till Länsstyrelsen som i sitt beslut den 15 maj 2019 avslog överklagan 

(diarienummer 403-10882-2019). En ny ansökan, med ett reviderat 

utförande, avslogs återigen av byggnadsnämnden (BN§142/2019). Beslutet 

överklagades, först till Länsstyrelsen som avslog överklagan och sedan 

vidare överklagan till Mark- och miljödomstolen som i sitt beslut den 26 

november 2020 också avslog överklagan (P 1885-20). Beslutet har fått laga 

kraft. 

Skillnaden i nuvarande ansökan mot de tidigare är en ”lättare” modell utan 

inramade glaspartier, gula frostade glas i bröstningen för att efterlikna 

fasadteglet och bruna aluminiumpartier likt befintliga fönsterpartier. 

Fastigheten omfattas av detaljplan ”Kv. Gumsen m.fl. Dotorp, Falköping” 

antagen den 2 december 1981. Tillbyggnaderna hamnar i sin helhet på 

prickmark, mark som inte får bebyggas.  

Fastigheten ingår också i ”Utredning av riksintresse för kulturmiljövården i 

Falköpings kommun, underlag för översiktsplan” antagen den 26 februari 

2018. I utredningen klassas stadsdelen Ranten som värdeklass A, nationellt 

bevarandevärde, och byggnaderna ingår i den tidstypiska centrumförnyelse 

som pågick 1950-1970-talen. Byggnaderna är inte utpekade som 
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bevarandevärda men har ändå en särprägel i Falköpings tätort med få eller 

inga liknande byggnader. Inget utpekat förvanskningsförbud enligt 8 kap 13 

§ PBL föreligger således men det innebär inte att byggnaderna saknar visst 

bevarandevärde. 

Varsamhetskravet enligt 8 kap. 17 § PBL, som syftar till att tillvarata 

byggnadens karaktärsdrag oavsett ålder, gäller i alla ärenden som berör en 

ändring av en byggnad.  

Yttranden 

Då åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanens bestämmelser ska 

berörda ha underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig, enligt 9 

kap. 25 § PBL.  Då ansökan inte skiljer sig nämnvärt från tidigare utförande 

har inte grannar hörts igen eftersom byggnadsnämnden anser att det är 

uppenbart att bygglov inte kan beviljas. 

Ärendet har tidigare remitterats till Västarvet, Västragötalandsregionens 

kulturmiljöenhet, som i sitt remissvar den 23 november 2018 framförde 

synpunkter. Enligt Västarvet bedömdes det kulturhistoriska värdet inte vara 

så högt eftersom byggnaderna är förändrade sedan uppföranden bl. a. genom 

utbytta fönster och dörrar. Dock är det viktigt att ta tillvara de arkitektoniska 

kvaliteter som ändå finns. I detta fall handlar det framför allt om 

byggnadernas volymer och det horisontella formspråket med fönsterband 

som är så typiskt för 1960-talet. Dåvarande förslag bedömdes därför inte 

vara lämpligt att genomföra. 

Sökanden har också i två liknande skrivelser, en ställd till ansvarig 

handläggare och en ställd till byggnadsnämndens ordförande framfört att 

ärendet är en samhällsfråga, att boende inte vågar gå ut på grund av det 

klientel som vistas i området. I samtliga trapphus bor det personer som är 

beroende av rollator. Nuvarande balkonger är för små, det är omöjligt att 

svänga runt med rollator osv. En utbyggnad skulle kunna resultera i att de 

kan bo och klara sig längre hemma vilket enligt sökanden är en politisk fråga 

att ta hänsyn till. 

Skäl till beslut 

Byggnadernas tidstypiska egenskaper utgörs bl.a. av fönsterbanden med de 

indragna balkongerna (vissa inglasade), tegelfasaden med ett horisontellt 

formspråk som även löper förbi balkongerna där tegelfasaden utgör 

balkongfronten och skapar en slät fasad utan utskjutande delar. Genom att ta 

bort befintliga balkongfronter och ersätta dem med utskjutande balkonger i 

glas och aluminium tar man inte till vara på och respekterar de värden som är 

utmärkande för byggnaderna.  

Byggnadsnämnden bedömer att åtgärden fortfarande inte är lämplig med 

hänsyn till stads- och gatubilden och intresset av en god helhetsverkan enligt 

2 kap. 6 § punkt 1 PBL. Ändringar i bebyggelsen ska göras varsamt så 
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befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas enligt sista stycket i 2 

kap. 6 §. Föreslagen åtgärd uppfyller inte kravet i 8 kap. 1 § punkt 2 PBL 

avseende en god form- och materialverkan.  

Detta innebär att varsamhetskravet enligt 8 kap. 17 § PBL inte uppfylls 

eftersom en ändring av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn 

till byggnadens karaktärsdrag oavsett ålder.  

Vid prövning av frågor enligt PBL ska hänsyn tas till både enskilda och 

allmänna intressen. Det enskilda intresset för att få genomför tillbyggnaden 

får anses underordnat det allmänna intresset av att bevara byggnadens 

karaktärsdrag. I tidigare dom från Mark- och miljödomstolen (P 1885-20) 

framhölls, förutom att åtgärden inte var förenlig med 18 kap. 17 § PBL, att 

det enskilda intresset inte väger tyngre än det allmänna och bara det var skäl 

nog att avslå överklagandet.   

Åtgärden avviker från detaljplanen avseende byggnation på prickmark. 

Avvikelsen kan dock betraktas som liten och förenlig med planens syfte 

enligt 9 kap. 31 b § PBL, detta enligt Länsstyrelsens beslut med dnr 403-

10882-2019. 

Mot bakgrund av ovanstående kan bygglov inte beviljas. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 112/2021  2021-06-09 

Tjänsteutlåtande   2021-05-31 

Skrivelse till BNs ordförande  2021-05-24 

Skrivelse till handläggare   2021-05-22 

Fasader och detaljritning   2021-05-06 

Situationsplan   2021-05-06 

Fotomontage    2021-04-20 

Fasader gavlar   2021-04-19 

Ansökan om bygglov   2021-04-19 

Övriga upplysningar 

Beslutet inklusive avgiften kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län. Ett skriftligt överklagande ska ha inkommit till 

byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då sökande fick beslutet. 

Stadsbyggnadsavdelningen kan lämna mer information.  

Yrkanden 

Milada Wurm (SD), Anette Larsson (SD), Corry Thuresson (S) och Susanne 

Berglund (S) yrkar att ärendet återremitteras till stadsbyggnadsavdelningen 

för vidare handläggning med grannehörande inför beslut om bygglov.     
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag respektive Milada 

Wurms (SD) med fleras yrkanden och finner att byggnadsnämnden beslutar 

enligt arbetsutskottets förslag.      

Omröstning begärs 

Byggnadsnämnden godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för arbetsutskottets förslag 

Nej-röst för återremiss 

Omröstningsresultat 

Med 7 ja-röster för arbetsutskottets förslag och 4 nej-röster för återremiss 

beslutar byggnadsnämnden bifalla arbetsutskottets förslag. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst 

Dan Hovskär (KD) x  

Corry Thuresson (S)  x 

Johan Eriksson (M) x  

Göte Andersson (C)  x  

Börje Svensson (C)  x  

Maria Bruckshaw (KD)  x  

Elias Assio (M) x  

Milada Wurm (SD)  x 

Susanne Berglund (S)  x 

Irene Almsparre (M) x  

Anette Larsson (SD)  x 

Summa 7 4 
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§ 113 Dnr 2021/00113  

Bygglov för om- och tillbyggnad av flerbostadshus på 
fastigheten Boktryckaren 16 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31b §§ plan- och bygglagen 

(PBL, 2010:900). 

2   För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig 

är: Mats Pettersson, mats@hagnenbyggkonsult.se, som är certifierad 

kontrollansvarig med certifieringsnummer SC0755-11 enligt 10 kap. 9 § 

PBL. 

3   Handläggningsavgift tas ut med 69 346 kr. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för om- och tillbyggnad av flerbostadshus. På 

entréplan tillkommer en butiksentré ut mot Stora torget samt en 

personalingång direkt mot baksidan, för övrigt ingen ändring av de 

lokalerna. På andra våning görs tomma kontorslokaler om till 3 lägenheter, 

två st 5:or på 140 respektive 190 kvadratmeter och en 2:a på 60 

kvadratmeter. På vindsplanet finns idag 2 lägenheter som görs om till 4 

lägenheter, två 3:or på 115 respektive 133 kvadratmeter och två 2:or på 50 

respektive 60 kvadratmeter. I samband med ombyggnaden kommer befintlig 

enplansvinkel på norrsidan byggas till med en skyddad entré på 15,5 

kvadratmeter samt påbyggnad uppåt i ytterligare två hela våningar. På 

norrfasaden tillkommer också fem nya balkonger och en takkupa. På fasaden 

mot Stora Torget sker inga tillbyggnader.  

Fasader, fönster och tak kommer att renoveras/bytas. Fasaderna får en 

sandstensliknande kulör med gråa detaljer, nya chokladbruna 

aluminiumklädda fönster på fasaden mot Stora Torget. Fasaden mot norr blir 

enfärgad med vita fönster, huvudsakligen renovering av befintliga träfönster. 

Hela taket byts till bandtäckt plåt i en mattsvart kulör.  

På norrsidan iordningställs 11 parkeringsplatser varav en för rörelsehindrade. 

Fastigheten omfattas av detaljplan ”Boktryckaren 15 m.fl. Gamla stan, 

Falköping” som fick laga kraft den 28 februari 2008. Tillbyggnaden hamnar 

på mark avsedd för parkering. Byggnaderna är i detaljplanen utpekade som 

värdefulla och omfattas av skyddsbestämmelser. Enligt dessa får 

byggnaderna inte rivas och befintliga byggnaders dekorerade putsfasader ska 

bevaras. Underhåll ska ske med ursprungliga material, kulörer och 

arbetstekniker. 
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Fastigheten ingår också i ”Utredning av riksintresse för kulturmiljövården i 

Falköpings kommun, underlag för översiktsplan” antagen den 26 februari 

2018. I utredningen klassas stadsdelen Gamla staden som värdeklass A, 

nationellt bevarandevärde, och aktuell byggnad pekas ut som med regionalt 

bevarandevärde.   

Yttranden 

Då åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanens bestämmelser ska 

berörda ha underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig, enligt 9 

kap. 25 § PBL. Ägare av och boende på fastigheterna Boktryckaren 4 och 15 

har bedömts vara berörda. Inga negativa synpunkter har inkommit.  

Skäl till beslut 

Åtgärden avviker från detaljplanen avseende tillbyggnadens placering på 

mark som är avsedd för parkering. 

Avvikelsen kan betraktas som liten och förenlig med planens syfte. 

Ändringar som påverkar putsfasaden följer detaljplanens 

skyddsbestämmelser vilket innebär att förvanskningsförbudet enligt 8 kap. 

13§ uppfylls. Övriga ändringar, t.ex. tillbyggnaden, kupor, balkonger och 

fönsterbyten bedöms ske med varsamhet så att byggnadens tekniska, 

historiska och kulturhistoriska värden tas till vara och byggnadens 

karaktärsdrag bevaras enligt 8 kap. 17§. 

Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd för övrigt uppfyller 

tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL. 

Med bakgrund av ovanstående kan bygglov beviljas. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 113/2021  2021-06-09 

Tjänsteutlåtande   2021-06-01 

Situationsplan   2021-06-01 

Exempel fönster   2021-05-26 

Exempel färgsättning   2021-05-26 

Planritningar    2021-05-26 

Fasadritningar   2021-05-26 

Sektion    2021-05-26 

Anmälan KA    2021-05-06 

Ansökan om bygglov   2021-04-30 

Övriga upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett 

startbesked. Byggnadsnämnden är skyldig att påföra byggherren en 

byggsanktionsavgift om byggnationen påbörjas innan startbeskedet meddelas 

enligt 11 kap. 51 § PBL. 
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Beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas (påbörjas) först 

fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, 

även om startbesked har lämnats. Efter dessa fyra veckor får beslutet 

verkställas även om det inte har fått laga kraft under förutsättning att det 

finns ett startbesked enligt 9 kap. 42 a § PBL. 

Stadsbyggnadsavdelningen kungör i regel lovbeslutet inom en vecka efter att 

det har tagits. Byggnadsnämnden får i undantagsfall bestämma att ett beslut 

om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas tidigare, om ett 

väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det enligt 9 kap. 42 a § PBL. 

Om åtgärden påbörjas innan fyra veckor har gått får byggnadsnämnden 

stoppa arbetet enligt 11 kap. 31 § PBL. 

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 

4 § PBL, om inte byggnadsnämnden beslutar annat. 

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 

kap. 43 § PBL. 

Åtgärden kräver fastighetsägarens tillstånd. 

Beslutet inklusive avgiften kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län. Ett skriftligt överklagande ska ha inkommit till 

byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då sökande fick beslutet. 

Stadsbyggnadsavdelningen kan lämna mer information. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar 

byggnadsinspektör för överenskommelse om tid och plats för tekniskt 

samråd. Senast en vecka innan det tekniska samrådet ska följande handlingar 

redovisas: 

 Förslag till kontrollplan 

 Grund- och stomritningar 

 Energiberäkning 

 Brandskyddsbeskrivning 

 VA-handlingar 

 Ventilations- och värmeritningar 
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§ 114 Dnr 2020/00138  

Anmälda delegationsbeslut  

Byggnadsnämndens beslut 

1   Informationen godkänns och läggs till handlingarna.  

Bakgrund 

Lovärenden och anmälan enligt plan- och bygglagen (2010:900) 

Beslut Delegat  

Bygglov enligt rapport 

2021-05-05 – 2021-06-01 

Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 

Rivningslov enligt rapport 

2021-05-05 – 2021-06-01 

Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 

Anmälan enligt rapport 

2021-05-05 – 2021-06-01 

Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 
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§ 115 Dnr 2021/00117  

Ändring av byggnadsnämndens 
delegationsbestämmelser 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att anta byggnadsnämndens delegations-

bestämmelser. 

2   Ändringen gäller från och med den 5 juli 2021 och ersätter delegations-

bestämmelserna antagna av byggnadsnämnden den 26 augusti 2020,  

§ 105.  

Bakgrund 

Delegationsbestämmelserna är ett levande dokument som bör uppdateras 

årligen eftersom lagstiftningen ändras och arbetssättet på stadsbyggnads-

avdelningen effektiviseras. Stadsbyggnadsavdelningen föreslår följande 

ändringar i delegationsbestämmelserna: 

Borttagen text 

Delegerad beslutanderätt i inköpsfrågor gäller endast inom ramen för av 

byggnadsnämnden antagen budget eller kostnadskalkyl för visst projekt. 

Tillägg av punkt 3.9 

Utfärda fullmakt att föra byggnadsnämndens talan inför domstol och andra 

myndigheter 

Tillägg av punkt 3.10 

Anta dokumenthanteringsplan 

Ändring av namn på delegat i tabell Dataskyddförordningen, GDPR 

Avdelningschef är ändrat till Stadsbyggnadschefen 

Nämndsekreterare är ändrat till Nämndens kontaktperson för GDPR 

Tillägg av delegat punkt 14.10 

2. Nämndens kontaktperson för GDPR 

Tillägg av tabell 

Undertecknande av handlingar 

Stadsbyggnadsavdelningens bedömning 

Stadsbyggnadsavdelningen föreslår att byggnadsnämnden antar förslag till 

ändring av delegationsbestämmelserna och att ändringen börjar gälla från 
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och med den 5 juli 2021 och ersätter delegationsbestämmelserna antagna av 

byggnadsnämnden den 26 augusti 2020, § 105.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 115/2021 

Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande, 2021-05-26 

Förslag till byggnadsnämndens delegationsbestämmelser 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Anna-Karin Linder, kansliavdelningen            
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§ 116 Dnr 2020/00133  

Ekonomisk lägesrapport efter maj månad 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Informationen godkänns och läggs till handlingarna.  

Bakgrund 

Avdelningschef Erna Pezic presenterar ekonomisk lägesrapport efter maj 

månad.     

Underlag 

Arbetsutskottet § 116/2021 

Ekonomirapport efter maj månad 

   

            



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

54 (56) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-23 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 117 Dnr 2020/00137  

Anmälningsärenden  

Byggnadsnämndens beslut 

1   Informationen godkänns och läggs till handlingarna.  

Bakgrund 

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 

händelser som kan vara av intresse för byggnadsnämnden.   

Nr Ärende 

1 Länsstyrelsens beslut den 3 juni 2021, dnr 403-32705-2020. 

Överklagande av beslut om att avskriva tillsynsärende avseende 

anmäld åtgärd på fastigheten Hjulmakaren 1. Länsstyrelsen avslår 

överklagandet. 
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§ 118 Dnr 2020/00134  

Avdelningschefen och ordföranden informerar  

Byggnadsnämndens beslut 

Under punkten finns inget att behandla.  
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§ 119 Dnr 2020/00135  

Övrigt  

Dan Hovskär (KD), Corry Thuresson (S) och Milada Wurm (SD) tackar 

stadsbyggnadsavdelningen för ett gott samarbete och önskar alla en trevlig 

sommar.  

  

            


