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§ 37 Dnr 2020/00131  

Planläget för mars månad 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Informationen godkänns och läggs till handlingarna.  

Bakgrund 

Kommunarkitekt Amelie Sandström informerar om planläget för mars 

månad.    

Underlag  

Arbetsutskottet § 38/2021 

Planprio för mars månad 
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§ 38 Dnr 2021/00036  

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen om 
bildande av naturreservatet Väsmestorp 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden ställer sig bakom bildandet av naturreservatet 

Väsmestorp men med synpunkter på förslaget enligt nedan.  

Sammanfattning 

Byggnadsnämnden ser positivt på en reservatsbildning i Väsmestorp och 

bedömer att reservatsbildningen i stor utsträckning stämmer överens med 

intentionerna i de ställningstaganden som gjorts för området gällande 

rumslig utveckling och framtida markanvändning. Byggnadsnämnden vill 

dock påpeka att det föreslagna reservatsområdet inte är helt förenligt med 

den områdesanvändning som anges i gällande översiktsplan. Byggnads-

nämnden anser därför att det borde föras ett resonemang om diskrepansen 

mellan gränsdragningen i översiktsplanen och det föreslagna reservats-

området där eventuella konsekvenser redogörs och diskuteras.  

Bakgrund 

Avsnitt Planeringsbakgrund – kommunal översiktsplan och detaljplaner 

Byggnadsnämnden delar bedömningen att de ställningstaganden som görs i 

föreskrifterna och skötselplanen för naturreservatet Väsmestorp är förenliga 

med de regleringar som görs i detaljplanen för Floby samhälle, Torrevalla 

1:1 m.fl. och i detaljplanen kvarteret Forellen m.fl. 

Naturreservatets gränsdragning 

Byggnadsnämnden vill påpeka att det föreslagna reservatsområdet inte är 

helt förenligt med den områdesanvändning som anges i Översiktsplan 2017- 

2030 för Falköpings kommun. I de sydvästra delarna av det föreslagna 

reservatsområdet är cirka 0,56 hektar utpekat för framtida tätortsutbyggnad i 

den gällande översiktsplanen. Floby är en av de tätorter som bedöms ha 

störst potential för utveckling med avseende på den sociala service som finns 

i tätorten samt pendlingsmöjligheterna i och med tågstationen. I översikts-

planen framgår det även att en eventuell tätortsutveckling här ska ske i 

harmoni med natur- och kulturvärdena i stenmurslandskapet i Väsmestorp. 

Det är i områden likt detta som de kommunala utvecklingsstrategierna 

centrumutveckling och förtätning bedöms kunna förverkligas. Byggnads-

nämnden bedömer trots detta att en reservatsbildning enligt det föreslagna 

reservatområdet stämmer överens med intentionerna i de ställningstaganden 

som gjorts för området gällande rumslig utveckling och framtida 

markanvändning. Det borde dock föras ett resonemang om diskrepansen 
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mellan gränsdragningen i översiktsplanen och det föreslagna 

reservatsområdet där eventuella konsekvenser redogörs och diskuteras. 

Skötselplan 

I Översiktsplan 2017-2030 för Falköpings kommun är det föreslagna 

reservatsområdet utpekat som grönområde – Väsmestorp med 

stenmurslandskap och vägledningen för områdets utveckling är att en 

skötselplan ska tas fram för att förhindra igenväxning. Vidare framgår det att 

skötselplanen bör behandla underhåll av stängsel, färister och skyltar. 

Byggnadsnämnden bedömer att en reservatsbildning med tillhörande 

skötselplan som syftar till att bevara, utveckla och synliggöra de höga natur- 

och kulturvärdena i Väsmestorp ligger i linje med de ställningstaganden som 

görs gällande Väsmestorp utveckling i översiktsplanen. Byggnadsnämnden 

ser även positivt på att det i skötselplanen framgår att stängsel och skyltar 

ska underhållas. Byggnadsnämnden ser dock även att underhåll av färister 

bör adderas i skötselplanen enligt vägledningen i översiktsplanen. 

Övriga synpunkter 

Utöver detta har byggnadsnämnden inga synpunkter på reservatsbildningen i 

Väsmestorp utan ser det som positivt att reservatsbildningen med tillhörande 

skötselplan säkerställer bevarandet och utvecklingen av de höga natur- och 

kulturvärdena som finns i Väsmestorp likväl som att de görs tillgängliga för 

allmänheten och kommunens medborgare. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 39/2021 

Planarkitektens tjänsteutlåtande, 2021-03-02  

Förslag till beslut om bildande av naturreservat Väsmestorp  

Beslutskarta 

Översiktskarta 

Skötselplan för naturreservat Väsmestorp i Falköpings kommun 

Skötselplanekarta 

Karta över kulturvärden och friluftsanläggningar 

KS § 25/2021 

  

 

 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsens kansli 

Carin Franson, kommunekolog            
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§ 39 Dnr 2021/00002  

Planbesked för fastigheten Floby 15:19 

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 tredje 

kvartalet 2022. 

5   Handläggningsavgift för planbesked tas ut med 9 520 kronor.  

Bakgrund 

En ansökan om planbesked har inkommit till byggnadsnämnden från 

fastighetsägaren för fastigheten Floby 15:19 där det framkommit en önskan 

om att inreda befintliga byggnader med flera lägenheter. Detaljplane-

ändringen skulle syfta till att ta bort befintlig bestämmelse (§ 9) i befintlig 

detaljplan om maximalt antal lägenheter. Planbeskedet överensstämmer med 

Översiktsplan 2017-2030, antagen av kommunfullmäktige den 26 februari 

2018, § 44.  

En ändring av detaljplan innebär att det endast är ändringen som kommer 

prövas. Det innebär att ändringsprocessen endast kommer pröva 

lämpligheten för ett ökat antal lägenheter på fastigheten. Utökad byggrätt 

eller andra frågor kommer således inte att prövas. I gällande detaljplaner, 

antagna 1959 respektive 1965, är fastigheten Floby 15:19 planlagd för 

bostads och småindustriändamål. Ett positivt planbesked innebär ingen 

garanti för att detaljplanen slutligen kommer att antas.   

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 40/2021 

Tjänsteutlåtande, 2021-03-01 

Översiktskarta 

Situationsplan 

  

 
Paragrafen skickas till  
Favorithem Sverige AB     
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§ 40 Dnr 2020/00076  

Samråd för fastigheten Anneborg 1:6 m.fl., Hildasro 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden godkänner upprättat samrådsförslag till detaljplan för 

Anneborg 1:6 m.fl., Hildasro i 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 30 mars till den 23 april 2021.  

Bakgrund 

Stadsbyggnadsavdelningen fick den 23 september 2020, § 113 i uppdrag av 

byggnadsnämnden att upprätta ett förslag till detaljplan för Anneborg 1:6 

m.fl., Hildasro. Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för 

bostad, vård, kontor samt tillfällig vistelse.  

Förändringen innebär att det blir möjligt att bebygga aktuellt planområde för 

ändamålen bostäder, vård, kontor och/eller tillfällig vistelse. Detta sker i 

överensstämmelse med Översiktsplan 2017-2030, antagen av kommun-

fullmäktige den 26 februari 2018, § 44.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 41/2021 

Tjänsteutlåtande, 2012-03-01 

Planbeskrivning 

Plankarta 

Skuggstudie 

Länsstyrelsens yttrande - undersökning av betydande miljöpåverkan 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

  

 

 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Richard Lööv, Fastighetsavdelningen 

Olof Halvarsson, RADAR arkitektur och planering AB            
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§ 41 Dnr 2021/00041  

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus 
med garage på fastigheten Hornborga 16:1 

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 859kr. Faktura skickas separat.   

Villkor 

1   Byggnadsarean får inte vara större än 250 kvadratmeter. 

2   Huvudbyggnaden får inte ha en byggnadshöjd över 4,4 meter. 

3   Komplementbyggnader får inte ha en byggnadshöjd över 3 meter. 

4   Vid placering och byggnation ska objekt som är skyddsvärda ur 

kulturmiljö- och naturvårdssynpunkt respekteras.  

Bakgrund 

Ansökan avser förhandsbesked för enbostadshus och ett garage. Fastigheten 

har en storlek på ca 2 800 kvadratmeter och ligger utanför detaljplanerat 

område men gränsar mot detaljplan ”Fjällåkra Frimansgården 2:24 m.fl.” 

som antogs den 25 februari 1980. På den angränsande detaljplanen får 

byggnadsarean för tomtplats inte vara större än 250 kvadratmeter, 

huvudbyggnad får inte ha en byggnadshöjd över 4,4 meter och uthus eller 

annan gårdsbyggnad får inte ha en större höjd än 2,5 meter.  

Platsbesök gjordes den 15 september 2020. På den tänkta placeringen växer 

det idag en del större träd och mycket sly. Enligt översiktsplanen är den 

generella områdesanvändningen landsbygd och jordbruksmark. Området 

omfattas av Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv. Den 

tänkta placeringen ligger inom 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 

och boende på Bolum 27:1, 28:1, 28:6, 9:1 samt Hornborga 16:3, Hov 1:11, 

1:7 och Hov 9:1har bedömts vara berörda.  

Synpunkter har kommit in från fastighetsägarna till Bolum 2:7 och Hov 1:7, 

Synpunkterna gäller att den redovisade framfartsvägen sträcker sig över 

mark som sökande inte förfogar över i övrigt har de inget emot att 

fastigheten bebyggs.  
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Ärendet har remitterats till Miljönämnden östra Skaraborg som i sitt 

remissvar den 22 januari 2021 tillstyrker nybyggnad. 

Trafikverket svarade i yttrande 11 januari 2021 att en ansökan om förändrad 

väganslutning behöver göras innan bygglov söks.  

Ärendet har även remitterats VA-avdelningen på Falköpings kommun. I svar 

den 26 januari 2021 meddelar de att fastigheten är betungad med ledningsrätt 

för kommunala vatten- och avloppsledningar samt att det finns planer på att 

uppföra en pumpstation på fastigheten. Dessa uppgifter kommunicerades 

med sökande den 27 januari 2021. 

Skäl till beslut 

Byggnadsnämnden bedömer att byggnaderna inte kommer att få någon 

betydande inverkan på omgivningen. Den sökta åtgärden bedöms därför, 

med hänsyn till bebyggelsens karaktär och omfattning, inte vara sådan att 

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

Nämnden bedömer att marken som tas i anspråk för bebyggelsen är inte 

brukningsvärd jordbruksmark eller skogsmark som har betydelse för 

skogsnäringen enligt 3 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) genom 2 kap 2 § 

PBL. 

Utifrån de synpunkter som har kommit in från grannar gällande 

framfartsvägens placering gör nämnden bedömningen att det går att anordna 

en framfartsväg genom att den förläggs till den tänkta fastigheten. 

Ledningsrätter och planerad pumpstation hindrar heller inte möjlig 

byggnation enligt det sökta förslaget. 

Genom att följa villkoren om utformning gällande byggnadsarea och 

byggnadshöjder så bedömer byggnadsnämnden att byggnaderna knyter an 

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

enligt 2 kap. 6 § PBL 

Mot bakgrund av ovanstående bedömer byggnadsnämnden att lokaliseringen 

av byggnaderna är förenlig med Falköpings kommuns översiktsplan, 2 kap. 

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

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 42/2021   2021-03-10 

Tjänsteutlåtande   2021-03-01 

Yttrande Bolum 27:1   2021-02-09 

Yttrande VA-avdelningen   2021-01-26 

Situationsplan VA   2021-01-26 

Yttrande Hov 1:7   2021-01-25 

Yttrande MÖS   2021-01-22 

Yttrande Trafikverket   2021-01-11 
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Situationsplan   2020-12-29 

Ansökan om förhandsbesked  2020-09-03 

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. 

Stadsbyggnadsavdelningen kan lämna mer information. 

Stenmurar omfattas av biotopskydd. Tillstånd kan krävas för ingrepp som 

påverkar murar.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragrafen ska delges 

Fastighetsägare till Hov 1:7 och Bolum 27:1 

Paragrafen skickas till  
Sökanden            



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12 (49) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-24 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 42 Dnr 2021/00044  

Föreläggande om rivning av ovårdade byggnader inom 
fastigheten Arenan 5 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att förelägga Claes Lindell (700924–5973), 

ägare till fastigheten Arenan 5 i Falköpings kommun, att utföra följande:  

 Riva alla byggnader på fastigheten Arenan 5 i sin helhet med stöd av 

11 kap. 21 § plan- och bygglagen (PBL, 2010:900). 

Rivningen av byggnaderna ska vara genomförd senast 180 dagar efter att 

fastighetsägaren har tagit del av beslutet. 

Nämnden beslutar att förena beslutet med ett vite om 750 000 kronor. Om 

byggnaderna inte är rivna i sin helhet senast 180 dagar efter att fastighets-

ägaren delgivits beslutet kan nämnden ansöka om att vitet ska dömas ut. 

Hur man överklagar 

Beslutet kan överklagas och information om vad överklagan ska innehålla 

finns i bifogad överklagandehänvisning.  

Bakgrund 

I april 2008 förelade byggnadsnämnden med vite fastighetsägaren att riva en 

större fallfärdig skorsten på fastigheten Arenan 5. Vid detta ärende var 

byggnader på fastigheten i dåligt skick vilket framgår av skrivelse daterad 

den 16 oktober 2009 i ärende TS 2009-1. Fastighetsägaren följde inte 

byggnadsnämndens beslut, vitet dömdes ut för detta samt att skorstenen 

senare revs genom verkställighet av Kronofogdemyndigheten under 

november 2010. 

Den 29 november 2016 besiktigades fastigheten av en byggnadsingenjör 

som är anlitad av byggnadsnämnden för att bedöma skicket på byggnaderna. 

Byggnaderna bedömdes då vara så förfallna och skadade att de behövde 

rivas för att undanröja risken för personskador, eftersom det är lätt att vistas 

på fastigheten men även lätt att ta sig in i byggnaderna. 

Den 22 september 2017 kommunicerades besiktningens resultat till 

fastighetsägaren. Vid denna kommunicering begärde stadsbyggnadskontoret 

att fastighetsägaren skulle komma in med ett svar om vilka tänkta åtgärder 

han skulle vidta för att sätta byggnaderna i stånd.  

Stadsbyggnadsavdelningen skickade den 25 oktober 2019 ett brev där 

fastighetsägaren uppmanades att höra av sig med en åtgärdsplan för att 

undanröja risken för att människor kunde skadas på fastighet. Den 27 januari 
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2020 skickas en påminnelse till den nya adress som fastighetsägaren är 

skriven på, om att svar saknas över vilka åtgärder som ska ske.  

Stadsbyggnadsavdelningen genomförde en inspektion av fastigheten den 23 

april 2020 (se bilaga). Vid jämförelse med bilder från rapporten från den 29 

november 2016 går det att konstatera att inga åtgärder har skett på 

byggnaderna utan att förfallet har fått fortlöpa, skadorna på byggnaderna har 

blivit fler och större. Bland annat har taket på bostadshuset börjat rasa in. 

Den 18 maj 2020 skickade stadsbyggnadsavdelningen en uppmaning till 

fastighetsägaren att vidta åtgärder så att byggnadernas tekniska 

egenskapskrav återställs eller att byggnaderna rivs, då det finns stor risk för 

olycksfall om detta inte sker. Tillsammans men uppmaningen bifogas bilder 

från inspektionen som skedde den 23 april 2020. Denna uppmaning delgavs 

fastighetsägaren genom stämningsman den 5 september 2020 (se bilaga). 

Byggnadsnämnden beslutade den 21 oktober 2020, § 130 att förelägga 

fastighetsägaren om att anordna ett stängsel kring byggnaderna på 

fastigheten, beslutet var förenat med ett vite om 200 000 kr. Stängslet skulle 

varit uppfört senast den 23 januari 2021. Vid inspektionen den 25 januari 

kunde stadsbyggnadsavdelningen konstatera att inget stängsel var uppfört. 

Inget underhåll av byggnaderna hade heller skett (se bilaga). 

Skäl till beslut 

Byggnadsnämnden bedömer att byggnaderna inte har underhållits på mycket 

länge och detta har lett till att byggnaderna har förfallit och deras tekniska 

egenskapskrav har förlorats. På grund av detta har nu skadorna blivit så 

väsentliga och omfattande att byggnaderna börjat att falla ihop. På grund av 

byggnadernas förfall finns påtaglig risk för olycksfall om någon beträder 

tomten och tar sig in i byggnaderna, detta kan lätt ske då det saknas stängsel 

runt byggnaderna. 

Mot bakgrund av ovanstående bedömer byggnadsnämnden att byggnaderna 

och tomten inte uppfyller kraven i 8 kap. 14 och 15 §§ PBL. 

Fastighetsägaren har sedan den delgivna uppmaningen fått ca 7 månader på 

sig att påbörja åtgärder för att sätta byggnaderna i stånd, innan dess har 

nämnden genom tidigare beslut även uppmärksammat fastighetsägaren på att 

byggnaderna på Arenan 5 behöver underhållas. Trots flera uppmaningar har 

inget underhåll eller rivningsarbete påbörjats. Därmed bedömer 

byggnadsnämnden att det inte finns någon annan utväg än att byggnaderna 

behöver rivas på grund av dess förfall, omfattande skador och risken för 

människors säkerhet (olycksfall). Det är fastighetsägaren som har rådighet 

över att detta kan ske. 

Byggnaderna är belägna inom detaljplanerat område. Enligt plan- och 

bygglagen krävs det rivningslov för att riva byggnader och anläggningar. 

Eftersom det utgår en handläggningstid för rivningslov på max 10 veckor 
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anser byggnadsnämnden att 180 dagar är rimlig tid att genomföra 

materialinventering, ansöka om rivningslov och genomföra rivningen. 

På grund av att fastighetsägaren inte har följt tidigare beslut samt inte svarat 

på uppmaningar att kontakta byggnadsnämnden bedömer nämnden att det är 

motiverat att förena beslutet med vite. Vitesbeloppets storlek grundar sig på 

en genomsnittlig kostnad av 7 stycken rivningsprojekt som tekniska 

nämnden i Falköpings kommun har genomfört under 2020. Utifrån detta så 

beräknas kostanden för rivning till 500 kr per byggnadsarea. Byggnaderna på 

Arenan 5 har en byggnadsarea på ca 1 500 kvadratmeter. 

Lagar och regler 

Plan och bygglagen föreskriver att ett byggnadsverk ska ha de tekniska 

egenskaper som är väsentliga i fråga om bärförmåga, stadga och 

beständighet, skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö och säkerhet vid 

användning m.m. detta finns beskrivet i 8 kap. 4 § PBL. 

Enligt 8 kap. 14 § PBL ska en byggnad också hållas i vårdat skick och 

underhållas så att utformning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. 

Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets 

värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. 

Vidare ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall 

begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte 

uppkommer enligt 8 kap. 15 § PBL. 

Enligt 11 kap. 5 § PBL ska byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för 

samt behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns 

anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL m.m. 

Om en byggnad är förfallen eller skadad i väsentlig omfattning och inte sätts 

i stånd inom skälig tid får byggnadsnämnden enligt 11 kap. 21 § förelägga 

ägaren att inom en viss tid riva byggnaden. Enligt 11 kap. 37 § PBL får ett 

sådant beslut förenas med vite. 

Övriga upplysningar 

Rivningslov och startbesked 

För att riva byggnaden behöver fastighetsägaren ansöka om rivningslov hos 

byggnadsnämnden. Till ansökan behöver en materialinventering och 

rivningsplan bifogas som beskriver hur rivningsmaterialet kommer att 

hanteras. Rivningsarbetet får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har 

lämnat ett startbesked. 

Vad händer om fastighetsägaren inte följer beslutet 

Om fastighetsägaren inte river byggnaden inom utsatt tid kommer 

byggnadsnämnden att ansöka om att vitet döms ut. Byggnadsnämnden kan 
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sedan besluta om att rivningen kan komma att genomföras på 

fastighetsägarens bekostnad enligt 11 kap. 27 § PBL. 

Enligt 11 kap. 40 § PBL kommer detta beslut att skrivas in i 

fastighetsregistret.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 43/2021 

Bygglovsingenjörens tjänsteutlåtande, 2021-02-26 

Översiktskarta 

Fotografier från platsbesök den 25 januari 2021 

Delgivningskvitto den 5 september 2020 

Uppmaning att åtgärda förfallna byggnader den 18 maj 2020 

Fotografier från platsbesök den 23 april 2020  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen ska delges  
Fastighetsägaren         
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§ 43 Dnr 2021/00043  

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på 
fastigheten Borgunda 6:14 

Byggnadsnämndens beslut 

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

2010:900). 

2   För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig 

är: Erik Jakobsson, Byggkontroll i Skaraborg AB, Vagnbodsvägen 7, 541 

55 Skövde som är certifierad kontrollansvarig med certifieringsnummer 

7505 enligt 10 kap. 9 § PBL. 

3   Handläggningsavgift tas ut med 9 453 kr. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad. Byggnaden 

får en byggnadsarea på ca 72 kvadratmeter och kommer innehålla garage, 

carport och ett inredningsbart loft. Fasaden blir av träpanel som liknar bränt 

trä, takbeläggningen blir av svart plåt. Byggnaden hamnar ca 2 meter från 

fastighetsgräns. Området omfattas inte av detaljplan eller områdes-

bestämmelser. 

Yttranden 

Då 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 10:4, 41:1, 6:15 samt Borgunda 6:19 och Knölen 1:2 har 

bedömts vara berörda. Synpunkter har kommit in från fastighetsägaren till 

Borgunda 10:4. Synpunkterna handlar om att skydda stenmuren om finns 

söder om tänkt byggnad.  

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. 

Byggnadsnämnden bedömer att byggnaden går att uppföra med hänsyn till 

stenmuren på södra sidan. Mot bakgrund av ovanstående ska bygglov 

beviljas.  

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 44/2021   2021-03-10 

Tjänsteutlåtande   2021-03-01 

Yttrande Granne   2021-02-10 
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Anmälan kontrollansvarig   2021-02-01 

Situationsplan   2021-01-20 

Ritningar (A) Fasad, plan, sektion  2021-01-12 

Ansökan om bygglov   2021-01-12 

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. 

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 byggnads-

inspektör för överenskommelse om tid och plats för tekniskt samråd. Senast 

en vecka innan det tekniska samrådet ska följande handlingar redovisas: 

 Förslag till kontrollplan 

 Grundförhållande  

 Grund- och stomritningar 

 Brandskyddsbeskrivning 

 VA-handlingar 

 Ventilations- och värmeritningar 
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Paragrafen ska delges 
Fastighetsägaren till Borgunda 10:4 

Paragrafen skickas till  
Sökanden            
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§ 44 Dnr 2021/00048  

Bygglov för ändrad användning samt ändring av fasad 
på annan byggnad på fastigheten Friggeråker 18:1 

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 Lyckebäck, Jonas.Lyckeback@peab.se, som är certifierad 

kontrollansvarig med certifieringsnummer SC1514-16 enligt 10 kap. 9 § 

PBL. 

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 2021-03-04). 

5   Handläggningsavgift tas ut med 7 321 kr. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för ändrad användning och fasadändring. Lokalen 

som ansökan avser har en area på ca 60 kvadratmeter och har tidigare 

används för en skyttesimulator. Lokalen ska nu användas till gårdsbutik och 

mindre café som ett komplement till befintlig restaurangverksamhet i 

intilliggande lokal. Industriporten som idag utgör entré till lokalen byts ut till 

ett aluminiumparti med pardörrar.   

Området 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 Friggeråker 18:5, 23:1, 29:1, Ranten 1:1, Torbjörntorps-

Västerbo 10:2 samt 11:2 och 8:6 har bedömts vara berörda. Inga negativa 

synpunkter har kommit in. 

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 sak bygglov beviljas. 
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Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Tjänsteutlåtande   2021-03-15 

Ritningar (A)    2021-03-04 

Kontrollplan     2021-03-02 

Anmälan kontrollansvarig   2021-02-24 

Situationsplan   2021-02-24 

Ansökan om bygglov   2021-02-24 

Övriga upplysningar 

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. 

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. 

I handläggningsavgiften ingår kostnad för bygglovsprövning och startbesked 

samt förskottsavgift för beslut om slutbesked. 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 skickas till  
Sökanden            
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§ 45 Dnr 2021/00045  

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på 
fastigheten Byggmästaren 21 

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: Besfort Halili, Ringvägen 66, 261 53 Landskrona, som är certifierad 

kontrollansvarig med certifieringsnummer SC0857-15 enligt 10 kap. 9 § 

PBL. 

3   Handläggningsavgift tas ut med 49 590 kr. Faktura skickas separat.  

Jäv 

Elias Assio (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv.      

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av flerbostadshus. Byggnaden 

kommer att bli i tre plan samt källare med en byggnadsarea på 512 

kvadratmeter (sammanlagd bruttoarea 1 324 kvadratmeter). Entrévåningen 

och plan två kommer bestå av 8 hyreslägenheter vardera och på våning tre 

inreds ca en tredjedel av våningsplanet (165 kvadratmeter) med ytterligare 

två stycken hyreslägenheter. Lägenheterna är fördelade på två 

enrumslägenheter på 33 kvadratmeter, tolv tvårumslägenheter på 43-60 

kvadratmeter, två trerumslägenheter på 59 kvadratmeter och en 

fyrarumslägenhet på 92 kvadratmeter. I källaren blir det förråd och 

teknikrum. Utöver detta ska även ett miljöhus på 16 kvadratmeter uppföras 

vid infart till parkeringen, i tomtgräns mot Byggmästaren 14 och Frejagatan. 

Sammanlagt iordningställs 12 bilparkeringar varav en för rörelsehindrade 

samt plats för 52 cyklar.  

Byggnaderna kommer få tegelfasader i tre olika kulörer (beige, rödbrun och 

svartbrun) samt bruna aluminiumfönster och dörrar. Taket ska täckas med 

gräs/sedum. Taket får varierande taklutningar mellan 5 och 21,5 grader och 

byggnadshöjden uppgår som mest till 8,0 meter. 

Fastigheten omfattas av detaljplan ”Ändring i stadsplan för del av stadsdelen 

Gamla Staden (kvarteret Byggmästaren) i Falköping” som antogs den 23 juli 

1954. Detaljplanen medger bostäder i två våningar. Utöver dessa våningar 

får en tredjedel av vinden inredas. Tillåten byggnadshöjd är åtta meter och 

högsta tillåtna takvinkel är 30 grader.  
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Ansökan strider mot detaljplan avseende våningsantalet samt placering av 

miljöhuset på prickmark och närmare tomtgräns än 4,5 meter. 

Byggnadsnämnden har tidigare beviljat bygglov för ett flerbostadshus på 

fastigheten, § 153/2019. Denna ansökan innebär en ändring av tidigare 

beviljat lov då tänkt LSS-boende utgår och ersätts med fler hyreslägenheter. 

Placering och huvudsaklig utformning kvarstår, dock har miljöhuset flyttats 

närmare infart/Frejagatan.  

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 Apotekaren 11, 

Byggmästaren 14 och 20, Fabrikören 12 och Lantmannen 11 har bedömts 

vara berörda. En boende på Byggmästaren 20 och en boende på Apotekaren 

11 har framfört att de kommer få mer insyn till sina respektive lägenheter.  

Lokalisering och omgivningspåverkan som till exempel insyn har prövats i 

samband med planprocessen och ska inte prövas igen om inte ansökan 

avviker från detaljplanen. Eftersom den nya byggnaden kommer hamna mer 

än 4,5 meter från tomtgräns och har en byggnadshöjd och takvinkel som 

understiger tillåtna 8 meter respektive 30 grader, bedöms placeringen och 

byggnadsvolym planenlig. 

Skäl till beslut 

Åtgärden avviker från detaljplanen avseende antal våningar. 

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

bostadsarean på tredje våning inte upptar mer än en tredjedel av 

byggnadsarean och hela byggnaden ryms inom tillåten byggnadsvolym. 

Detta innebär också att avvikelsen vad gäller våningsantal inte genererar mer 

insyn till och skuggning av grannfastigheterna än vad som tidigare har 

prövats i detaljplan.   

Miljöhuset kommer att placeras på prickmark i tomtgräns. Placering är 

befogad ur arbetsmiljösynpunkt och säkerhet vid sophämtning. 

Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd för övrigt uppfyller 

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

ovanstående bedömer byggnadsnämnden att bygglov ska beviljas 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 45/2021   2021-03-10 

Tjänsteutlåtande   2021-03-01 

Erinran boende på Apotekaren 11  2021-02-10 

Erinran boende på Byggmästaren 20  2021-02-10 

Planritningar    2021-01-25 

Fasader    2021-01-25 
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Sektioner    2021-01-25 

Ritning miljöhus   2021-01-25 

Markplaneringsritning   2021-01-25 

Situationsplan /nybyggnadskarta  2021-01-25 

Ansökan om bygglov   2020-12-28 

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 och höjd krävs. Utstakningen kommer 

diskuteras på det tekniska samrådet och ske genom byggnadsnämndens 

försorg på begäran från byggherren.  

Beslutet inklusive avgiften kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län. Ett skriftligt överklagande ska ha inkommit till byggnads-

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

Stadsbyggnadsavdelningen kan lämna mer information.  

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar byggnads-

inspektör 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 
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 VA-handlingar 

 Ventilations- och värmeritningar 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen ska delges  
En boende på Apotekaren 11 och en boende på Byggmästaren 20 

Paragrafen skickas till  
Sökanden            
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§ 46 Dnr 2021/00046  

Sanktionsavgift för påbörjade åtgärder innan 
startbesked på fastigheten Mösseberg 47:10 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Med stöd av 10 kap. 3 § och 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (PBL, 

2010:900) samt 9 kap. 13 § andra stycket punkt 4 plan- och 

byggförordningen (PBF, 2011:338), beslutar byggnadsnämnden att påföra 

byggherren Falköpings kommun, SBF fastighetsavdelningen, (212000-

1744) en byggsanktionsavgift om 47 600 kr (fyrtiosjutusensexhundra 

kronor). Avgiften ska betalas till Falköpings kommun, KLF 

stadsbyggnadsavdelningen, inom två månader efter det att beslutet 

delgetts den avgiftsskyldige. En faktura skickas ut separat.  

Bakgrund 

Toppen av utsiktstornet på Mösseberg demonterades den 26 mars 2020 på 

grund av omfattande rötskador och en ny topp, förtillverkad enligt samma 

principkonstruktion och utseende som tidigare har återmonterats några dagar 

senare. Åtgärden bedöms var en underhållsåtgärd då man dels har bytt ut 

befintlig stomme till en likvärdig nytillverkad stomme och befintliga 

fönsterbågar i järn har blästrats och målats i samma kulör som tidigare. 

Fastigheten omfattas av stadsplan ”Mössebergsparken (stg 1520 m.fl.) 

Mösseberg, Falköping” antagen den 23 januari 1985 vilken ska gälla som 

detaljplan. Byggnaden är i planen utpekad som kulturhistoriskt värdefull. 

Utsiktstornet ingår också i den av länsstyrelsen byggnadsminnesförklarade 

Mössebergsparken från 1979.  

Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 

skyddsbestämmelser i detaljplan är anmälningspliktigt enligt 6 kap. 5 § 

punkt 7 PBF. En anmälan har kommit in i efterhand och ett startbesked för 

åtgärden har meddelats. 

Enligt 11 kap. 51 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter 

mot en bestämmelse i 8 till 10 kap. PBL. Avgiftens storlek framgår av 9 kap. 

PBF. En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett 

uppsåtligen eller av oaktsamhet.  

Enligt 9 kap. 13 § andra stycket punkt 4 PBF är byggsanktionsavgiften för 

underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde 1,0 

prisbasbelopp. Avgiften ska fastställas med tillämpning av det prisbasbelopp 

som gäller för det år som beslutet om avgiften fattas. Prisbasbelopp 2021 = 

47 600 kr. 
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Enligt 11 kap. 53 a § PBL kan en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas 

ned till hälften eller en fjärdedel om avgiften inte står i rimlig proportion till 

den överträdelse som har begåtts. Ingen nedsättning är aktuellt i detta fall. 

Skäl till beslut 

Underhållsarbetet har skett innan en anmälan lämnades in och startbesked 

gavs.  

Byggnadsnämnden är skyldig att påföra byggherren en byggsanktionsavgift 

om åtgärden påbörjas innan startbeskedet meddelas enligt 11 kap. 51 § PBL. 

Enligt 11 kap. 53 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut även om 

överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.  

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 46/2021   2021-03-10 

Tjänsteutlåtande   2021-03-01 

Beräkning av sanktionsavgift underhåll  2021-03-01 

Fotodokumentation    2020-04-24 

Situationsplan   2020-04-24 

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  
Byggherren           
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§ 47 Dnr 2021/00051  

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och garage 
på del av fastigheten Tåstorp 7:7 

Byggnadsnämndens beslut 

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

(PBL, 2010:900). 

2   För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig.  

Kontrollansvarig är: Mats Pettersson, Hägnen Byggkonsult AB, Öglunda 

Hägnen 1, 532 92 Axvall som är certifierad kontrollansvarig med 

certifieringsnummer SC 0755-11 enligt 10 kap. 9 § PBL. 

3   Handläggningsavgift tas ut med 32 225 kr. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för flerbostadshus. På del av fastigheten Tåstorp 7:7, 

blivande kv Blixten och Åskvädret, ska 31 bostäder samt tillhörande garage 

och förråd byggas. Lägenheterna, 2 st 2:or, 8 st 3:or och 21 st 4:or, fördelas 

på åtta huskroppar varav en är i ett plan. Bostadshusen får ljusgråa och 

faluröda träfasader och taken beläggs med mellangrå betongtakpannor. 

Garage och förrådsbyggnaderna får gråvita träfasader och sedumtak. 

Området omfattas av detaljplan ”Fastigheten Tåstorp 7:7, Fåraberget etapp  

2A del 2, Falköping” som fick laga kraft den 16 april 2019. 

Byggnadsnämnden beviljade ursprungligen bygglov för detta ärende den 26 

augusti 2020 (§101 dnr 2020/00057). Under detaljprojektering av ärendet 

inför tekniskt samråd konstaterades att golvnivåerna på flera av 

huskropparna måste justeras, som mest +0,7 meter på hus 1. Utöver 

höjdjusteringen har en komplementbyggnad (hus 13) flyttats 0,9 meter åt 

sydost samt stödmurar mellan hus 4-6 och hus 8 har tillkommit. Detta 

medför att en ny lovprövning behövde göras och beslutet ersätter därmed 

tidigare beviljat lov. 

Skäl till beslut 

Åtgärden överensstämmer med detaljplanen.  

Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 

bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Tjänsteutlåtande   2021-03-17 

Nybyggnadskarta med reviderade höjder 2021-03-15 

Situationsplan med rev. höjder och stödmurar 2021-03-08 
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Inkommande mejl om justerade höjder  2021-03-08 

Beslut BN § 101 dnr 2020/00057  2020-08-26 

Anmälan kontrollansvarig   2020-08-18 

Principsektion mark   2020-06-25 

Principritningar tillgänglighet och avskiljbarhet 2020-06-25 

Färgsättning    2020-05-18 

Ritning Gårdsbyggnad   2020-05-18 

Ritning Garage   2020-05-18 

Fasader hus    2020-05-18 

Sektioner hus   2020-05-18 

Planritningar hus   2020-05-18 

Ansökan om bygglov   2020-05-18 

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. 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. Utstakningen 

faktureras separat. 

Åtgärden kräver fastighetsägarens tillstånd. 

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. 

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 

 Grundförhållande  

 Grund- och stomritningar 

 Energiberäkning 

 Brandskyddsbeskrivning 

 VA-handlingar 

 Ventilations- och värmeritningar 

 Fuktsäkerhetsprojektering    

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Sökanden            
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§ 48 Dnr 2021/00042  

Bygglov för nybyggnad av hall för padel på fastigheten 
Alvared 4:169 

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

kontrollansvarig med certifieringsnummer SC 0607-16 enligt 10 kap. 9 § 

PBL. 

3   Handläggningsavgift tas ut med 16 323 kr. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av en hall för padel. Byggnaden, som 

blir en tältkonstruktion i vitt med nedersta 3 meter öppna, får en 

byggnadsarea på 288 kvadratmeter och en nockhöjd på 10 meter. Hallen 

placeras 2 meter ifrån den västra gaveln på Ekebergahallen, befintlig infart 

och parkeringar på området kommer att användas. 

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 Alvared 4:152, 4:164 och Åsarp 8:17, 8:43, 

8:45, 8:47, 8:48, 8:49, 8:50 och Åsarp 17:1 har bedömts vara berörda. Inga 

negativa synpunkter har inkommit.  

Skäl till beslut 

Verksamheten kan ses som ett komplement till nuvarande idrottsverksamhet.  

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 

Tjänsteutlåtande   2021-03-17 

Anmälan Kontrollansvarig   2021-02-22 

Planritning    2021-02-18 

Fasadritningar   2021-02-18 

Situationsplan   2021-02-18 
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Principskiss    2021-01-28 

Ansökan om bygglov   2021-01-28 

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 

 Brandskyddsbeskrivning 

  

 
 
Paragrafen skickas till  
Sökanden            
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§ 49 Dnr 2021/00033  

Sanktionsavgift för olovlig byggnation på fastigheten 
Alvared 23:1 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Med stöd av 10 kap. 3 § och 11 kap. 51 och 53 a §§ plan- och bygglagen 

(PBL, 2010:900) samt 9 kap. 6 § punkt 4 och 9 kap. 7 § punkt 4 plan- och 

byggförordningen (PBF, 2011:338), beslutar byggnadsnämnden att påföra 

byggherren Carlsson & Persson Skogstjänst AB (org.nr. 556604-7345) en 

byggsanktionsavgift om 69 151 kr (sextioniotusenetthundrafemtioen 

kronor). Avgiften ska betalas till Falköpings kommun inom två månader 

efter det att beslutet delgetts den avgiftsskyldige. En faktura skickas ut 

separat.  

Jäv 

Johan Eriksson (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv.      

Bakgrund 

En ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad och nybyggnad av 

kylrum och lager inkom till stadsbyggnadsavdelningen den 16 november 

2020.  

Bygglov beviljades i efterhand, den 20 januari 2021, för ett fristående 

kallager med en byggnadsarea om 135 kvadratmeter byggt år 2017, en 

tillbyggnad innehållande kylrum med en byggnadsarea om 76,11 

kvadratmeter byggt år 2018 och en tillbyggnad innehållande flislager med en 

byggnadsarea om 135 kvadratmeter byggt år 2009.  

Tillbyggnaden som gjordes år 2009 har preskriberat och omfattas inte av 

sanktionsavgiften.  

Enligt 11 kap. 51 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter 

mot en bestämmelse i 8 till 10 kap. PBL. Avgiftens storlek framgår av 9 kap. 

PBF. Avgiften ska fastställas med tillämpning av det prisbasbelopp som 

gäller för det år som beslutet om avgiften fattas. Prisbasbelopp 2021 = 

47 600 kr. En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har 

skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

Fristående kallager  

Enligt 9 kap. 6 § punkt 4 PBF är byggsanktionsavgiften för nybyggnad av en 

annan byggnad 3 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp per 

kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea. Aktuell sanktionsarea uppgår till 

120 kvadratmeter.  

Sanktionsarea (byggnadsarea -15 kvm) = 120 kvadratmeter 
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Aktuellt prisbasbelopp (pbb) 47 600 kr (2021) 

Beräkningsgrundande formel (3*pbb)+(0,01*pbb*sanktionsarea) 

Beräkning (3*47600)+(0,01*47600*120) 

Beräknad sanktionsavgift 199 920 kronor 

Tillbyggnad  

Enligt 9 kap. 7 § punkt 4 PBF är byggsanktionsavgiften för tillbyggnad av en 

annan byggnad 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp per 

kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea. Aktuell sanktionsarea uppgår till 

61,1 kvadratmeter.  

Sanktionsarea (byggnadsarea -15 kvm) = 61,1 kvadratmeter 

Aktuellt prisbasbelopp (pbb) 47 600 kr (2021) 

Beräkningsgrundande formel (1*pbb)+(0,01*pbb*sanktionsarea) 

Beräkning (1*47 600)+(0,01*47 600*61,1) 

Beräknad sanktionsavgift 76 683 kronor 

Total sanktionsavgift för det fristående kallagret och tillbyggnaden blir 

276 603 kronor (199 920+76 683).  

Enligt 11 kap. 53 a § kan en sanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned till 

hälften eller en fjärdedel om avgiften inte står i rimlig proportion till den 

överträdelse som har begåtts.  

Skäl till beslut 

Nybyggnaden av kallagret och tillbyggnad med ett kyllager har skett innan 

en ansökan om bygglov lämnades in och startbesked gavs.  

Byggnadsnämnden är skyldig att påföra byggherren en byggsanktionsavgift 

om åtgärden påbörjas innan startbeskedet meddelas enligt 11 kap. 51 § PBL. 

Enligt 11 kap. 53 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut även om 

överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

Byggnadsnämnden anser att en nedsättning av sanktionsavgiften till en 

fjärdedel enligt 11 kap. 53 a § PBL ska göras eftersom avgiften inte står i 

rimlig proportion till överträdelsen som har begåtts.  

Byggnadernas utformning bedöms som enkla men den stora byggnadsarean 

bidrar till en orimligt hög sanktionsavgift och står inte i proportion till 

överträdelsen. Efter byggnadsnämndens sänkning till en fjärdedel blir den 

totala sanktionsavgiften 69 151 kronor. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 47/2021   2021-03-10 

Tjänsteutlåtande   2021-03-02 
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Foto med årtal   2021-02-24 

Bygglov i efterhand   2021-02-24 

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.  

Stadsbyggnadsavdelningens förslag 

Stadsbyggnadsavdelningen bedömde att det inte fanns skäl till nedsättning 

av sanktionsavgiften enligt 11 kap. 53 a § PBL och föreslog att 

byggnadsnämndens arbetsutskott skulle lämna följande förslag till beslut: 

1 Med stöd av 10 kap. 3 § och 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (PBL, 

2010:900) samt 9 kap. 6 § punkt 4 och 9 kap 7 § punkt 4 plan- och 

byggförordningen (PBF, 2011:338), beslutar byggnadsnämnden att 

påföra byggherren Carlsson & Persson Skogstjänst AB, (org.nr. 

556604-7345) en byggsanktionsavgift om 276 603 kr 

(tvåhundrasjuttiosextusensexhundratre kronor). Avgiften ska betalas 

till Falköpings kommun inom två månader efter det att beslutet 

delgetts den avgiftsskyldige. En faktura skickas ut separat. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition arbetsutskottets förslag respektive 

stadsbyggnadsavdelningens förslag och finner att byggnadsnämnden beslutar 

enligt arbetsutskottets förslag.    

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen ska delges 
Byggherren            
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§ 50 Dnr 2021/00034  

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Kåxtorp 3:23 

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: Anders Svensson, anders.kinnarps@gmail.com som är certifierad 

kontrollansvarig med certifieringsnummer SC0690-11 enligt 10 kap. 9 § 

PBL. 

3   Handläggningsavgift tas ut med 19 157 kronor. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av ett enbostadshus. Bostadshuset 

byggs ut med två olika tillbyggnader, en åt väster och en åt norr. 

Tillbyggnaden i väster kommer inrymma vardagsrum, sovrum och badrum 

med en oinredd ovanvåning med en byggnadsarea om cirka 95 kvadratmeter. 

Tillbyggnaden i norr kommer att bli ett uterum med en byggnadsarea på 24 

kvadratmeter. Tillbyggnaderna kommer sammanlagt få en byggnadsarea om 

119 kvadratmeter och en bruttoarea om 171 kvadratmeter.  

Fasaderna kläs med röd stående träpanel likt befintligt, vita fönster och 

svarta betongpannor på taket. Uterummet kläs helt i glas.  

Bostadshuset ligger väster om landsvägen där majoriteten av bostadshusen är 

placerade. I närområdet är det blandad bebyggelse med bostadshus, 

fritidshus, större komplementbyggnader och ekonomibyggnader. Storlekarna 

på fastigheterna variera från större villatomter till jordbruksfastigheter. 

Omgivningen längs landsvägen upplevs som luftig och byggnaderna är 

placerade i mindre sammanhållna bebyggelser och där enstaka gårdar ligger 

enskilt.  

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.  

Yttranden 

Då tillbyggnaden till en början placerats närmare tomtgräns än 4,5 meter ska 

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

kap. 25 § PBL. Ägare av fastigheterna Kåxtorp 3:8 och Kåxtorp 3:9 har 

bedömts vara berörda i remiss utskick 1. I remiss utskick 2 bedömdes endast 

fastighetsägarna till Kåxtorp 3:9 vara berörda. Följande synpunkter inkom 

under remissomgång 1 från fastighetsägarna till Kåxtorp 3:9: 
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”För nära tomtgräns, byggs över vattenledning, insyn i trädgården, 

värdeminskning på huset. ” 

Sökanden bemötte dessa synpunkter och flyttade tillbyggnaden så att den 

inte längre placeras över vattenledningen och även placeras längre från 

tomtgräns än 4,5 meter.  

Ett andra remissutskick gjordes efter förändringarna så att de som klagat fick 

möjlighet att bemöta de nya förutsättningarna.  

Följande synpunkter inkom under remissutskick 2 från fastighetsägarna till 

Kåxtorp 3:9: 

”Insyn i trädgården, värdeminskning på huset. ” 

Byggnadsnämndens bedömning är att tillbyggnaden inte ger en ökad insyn 

till grannarna. Gällande värdeminskningen är det ingenting som hanteras i 

PBL.  

Skäl till beslut 

Byggnadsnämnden bedömer att sökande har bemött de inkomna 

synpunkterna och flyttat tillbyggnaden så att den uppfyller tillämpliga 

bestämmelser i 2, 8 och 9 kap. PBL. Bedömningen är även att insynen inte 

ökar och att värdeminskning inte hanteras i PBL.  

Åtgärden förutsätter inte planläggning enl. 4 kap 2 eller 3 § PBL. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 48/2021   2021-03-10 

Tjänsteutlåtande   2021-03-02 

Anmälan om kontrollansvarig  2021-02-11 

Ritningar (A) – sektion   2021-01-21 

Ritningar (A) – plan vind   2021-01-21 

Ritningar (A) – plan entré   2021-01-21 

Ritningar (A) – fasader   2021-01-21 

Situationsplan   2021-01-21 

Ansökan om bygglov   2020-11-06 

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. 
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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 

 VA-handlingar 

 Ventilations- och värmeritningar 

 Färdigställandeskydd 

 Fuktsäkerhetsprojektering 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen ska delges 
Fastighetsägarna av Kåxtorp 3:9 

 
Paragrafen skickas till  
Sökanden            
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§ 51 Dnr 2021/00035  

Bygglov för ändrad användning från industri till sport 
och fritid på fastigheten Karlavagnen 6 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 33 §§ plan- och bygglagen (PBL, 

2010:900). 

2   Det tidsbegränsade bygglovet gäller till och med den 24 mars 2031. 

3   Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte för åtgärden. Byggherren 

ansvarar själv för kontrollen av genomförandet. 

4   Handläggningsavgift tas ut med 24 230 kronor. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov i 10 år, till och med den 24 mars 2031, 

för ändrad användning från industri till sport och fritid. Den befintliga 

lokalen är på totalt 719 kvadratmeter, hela byggnaden är på cirka 5 600 

kvadratmeter, och används idag som industrilokal.  

I lokalen kommer den befintliga toaletten att göras tillgänglig, en vägg på 

23,7 meter kommer att tas bort och två stycken padelbanor kommer att 

anläggas. I övrigt kommer lokalen inte att förändras.  

Bygglovet omfattar även en permanent fasadändring där en ny dörr och fyra 

stycken fönster sätts in på fasaden mot sydost, en ny dörr sätts in på fasaden 

mot nordost och ett glasparti ersätter befintlig port på fasaden mot sydväst.  

Fastigheten ligger inom detaljplan ”förslag till ändring av stadsplan för del 

av Fredriksberg kv. Karlavagnen” antagen den 15 november 1973.  

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 fastigheterna Fredriksberg 1:8, Karlavagnen 1, 

Karlavagnen 2, Karlavagnen 3, Karlavagnen 4, Karlavagnen 8 och Lilla 

björn 1. Inga synpunkter har inkommit.  

Skäl till beslut 

Åtgärden avviker från detaljplanen gällande byggnadens användning. 

Detaljplanen tillåter småindustri och ansökan gäller sport och fritid.   

Den förslagna åtgärden uppfyller därmed inte alla kraven enligt gällande 

detaljplan. Avvikelsen kan ej bedömas vara liten och uppfyller inte alla 

förutsättningar enligt 30-32 §§ PBL och ett permanent bygglov kan därför 



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

39 (49) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-24 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

inte ges. Åtgärden avses pågå under en begränsad tid och sökanden har 

begärt ett tidsbegränsat lov.  

Avvikelsen kan betraktas som liten och av begränsad omfattning eftersom 

åtgärden bara berör en liten del av fastigheten, inte medverkar till större 

ändringar i trafikflödet inom området och för övrigt inte kommer ha någon 

större omgivningspåverkan.  

Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd för övrigt uppfyller 

tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 49/2021   2021-03-10 

Tjänsteutlåtande   2021-03-02 

Foto befintligt utseende    2021-01-11 

Ritningar (A) – fasader, sektion  2021-01-11 

Ritningar (A) – plan   2021-01-11 

Situationsplan   2021-01-11 

Ansökan om bygglov   2021-12-09 

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 delen av 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. 
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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. 

I god tid innan bygglovet upphör ska lokalen återställas till ursprungligt 

skick alternativt ska en ny ansökan lämnas in om permanent bygglov eller en 

ansökan om förlängning av det tidsbegränsade lovet.  

Inför startbesked ska följande handlingar lämnas in till 

stadsbyggnadsavdelningen: 

 Förslag till kontrollplan 

 Brandskyddsbeskrivning 

 Teknisk beskrivning, borttagning av vägg 

 Ventilationsritningar 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Sökanden            
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§ 52 Dnr 2021/00038  

Bygglov för montering av solceller inom 
områdesbestämmelser på fastigheten Börstig 1:9 

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   Handläggningsavgiften reduceras så att ingen avgift tas ut för åtgärder 

som omfattas av den utökade lovplikten.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för montering av solceller på en komplement-

byggnad. Monteringen omfattar 34 stycken paneler där varje panel är 

1763x1040 mm som följer takets lutning. Panelernas totala area blir cirka 62 

kvadratmeter.  

För berört område gäller områdesbestämmelser ”Börstig” som fick laga kraft 

den 10 april 1997. Enligt områdesbestämmelserna är lovplikten utökad till 

att även gälla byte av fasad- och takmaterial. 

Skäl till beslut 

Åtgärden överensstämmer med områdesbestämmelserna. Byggnadsnämnden 

bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 

kap. PBL. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 50/2021   2021-03-10 

Tjänsteutlåtande   2021-03-02 

Foto    2021-02-09 

Situationsplan   2021-02-23 

Ansökan om bygglov   2021-02-09 

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 
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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. 

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. 

För att byggnadsnämnden ska kunna lämna ett startbesked behöver följande 

handlingar skickas in: 

 Förslag till kontrollplan 

 Monteringsanvisning 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Sökanden            
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§ 53 Dnr 2021/00040  

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på 
fastigheten Smeden 12 

Byggnadsnämndens beslut 

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

2010:900). 

2   Handläggningsavgift tas ut med 4 541 kronor. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av en komplementbyggnad. 

Komplementbyggnaden får en total byggnadsarea på 47,53 kvadratmeter 

med en byggnadshöjd om 2,95 meter och en nockhöjd om 3,96 meter.  

Komplementbyggnaden är tänkt att placeras på den befintliga gjutna plattan 

som är placerad 0,2 meter från tomtgränsen i nordväst och 3,5 meter från 

tomtgränsen i nordost.  

Det finns ett tidigare beviljat bygglov från år 2002 för ett garage på den 

aktuella platsen. Garaget byggdes aldrig men plattan gjöts.  

Fastigheten ligger inom stadsplan ”del av Falköpings stad” antagen den 10 

juni 1932. Stadsplanen medger att högts ¼ av tomten får bebyggas vilket 

innebär 159,75 kvadratmeter för den aktuella fastigheten. På fastigheten 

finns det endast en byggnad vilken har en byggnadsarea på 136 

kvadratmeter.  

Fastigheten ligger inom kulturmiljöområde för lokalt bevarandevärde och 

huvudbyggnaden är även utpekad som lokalt bevarandevärde i 

kulturmiljöutredningen för området Östertull från år 2016.   

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 fastigheterna Smeden 6 och Smeden 9 har bedömts 

vara berörda. Inga skriftliga synpunkter har inkommit.  

Skäl till beslut 
Åtgärden avviker från detaljplanen då den tillåtna byggrätten överskrids med 

23,78 kvadratmeter och placeras i tomtgräns. Byggnadsnämnden bedömer att 

det inte handlar om en liten avvikelse som nämns i 9 kap. 31b § och bygglov 

kan därför inte beviljas.  
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Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 51/2021   2021-03-10 

Tjänsteutlåtande   2021-03-02 

Ritningar (A)    2021-01-04 

Situationsplan   2021-01-15 

Ansökan om bygglov   2020-11-08 

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 sökanden fick beslutet. 

Stadsbyggnadsavdelningen kan lämna mer information.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen ska delges  
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§ 54 Dnr 2020/00138  

Anmälda delegationsbeslut  

Byggnadsnämndens beslut 

1   Informationen godkänns och läggs till handlingarna.  

Bakgrund 

Beslut Delegat  

Bygglov enligt rapport 

2021-01-26 – 2021-03-02 

Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 

Rivningslov enligt rapport 

2021-01-26 – 2021-03-02 

Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 

Anmälan enligt rapport 

2021-01-26 – 2021-03-02 

Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 

L 2021-032 

Bygglov för om-/tillbyggnad av 

lagerhall på fastigheten Friggeråker 

18:1 

Ordföranden 

 

Bygglovsingenjör David Karlsson presenterar bygglov för ändrad 

användning av fastigheten Titanen 10.  
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§ 55 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 Mark- och miljödomstolens dom den 24 februari 2021, Mål nr P 4222-

20. Bygglov för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten 

Bolumstorp 2:15. Mark- och miljödomstolen avslår yrkandet om syn. 

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

2 Länsstyrelsens meddelande den 8 mars 2021. Länsstyrelsens beslut om 

avslag avseende överklagande av beslut om marklov för förberedande 

arbeten på fastigheten Gamla stan 2:26, har överklagats. 

3 Länsstyrelsens meddelande den 8 mars 2021. Länsstyrelsens beslut om 

avslag avseende överklagande av beslut om bygglov för nybyggnad av 

skolbyggnad på fastigheten Gamla stan 2:26, har överklagats. 
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§ 56 Dnr 2020/00133  

Ekonomisk lägesrapport efter februari 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Informationen godkänns och läggs till handlingarna.  

Bakgrund 

Avdelningschef Erna Pezic presenterar ekonomisk lägesrapport efter februari 

månad.    

Underlag 

Arbetsutskottet § 55/2021 

Ekonomirapport efter februari 
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§ 57 Dnr 2020/00134  

Avdelningschefen och ordföranden informerar  

Byggnadsnämndens beslut 

1   Informationen läggs till handlingarna.  

Bakgrund 

Ordföranden informerar om att han svarat en medborgare i Floby som har 

skickat ett brev till stadsbyggnadsavdelningen med frågor om ett tillsyns-

ärende. Ordföranden nämner också att de ovårdade fastigheterna vid Stora 

torget har fått en ny fastighetsägare som har intentioner att rusta upp 

fastigheterna. Avdelningschefen informerar om att stadsbyggnads-

avdelningen har startat ett nytt samarbete med avdelningar på samhälls-

byggnadsförvaltningen. Vidare informerar avdelningschefen om att 

rekryteringen av en ny kommunekolog är klar. Den nya personen börjar sin 

anställning den 7 juni 2021.  
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§ 58 Dnr 2020/00135  

Övrigt  

Byggnadsnämndens beslut 

1   Informationen läggs till handlingarna.  

Bakgrund 

Milada Wurm (SD) tackar avdelningschefen för ett mycket givande möte då 

Sverigedemokraterna fick information om stadsbyggnadsavdelningens 

arbete.       

  

            


