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§ 120 Dnr 2020/00131  

Plan- och bygglovsläget för augusti månad 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Informationen godkänns och läggs till handlingarna.  

Bakgrund 

Kommunarkitekt Amelie Sandström informerar om planläget för augusti 

månad. Bygglovsingenjör Stefan Tiverman informerar om bygglovsläget 

efter juli månad. Det är fortsatt fler inkomna ansökningar och anmälningar 

jämfört med samma period föregående år. 

Underlag 

Arbetsutskottet § 120/2021 

Planprio för augusti månad 

  

            



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4 (34) 

Sammanträdesdatum 

2021-08-25 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 121 Dnr 2021/00122  

Planbesked för fastigheten Trym 20  

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden lämnar ett positivt planbesked enligt 5 kap. 2-5 §§ 

plan- och bygglagen (2010:900). 

2   Byggnadsnämnden uppdrar åt stadsbyggnadsavdelningen att upprätta ett 

förslag till detaljplan för det aktuella området. 

3   Byggnadsnämnden beslutar att plankostnadsavtal ska tecknas med 

sökanden innan planarbetet påbörjas, dock senast sex (6) månader efter 

beslut om planbesked. 

4  Byggnadsnämnden bedömer att planen kan komma att antas under första 

kvartalet 2024. 

5   Byggnadsnämnden upphäver beslutet som togs den 27 augusti 2009, § 99 

där byggnadsnämnden beslutade att uppdra åt stadsbyggnadsavdelningen 

att göra en detaljplaneändring för del av kvarteret Trym, med ändamål 

bostäder.  

Bakgrund 

En ansökan om planbesked har inkommit till byggnadsnämnden från 

fastighetsägaren för Trym 20 i Falköping. Planbeskedet avser även innefatta 

de kommunägda fastigheterna Trym 15, 21, 22, S:1 samt del av Kyrkerör 

1:1. Området omfattar totalt cirka 8 720 kvadratmeter mark. Inom området 

finns två byggnader, den ena står tom och den andra används som 

verksamhetslokal. Stora delar av planområdet är oexploaterat.   

Detaljplanen skulle syfta till att pröva platsens lämplighet för bostäder, 

vårdinrättning, handel samt verksamhetsändamål och skulle innebära ett 

stadsutvecklingsprojekt på en strategisk plats i staden.  

Planbeskedet överensstämmer med Översiktsplan 2017-2030, antagen av 

kommunfullmäktige den 26 februari 2018, § 44.  

För det aktuella området gäller en stadsplan från 1951 och en detaljplan från 

1989. Den största delen av området är planlagt för industriändamål med en 

tillåten byggnadshöjd om 12 meter. En liten del är planlagt som park och 

fastigheten Trym 22 är planlagt för bostadsändamål i en våning. Från 

Bangatan fram till den fornlämning som finns inom fastigheten Trym 15 

finns ett prickat område som inte får bebyggas. 

Området omfattas av riksintresse för kulturmiljövård och ingår i stadsdelen 

Ranten som har höga kulturvärden med nationellt bevarandevärde. En av 

byggnaderna inom planområdet har lokalt bevarandevärde. Enligt 
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kulturmiljöutredningen är det utpekade området tåligt och tillkommande 

bebyggelse är möjligt utan att skada riksintresset. Det aktuella området är 

även beläget ut med Bangatan där det förkommer större byggnadsstrukturer. 

Vid framtagandet av planen behövs noggranna volym- och skuggstudier för 

att se hur omkringliggande områden och kulturmiljön påverkas av planen. 

Utifrån platsens förutsättningar bedöms det även krävas en dagvatten- och 

skyfallsutredning, en riskutredning, en bullerutredning, en vibrations-

utredning, en miljöteknisk markundersökning samt en naturvärdes-

inventering. Skulle det dyka upp ny information eller förutsättningar i det 

kommande planarbetet, kan fler utredningar krävas. Utredningarna har som 

syfte att säkerställa markens lämplighet för de tänkta användningarna.  

Bristen på bostäder i Falköping, områdets strategiska lokalisering med närhet 

till resecentrum och kommunens positiva inställning till förtätning av staden 

är motiv till att inleda ett planarbete på denna plats.  

Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att detaljplanen slutligen 

kommer att antas.   

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 121/2021 

Planarkitektens tjänsteutlåtande, 2021-07-26 

Situationsplan 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Sökanden            
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§ 122 Dnr 2021/00110  

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Bjällum 4:21 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus med fristående 

garage 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 kr. Faktura skickas separat.   

Villkor 

1   Byggnadens utformning ska anknyta till omkringliggande bebyggelse. 

Utformningen ska följa villkor enligt tillstånd från Länsstyrelsen om 

uppförande av ny bebyggelse inom landskapsbildskyddsområde. 

Slutgiltigt ställningstagande till byggnaders placering och utformning ska 

ske i samråd med stadsbyggnadsavdelningen. 

2   Huvudbyggnadens byggnadsarea får inte vara större än 180 kvadratmeter. 

3   Huvudbyggnaden får inte ha en byggnadshöjd över 3,5 meter. 

4   Anvisningar i remissvar från Miljönämnden östra Skaraborg (MÖS) den 

14 maj 2021 ska följas. 

5   Vid placering och byggnation ska objekt som är skyddsvärda ur 

kulturmiljö- och naturvårdssynpunkt respekteras.  

Bakgrund 

Ansökan avser förhandsbesked för enbostadshus i en och en halv våning 

med en byggnadsarea på ca 170 kvadratmeter samt ett fristående garage. 

Fastigheten har idag en areal av 17 684 kvadratmeter varav nuvarande 

tomtplats upptar 4 300 kvadratmeter och ca 7 500-8 000 kvadratmeter utgörs 

av en äng. Tilltänkt avstyckning blir ca 2 000 kvadratmeter i norra delen av 

ängen. Ursprungligen avsåg ansökan tre bostadshus/avstyckningar men efter 

första remissomgången till grannar har sökanden justerat förslaget till att 

bara omfatta ett hus. 

Platsbesök gjordes den 8 juli 2021. Platsen för det tänkta bostadshuset blir 

mot den östra fastighetsgränsen och garaget placeras mot norr. Tänkt 

avstyckning begränsas av stenmurar i väster och öster och en fädrev i norr. 

Enligt översiktsplanen benämns markanvändningen som landsbygd och är 

generellt utpekad som jordbruksmark. Området omfattas inte av detaljplan 

eller av områdesbestämmelser men av riksintresse för naturvård, 

kulturmiljövård och friluftsliv. 
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Området omfattas också av föreskrifter till skydd för landskapsbilden öster 

om Hornborgasjön, beslutade av Länsstyrelsen Skaraborgs län den 28 juni 

1971. 

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 Bjällum 4:2, 4:14, 4:15, 4:16, 4:17, 4:18, 4:19, 

4:20, 18:5 och Bjällum 18:6  har bedömts vara berörda. Synpunkter har 

inkommit från flera fastighetsägare. 

Ägare av Bjällum 4:2 har inget emot själva byggnationen men är orolig att 

bli drabbad av lukt från tänkt avlopp.  

Ägare av Bjällum 4:14 samt ägare och boende på Bjällum 4:19 och 4:20 

motsätter sig avstyckning och byggnation med hänvisning till områdets 

historia och höga natur-, frilufts- och kulturvärden. Vidare ifrågasätts om 

byggnationen överensstämmer med ambitioner och riktlinjer i kommunens 

gällande översiktsplan samt miljöbalkens grundläggande bestämmelser för 

hushållning med mark- och vattenområden. 

Ägare av Bjällum 4:17 motsätter sig byggnationen dels eftersom tänkt VA-

ledning är planerad över deras fastighet utan att de är tillfrågade, dels för att 

byggnationen kommer störa det fågel och djurliv som finns i området och 

även påverka vattenkvalitén på det vattendrag som kommer fram ur berget 

på deras fastighet 75 meter väster om tänkt byggnation.  

Ägare av Bjällum 4:18 yrkar på att ansökan ska avslås, framför allt på grund 

av det rika fågel- och djurliv som finns i området och ängens betydelse som 

vandringstråk och jaktmark för flera arter. De påpekar också att området 

ligger inom riksintresse för naturvård och kulturvård samt omfattas av 

landskapsbildskydd. 

Ägare av Bjällum 18:6 påpekar att de, om byggnationen kommer till stånd, 

kommer bli helt omgiven av vägar och innebära mer biltrafik. Byggnationen 

kommer också innebära en negativ påverkan på områdets natur-, fågel, 

insekts-, växt- och djurliv. Dessutom påverkar det landskapsbilds-

skyddsområdet och riksintresset för naturvård och kulturvård. 

Flera grannar har också påpekat att det nu har påbörjats en byggnation av två 

hus på fastigheten Bjällum 4:2, 75-100 meter norr om tänkt byggnation. 

Sammantaget befarar de att det kommer innebära en ”tät villabebyggelse”. 

De hus som nu uppförs är två fritidshus för uthyrning på 53 kvadratmeter 

vardera enligt bygglov som beviljades 2018 och fick laga kraft 2019. 

Ärendet har remitterats till Miljönämnden östra Skaraborg som i sitt 

remissvar den 14 maj tillstyrker nybyggnad under förutsättning att 

tillkommande bebyggelse ansluts till kommunalt/gemensamt avlopp.  
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Ärendet har också remitterats till Länsstyrelsen som i sitt remissvar den 4 

maj 2021 påpekar att de inte yttrar sig i frågan angående riksintresse för 

kulturmiljövård och landskapsbild eftersom de hanterar överklagande av 

bygglovsärenden. Ur fornlämningshänseende har de dock inga synpunkter. 

Till närmsta kända fornlämning, ett vägmärke i sydvästlig riktning, är det 

drygt 200 meter. 

Även kommunekologen har tittat på ärendet och ser inga hinder till att 

bevilja ett positivt förhandsbesked, berört område ligger inte inom eller i 

direkt anslutning till områden som omfattas av naturvårdprogram, 

naturminne, djur-& växtskyddsområde eller Natura-2000. 

Skäl till beslut 

Byggnadsnämnden bedömer att åtgärden inte kommer få någon betydande 

inverkan på omgivningen. Den sökta åtgärden bedöms, med hänsyn till 

bebyggelsens karaktär och omfattning, inte varasådan att markens lämplighet 

behöver prövas med detaljplan enligt 4 kap. 2 § PBL. 

Marken som tas i anspråk för bebyggelse är jordbruksmark men storleken på 

åkern och att den idag inte aktivt används innebär att nämnden bedömer att 

det inte rör sig om brukningsvärd jordbruksmark enligt 3 kap. 4 § 

miljöbalken (MB, 1998:808), detta i enlighet med kommunens översiktsplan. 

Berörd yta är begränsad och placeringen i ett kantläge, 75-100 meter ifrån 

både närmsta befintliga bostadshus och även de fritidshus som nu håller på 

att uppföras på grannfastigheten innebär inte en förtätning likt ett 

villaområde.  

Placering av tillfartsväg och VA-anslutning fastställs i kommande bygglov, 

förslaget visar att det finns möjlighet att göra dessa vilket är ett krav för att 

förhandsbesked ska kunna beviljas. Störning av tillfartsvägen bedöms vara 

begränsad för närboende.  

Området omfattas av landskapsbildskydd vilket inte innebär ett förbud mot 

nybyggnation men ställer höga krav på utformning mm vilket hanteras via 

tillstånd från Länsstyrelsen.  

Placering av byggnader och väg bedöms inte störa djur- och fågelliv mer än 

befintlig bebyggelse gör och genom utformning av avstyckningen (hanteras 

av Lantmäteriet och är i sig inte en fråga för byggnadsnämnden) och 

tomtplatsen bör viltstråk kunna bevaras. 

Genom att följa villkoren om utformning, byggnadsarea och byggnadshöjd 

bedömer byggnadsnämnden att byggnaden knyter an till befintlig blandad 

bebyggelse med både tvåplanshus i sydväst och enplanshus i sydost. På så 

sätt uppfylls kravet på en god helhetsverkan enligt 2 kap. 6 § PBL. 

Mot bakgrund av ovanstående bedömer nämnden att lokaliseringen av 

byggnaderna inte påverkar riksintressen negativt, är förenliga med 
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Falköpings kommuns översiktsplan samt 2 kap. och 9 kap. 31 § PBL och ett 

positivt förhandsbesked kan därmed beviljas. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 123/2021  2021-08-11 

Tjänsteutlåtande   2021-08-02 

Yttrande Bjällum 4:17, 2 st  2021-07-10 

Yttrande Bjällum 4:14   2021-07-10 

Yttrande Bjällum 18:6, 2 st  2021-07-10 

Yttrande Bjällum 4:20   2021-07-08 

Yttrande Bjällum 4:19   2021-07-08 

Yttrande Bjällum 4:18, 2 st  2021-07-08 

Yttrande Bjällum 4:2   2021-07-08 

Foton från platsbesök   2021-07-08 

Reviderad situationsplan med förklaring  2021-06-14 

Yttrande MÖS   2021-05-14 

Yttrande Länsstyrelsen   2021-05-04 

Ansökan om förhandsbesked  2021-04-14 

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 

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. För mer 

information om generellt biotopskydd kontakta Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län. Tillstånd krävs från Länsstyrelsen i Västra Götalands län för 

att uppföra byggnader inom område som omfattas av landskapsbildskydd, 

ska bifogas i kommande bygglovsansökan.  

  

 

 
 
Paragrafen skickas till  
Sökanden samt ägaren av Bjällum 4:2 

 

Paragrafen ska delges  
Ägare av Bjällum 4:14, 4:17, 4:18, 4:19, 4:20 och 18:6 (totalt 9 st)           
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§ 123 Dnr 2021/00131  

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
del av fastigheten Hornborga 33:5 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Förhandsbesked för enbostadshus med garage 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 kr. Faktura skickas separat.   

Villkor 

1   Huvudbyggnadens byggnadsarea får inte vara större än 180 kvadratmeter. 

2   Huvudbyggnaden får inte ha en byggnadshöjd över 3,5 meter.  

3   Vid placering och byggnation ska objekt som är skyddsvärda ur 

kulturmiljö- och naturvårdssynpunkt respekteras.  

Bakgrund 

Ansökan avser förhandsbesked för ett enbostadshus med en större 

komplementbyggnad. Fasaden på de båda byggnaderna kommer att bestå av 

järnvitriolfärgad trä, taktäckningen blir av svart bandtäckt plåt. Fastigheten 

kommer få en storlek på 1 5000 kvadratmeter. 

Platsbesök gjordes den 8 juli 2021. Platsen för det tänkta bostadshuset ligger 

i kanten av ett större sammanhängande jordbrukslandskap och i nära 

anslutning till väg 2687. Fastigheten ramas in av stenmurar och trädbevuxen 

betesmark.  

Enligt översiktsplanen benämns markanvändningen som landsbygd och 

generellt utpekad som jordbruksmark. Området omfattas inte av detaljplan 

eller områdesbestämmelser av men av riksintressen för naturvård, kulturvård 

och friluftsliv.  

Fastigheten ingår i ”Redogörelser och ställningstagande – riksintresse för 

kulturmiljövården i Falköpings kommun, underlag till ÖP” antagen den 26 

februari 2018.  

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 Berg 1:1, Båltorp 5:2, 5:3, Hornborga 1:16, 1:18, 12:4, 13:9, 

Hornborga 32:1, 33:2, 33:6, 33:7 samt Hornborga 9:2, kåxtorp 3:8 och 

Sätuna 1:2, 2:8. har bedömts vara berörda. Inga negativa synpunkter har 

kommit in till byggnadsnämnden. 
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Ärendet har remitterats till Miljönämnden östra Skaraborg som i sitt 

remissvar den 20 juli 2021 inte har några synpunkter på åtgärden.  

Ärendet remitterades även till Länsstyrelsen i Västra Götaland som den 8 juli 

svarade att det inte har något att erinra.  

Skäl till beslut 

Byggnadsnämnden bedömer att åtgärden inte kommer att få någon 

betydande inverkan på omgivningen då placeringen blir som ett komplement 

till befintlig bebyggelse. Den sökta åtgärden bedöms inte vara sådan att 

markens lämplighet behöver prövas med detaljplan enligt 4 Kap. 2 § PBL. 

Eftersom det tänkta området har brukats i närtid bedömer nämnden att 

marken är att anse som brukningsvärd jordbruksmark enligt 3 kap. 4 § 

miljöbalken (MB, 1998:808). Men med tanke på sin placering, där området 

begränsas av stenmurar, trädbeväxt betesmark och kantläge bedömer 

byggnadsnämnden vidare att den tänkta åtgärden blir ett begränsat 

komplement som inte påtagligt motverkar ett rationellt jordbruk i det större 

perspektivet. 

Genom att följa villkoren om utformning gällande byggnadsarea och 

byggnadshöjd så bedömer byggnadsnämnden att byggnaden knyter an till 

omgivande bebyggelse och på så sätt bidrar till en god helhetsverkan enligt 2 

kap. 6 § PBL. 

Mot bakgrund av ovanstående bedömer nämnden att lokaliseringen av 

byggnaderna är förenliga med Falköpings kommuns översiktsplan och 2 kap 

och 9 kap 31§ PBL och ett positivt förhandsbesked kan där med beviljas. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Tjänsteutlåtande   2021-08-17 

Yttrande MÖS   2021-07-20 

Yttrande Länsstyrelsen   2021-07-08 

Foto     2021-07-08 

Illustration    2021-06-29 

Situationsplan   2021-06-29 

Ansökan om förhandsbesked  2021-06-29 

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 

blivit överklagat av annan part. Stadsbyggnadsavdelningen kan lämna mer 

information. 
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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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§ 124 Dnr 2021/00123  

Bygglov för tillbyggnad av industri på fastigheten 
Maskinisten 1 

Byggnadsnämndens beslut 

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

(PBL, 2010:900). 

2   För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig 

är: Christer Ask, christer.ask@linkarkitektur.se, som är certifierad 

kontrollansvarig med certifieringsnummer CS0607-16 enligt 10 kap. 9 § 

PBL. 

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

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av industri och lagerbyggnad. 

Tillbyggnaden får en storlek på ca 25 kvadratmeter och får en fasad av grå 

betong med en taktäckning av svart plåt. På byggnadens västra sida anläggs 

också en lastbrygga med en höjd på 1,1 meter och en storlek på ca 20 

kvadratmeter. 

Fastigheten omfattas av detaljplan ”Bangatan, Västertull - Vilhelmsro” som 

fick laga kraft den 7 juli 1992. Enligt ansökan hamnar ca 4 kvadratmeter av 

lastbryggan på prickmark, Mark som inte får bebyggas. 

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 början på 1960-talet och att byggnaden utgör ett 

intressant inslag i Falköpings stad. 

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 

lokaltbevarandevärde. 

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 Gamla stan 2:26 och Maskinisten 2 har bedömts 

vara berörda.  

Synpunkter har kommit in från Maskinisten 2. Synpunkten handlar om att de 

inte vill att framfartsvägen blockeras vid lossning och lastning.  
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Sökande har förtydligat situationsplanen som visar att vägen inte kommer 

blockeras.  

Skäl till beslut 

Åtgärden avviker från detaljplanen då del av lastbryggan placeras på mark 

som inte får bebyggas. Avvikelsen kan betraktas som liten och förenlig med 

planens syfte, eftersom endast en liten del hamnar på prickmark.  

Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd tar hänsyn till de 

bevarandevärden som byggnaden har och därför 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 § 124/2021  2021-08-11 

Tjänsteutlåtande   2021-07-22 

Svar sökande    2021-06-21 

Yttrande Maskinisten 2   2021-06-14 

Anmälan kontrollansvarig   2021-06-03 

Ritningar (A) plan, fasad   2021-05-18 

Situationsplan   2021-05-18 

Ansökan om bygglov   2021-05-18 

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. 
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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. 

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 

 Brandskyddsbeskrivning 

 Ventilations- och värmeritningar 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Sökanden    

 

Paragrafen ska delges 
Ägaren till Maskinisten 2        
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§ 125 Dnr 2021/00124  

Bygglov för ändring/ombyggnad av tak på 
komplementbyggnad på fastigheten Gråärlan 3 

Byggnadsnämndens beslut 

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

och 17 § samt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (PBL, 2010:900).  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för ändring av lutning på komplementbyggnadens 

tak. Garaget har idag ett låglutande tak med en sarg av träpanel, detta byts 

till ett sadeltak med grå betongpannor.  

Bostadshuset och garaget på Gråärlan 3 ingår i ett grupphus område som 

uppfördes i början på 1980-talet och består av 17 bostadshus och 16 garage, 

varav två garage är sammanbyggda. Vid uppförandet så hade bostadshusen 

sadeltak och garagen låglutande tak med en träsarg. Garagens tak upplevs 

som platta från gaturummet. Alla utom de sammanbyggda garagen har idag 

låglutande tak med träsarg. 

Fastigheten omfattas av detaljplan ”Kv. Spoven m.m. Anneborg” antagen 

den 28 februari 1983. 

Skäl till beslut 

Byggnadsnämnden bedömer att om garaget beläggs med ett sadeltak så tar 

man inte till vara på och respekterar de värden som är utmärkande för 

byggnaden och även för området. Att taket har förändrats på Gråärlan 6 och 

7 medför inte att hela grupphusområdet har fått annan karaktär, då dessa två 

garage från början var sammanbyggda och därmed redan från start hade en 

annan volym än övriga garage.  

Detta innebär att åtgärden inte är lämplig med hänsyn till stads- och 

gatubilden och intresset av en god helhetsverkan enligt 2 kap. 6 § punkt 1 

PBL. Ändringar i befintlig bebyggelse ska göra varsamt så att befintliga 

karaktärsdrag, i detta fall de låglutande taken med sarg, respekteras och 

tillvaratas enligt sista stycket 2 kap 6 §.  

Genom att bryta den enhetlighet som finns bevarat i området bedömer 

nämnden att åtgärden inte uppfyller kravet i 8 kap. 1 punkt 2 PBL avseende 

en god form och materialverkan. Detta innebär att varsamhetskravet i 8 kap 

17 § PBL inte uppfylls efter som en ändring av en byggnad ska utföras 

varsamt så 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 genomföra åtgärden får i 
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detta fall anses underordnat det allmänna intresset av att bevara byggnadens 

karaktärsdrag. 

Mot bakgrund av ovanstående kan bygglov inte beviljas.  

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 125/2021  2021-08-11 

Tjänsteutlåtande   2021-07-23 

Foto    2021-07-23 

Mark med typfasad   2021-06-21 

Områdes ritning   2021-06-21 

E-post med bilder   2021-06-17 

Ritningar (A)    2021-05-31 

Situationsplan   2021-05-31 

Ansökan om bygglov   2021-05-31 

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.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen ska delges 
Sökanden            
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§ 126 Dnr 2021/00128  

Bygglov för nybyggnad av industri/lagerhall på 
fastigheten Hornborga 13:7 

Byggnadsnämndens beslut 

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

2010:900). 

2   För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig 

är: Jonas P-Räf, jonas.p.raf@gmail.com, som är certifierad 

kontrollansvarig med certifieringsnummer SC1537-11 enligt 10 kap. 9 § 

PBL. 

3   Handläggningsavgift tas ut med 25 466 kr. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av en industri-/lagerhall. Befintlig 

verksamhet på fastigheten ska kompletteras med ytterligare en byggnad för 

att möjliggöra lagring av material och utrustning inomhus. Byggnaden 

kommer vara ett kallager utan VA-anslutning med en byggnadsarea på 774 

kvadratmeter, får en byggnadshöjd på ca 6,5 meter och fasad av röd plåt med 

ett svart plåttak. Ytan bakom/mellan befintlig byggnad och ny byggnad 

kommer användas för parkering, vändplan och materialuppställning mm. 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser men 

ligger inom riksintressen för kulturmiljövård, naturvård och friluftsliv. 

Platsbesök gjordes den 28 maj 2021. Placeringen blir längs med vägen och 

numera nedgrävd elledning på en yta som idag mestadels består av sly och 

buskar.  

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 Hornborga 13:9, Hornborga 39:1, Sätuna 5:18 

och Sätuna 18:1 har bedömts vara berörda. Inga negativa synpunkter har 

inkommit.  

Ärendet har remitterats till Miljönämnden östra Skaraborg som i sitt 

remissvar daterat den 12 juli 2021 inte framför några synpunkter i ärendet. 

Ärendet har också remitterats till Trafikverket som i sitt remissvar från den 1 

juli 2021 framför att byggnaden placeras 16 meter från vägkant, vilket är 

utanför vägens säkerhetszon på 5 meter och därmed ok. De påpekar också att 

det av handlingarna ser ut som att befintlig väganslutning kommer att ändras 

vilket är tillståndspliktigt. Sökanden meddelar dock att de bara har ritat in 
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nuvarande anslutning så som den ser ut idag (kartunderlaget stämde inte med 

verkligheten). 

Skäl till beslut 

Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap 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. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 126/2021  2021-08-11 

Tjänsteutlåtande   2021-08-02 

Yttrande MÖS   2021-07-12 

Yttrande Trafikverket   2021-07-01 

Situationsplan   2021-06-14 

Foton från platsbesök   2021-05-28 

Plan- och fasadritning   2021-05-10 

Ansökan om bygglov   2021-05-10 

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. 
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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 

 Brandskyddsbeskrivning 

 Dagvattenritning (yttre VA)  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Sökanden            
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§ 127 Dnr 2021/00126  

Bygglov för fasadändring på fastigheten Kleva 10:7 

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

23 §§ PBL. 

4   Med detta startbesked beslutar byggnadsnämnden att kontrollplanen, 

daterad den 17 augusti 2021, fastställs. 

5   Byggnadsnämnden beslutar att byggnadsverket får tas i bruk innan 

slutbesked lämnas enligt 10 kap. 4 § PBL. 

6   Avgiften ska reduceras så att ingen bygglovsavgift tas ut för åtgärder som 

omfattas av den utökade lovplikten. 

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för fasadändring på ett enbostadshus. Befintlig 

stående locklistpanel i en ljusbeige kulör ska bytas till liggande träpanel med 

dimensionen 22 x 120 och målas i en vit kulör. 

Fastigheten ligger inom områdesbestämmelser för Vilske-Kleva som fick 

laga kraft den 23 maj 2003. Enligt gällande områdesbestämmelser är 

bygglovsplikten utökad till att bland annat gälla omfärgning av byggnader, 

byte av tak- och fasadmaterial samt andra ändringar som avsevärt påverkar 

byggnadens yttre utseende. 

Skäl till beslut 

Byggnaden är inte utpekad som särskilt värdefull ur historisk, 

kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel och åtgärden anses 

inte strida mot gällande områdesbestämmelser.  

Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 

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

beviljas. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Tjänsteutlåtande   2021-08-17 

Kontrollplan    2021-08-17 

Bygglovshandlingar (foton och ritningar) 2021-07-29 

Ansökan om bygglov   2021-06-11 
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Övriga upplysningar 

Byggnadsnämnden är skyldig att påföra byggherren en byggsanktionsavgift 

om åtgärden har påbörjats 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.  

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. 

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 för slutbesked ska verifierad kontrollplan lämnas in till 

stadsbyggnadsavdelningen. 
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§ 128 Dnr 2021/00129  

Bygglov för om- och tillbyggnad av skola på 
fastigheten Valaberg 4:4 

Byggnadsnämndens beslut 

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

(PBL, 2010:900). 

2   För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig 

är: Michael Jonsson, Link arkitektur AB, 

michael.jonsson@linkarkitektur.se, som är certifierad kontrollansvarig 

med certifieringsnummer SC0366-17 enligt 10 kap. 9 § PBL. 

3   Handläggningsavgift tas ut med 154 024 kr. Faktura skickas separat. 

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för om- och tillbyggnad av Odensbergs skola. 

Befintlig skola ska byggas till med klassrum för en enparallellig F-6 skola 

för 120 elever, ca 1 235 kvadratmeter i ett plan. Befintligt kök ska byggas till 

med ca 200 kvadratmeter samtidigt som befintlig matsal, förskola för 60 

barn och gymnastiksal mm ska byggas om och renoveras. Även utemiljön 

kommer att rustas upp med fler parkeringar, hämta/lämna zon, miljöhus och 

uteförråd samt uppdaterad skolgård. 

Den stora tillbyggnaden får en fasad av gräddvit träpanel och takbeläggning 

med mörkgrå betongtakpannor. Tillbyggnaden av köket mm får faluröda 

träfasader och papptak.  

Befintlig fristående skolbyggnad kommer att rivas när om- och 

tillbyggnaderna är färdigställda. Rivningslovet kommer att hanteras som ett 

separat ärende. 

Fastigheten omfattas av detaljplan ”Odensbergs samhälle, västra delen” som 

fick laga kraft den 15 mars 1973. Berörd ytan är avsett för allmänt ändamål, 

exempelvis skola. Ca 5 kvadratmeter av tillbyggnaden hamnar i det sydöstra 

hörnet på prickmark, mark som 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 fastigheterna Anguntorp 2:3, 2:16, 

2:18, 2:20, fastigheten Bium 2:1 samt fastigheterna Valaberg 2:44–46, 4:6, 

4:9, 4:11–16, 4:21 och 5:3. Inga negativa synpunkter har inkommit.  
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Ärendet har remitterats till Miljönämnden östra Skaraborg som i sitt 

remissvar den 23 juli 2021 tillstyrker byggnation under förutsättning att 

tillräckliga friytor kvarstår för skolbarnen.  

Enligt uppgifter från sökande kommer friytan att uppgå till ca 15 200 

kvadratmeter vilket är närmare tre gånger så mycket mot vad som krävs.  

Skäl till beslut 

Sökanden har redovisat att det finns tillräckligt med friyta.  

Åtgärden avviker från detaljplanen avseende byggnation på prickmark. 

Avvikelsen kan betraktas som liten och förenlig med planens syfte, eftersom 

endast 5 kvadratmeter av prickmarken tas i anspråk och är nödvändig för att 

kunna genomföra tillbyggnaden. 

Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd för övrigt uppfyller 

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

kan bygglov beviljas. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Tjänsteutlåtande   2021-08-18 

Yttrande från MÖS   2021-07-23 

Illustration 3D   2021-07-07 

Ritning miljöhus och förråd  2021-07-07 

Sektioner    2021-07-07 

Planritning    2021-07-07 

Fasader    2021-07-07 

Situationsplan   2021-07-07 

Situationsplan befintligt utseende  2021-07-07 

Nybyggnadskarta   2021-07-07 

Anmälan KA    2021-07-05 

Ansökan om bygglov   2021-07-02 

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.  
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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. 

Utstakning av byggnadens läge och höjd krävs. Utstakningen kommer 

diskuteras på det tekniska samrådet och ske genom byggnadsnämndens 

försorg på begäran från byggherren. 

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 

 Fuktsäkerhetsprojektering 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Sökanden            



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26 (34) 

Sammanträdesdatum 

2021-08-25 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 129 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 

2021-06-02 – 2021-08-02 

Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 

Rivningslov enligt rapport 

2021-06-02 – 2021-08-02 

Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 

Anmälan enligt rapport 

2021-06-02– 2021-08-02 

Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 

 

  

  

            



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27 (34) 

Sammanträdesdatum 

2021-08-25 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 130 Dnr 2020/00137  

Anmälningsärenden  

Byggnadsnämndens beslut 

1   Informationen godkänns och läggs till handlingarna.  

Bakgrund 

Nr Ärende 

1 Kommunfullmäktiges beslut den 28 juni 2021, § 75. Falköpings 

kommuns delårsrapport per den 30 april 2021. 

2 Kommunfullmäktiges beslut den 28 juni 2021, § 76. Antagande av 

klimatstrategi för åren 2021-2030. 

3 Kommunfullmäktiges beslut den 28 juni 2021, § 77. Antagande av 

VA-plan för Falköpings kommun. 

4 Kommunfullmäktiges beslut den 28 juni 2021, § 78. Antagande av 

policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar. 

5 Inkommande skrivelse den 8 juli 2021 från Vilske-Kleva 

Bygdegårdsförening 

6 Länsstyrelsens beslut den 9 juli 2021, dnr 403-42801-2020. 

Överklagande av beslut om bygglov för nybyggnad av plank på 

fastigheten Odensberg 5:18. Länsstyrelsen upphäver det överklagade 

beslutet och avslår ansökan om bygglov. 

7 Länsstyrelsens beslut om upphävande av bygglov för nybyggnad av 

plank på fastigheten Odensberg 5:18 har överklagats. 

8 Överklagande av nekat bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus på 

fastigheten Rådjuret 16. 

9 Överklagande av rivningslov för rivning av fastigheten Brismene 3:7. 

10 Överklagande av bygglov för djurstall på fastigheten Yllestads Prästbol 

3:1. 

11 Mark- och miljödomstolens dom den 29 juli 2021, Mål nr P 1770-21. 

Mark- och miljödomstolen förpliktar fastighetsägaren till Arenan 5 att 

till staten betala förelagt vite om 200 000 kr. Domen har vunnit laga 

kraft. 
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§ 131 Dnr 2021/00102  

Granskning av byggnadsnämndens personuppgifts-
incidenter för år 2020 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden godkänner informationen och lägger den till 

handlingarna.  

Bakgrund 

Den 25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning (679/2016) i kraft och 

ersatte personuppgiftslagen (PuL 1998:204). Dataskyddsförordningen syftar 

till ett starkare skydd för fysiska personers grundläggande rättigheter och 

friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Vidare syftar 

lagstiftningen till att ge de registrerade mer makt att kunna bestämma över 

sina personuppgifter. Både privata och offentliga verksamheter måste 

anpassa hanteringen av personuppgifter till gällande regler inom ramen för 

dataskyddsförordningen. 

Organisationer måste anmäla vissa typer av personuppgiftsincidenter till 

Integritetsskyddsmyndigheten men alla incidenter, oavsett om de anmäls till 

Integritetsskyddsmyndigheten eller inte, ska dokumenteras. Aktuell 

tillsynsfråga är hur många personuppgiftsincidenter som har identifierats hos 

respektive personuppgiftsansvarig i Falköpings kommun, för vilken 

dataskyddsombud är utsett. Vid granskningen ska också klargöras om de 

identifierade incidenterna har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten eller 

endast dokumenterats internt. 

Syftet med granskningen är att utvärdera om verksamheterna förefaller följa 

dataskyddsförordningen och Falköpings kommuns rutin för rapportering av 

personuppgiftsincident samt undersöka om fler eller färre personuppgifts-

incidenter har anmälts inom respektive verksamhet år 2020 jämfört med år 

2019. 

Tillsynen avser endast antalet personuppgiftsincidenter och berör inte vad 

som har inträffat, varför eller vilka åtgärder som eventuellt har vidtagits med 

anledning av incidenten. 

Resultat 

Byggnadsnämnden har anmält en personuppgiftsincident under år 2020. 

Under år 2019 anmäldes ingen personuppgiftsincident. 

Stadsbyggnadsavdelningens bedömning 

Stadsbyggnadsavdelningen föreslår att byggnadsnämnden godkänner 

informationen men vill också understryka vikten av utbildning inom 
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förvaltningen för att öka kunskapen och medvetenheten kring 

personuppgiftsincidenter och hur de ska hanteras i kommunen.   

Finansiering 

Ingen finansiering är aktuell. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 129/2021 

Tjänsteutlåtande, 2021-08-03 

Tillsynsrapport personuppgiftsincidenter år 2020 

Svarsformulär personuppgiftsincidenter  

Granskningsplan andrakvartalet 2021 
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§ 132 Dnr 2021/00121  

Beredning och överlämnande av nämndernas 
budgetunderlag till budgetberedningen inför 
flerårsplanen för år 2022-2024 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att överlämna följande utlåtande till 

budgetberedningen inför flerårsplanen för åren 2022–2024.  

Bakgrund 

Den 5 maj 2021, § 61 gav kommunstyrelsens arbetsutskott nämnderna i 

uppdrag att ta fram budgetunderlag baserat på budgetförutsättningarna inför 

flerårsplanen för åren 2022-2024. Nämnderna ska besluta om överlämnande 

av budgetunderlaget senast den 31 augusti 2021. Budgetunderlaget skickas 

till budgetberedningen, det vill säga kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Stadsbyggnadsavdelningens förslag 

Byggnadsnämnden är en myndighetsnämnd och ansvarar för kommunens 

verksamhet enligt plan- och bygglagen (PBL, 2010:900) med undantag för 

den översiktliga planeringen. Byggnadsnämnden ansvarar genom 

stadsbyggnadsavdelningen bland annat för myndighetsutövning i samband 

med handläggning av lovärenden och detaljplanering. 

Byggnadsnämnden har inte ansvar för personal inom utförande förvaltnings-

organisation (stadsbyggnadsavdelningen) utan förvaltning och drift av 

nämndens uppdrag sker i kommunledningsförvaltningen samtidigt ska 

nämnden, för att utföra sina uppgifter, ha till sin hjälp tillgång till utbildad 

och kompetent personal. Oavsett personalansvaret har byggnadsnämnden ett 

åliggande att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till 

av fullmäktige fastställda mål samt lagkrav som gäller för verksamheten.  

I plan- och bygglagen finns bestämmelser om tidsfrist för handläggning av 

ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan. Den avgift som nämnden får 

ta ut för handläggning av ärendet reduceras om tidsfristen för beslut om 

ansökan överskrids av byggnadsnämnden. Detta i kombination med ökat 

antal planuppdrag, lovansökningar, anmälnings- och tillsynsärenden gör att 

arbetssituationen blir ansträngd. 

Med hänsyn till ovanstående vill byggnadsnämnden understryka att 

stadsbyggnadsavdelningen behöver ha ekonomiska och personella resurser 

för att kunna bedriva sin verksamhet. 
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Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 130/2021 

Avdelningschefens tjänsteutlåtande, 2021-07-05 
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§ 133 Dnr 2020/00133  

Ekonomisk lägesrapport efter juli 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Informationen godkänns och läggs till handlingarna.  

Bakgrund 

Avdelningschef Erna Pezic presenterar ekonomisk lägesrapport efter juli 

månad.  

Underlag 

Arbetsutskottet § 131/2021 

Ekonomirapport efter juli 
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§ 134 Dnr 2020/00134  

Avdelningschefen och ordföranden informerar  

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

Övrigt  

Under punkten finns inget att behandla. 

  

            


