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§ 59 Dnr 2020/00131  

Plan- och byggläget för april månad 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Informationen godkänns och läggs till handlingarna.  

Bakgrund 

Kommunarkitekt Amelie Sandström informerar om planläget för april 

månad. Bygglovsingenjör Stefan Tiverman informerar om bygglovsläget för 

första kvartalet 2021. Arbetsbelastningen på bygglovsenheten är hög 

eftersom det under första kvartalet år 2021 inkommit 50 % fler lov- och 

anmälningsärenden jämfört med samma period år 2020. 

Underlag  

Arbetsutskottet § 58/2021 

Planprio för april månad 
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§ 60 Dnr 2021/00049  

Planbesked för fastigheten Sankt Botvid 15 

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 2023.  

Bakgrund 

En ansökan om planbesked har inkommit till byggnadsnämnden från 

fastighetsägaren för fastigheten Sankt Botvid 15. Detaljplanen skulle syfta 

till att pröva marken för bostad, äldreboende, kontor- och centrumändamål.  

Planbeskedet överensstämmer med Översiktsplan 2017-2030, antagen av 

kommunfullmäktige den 26 februari 2018, § 44.  

Befintlig byggnad på fastigheten Sankt Botvid 15 är klassad till lokalt 

bevarandevärde i kommunens kulturmiljöutredning vilket behöver beaktas 

vidare i planarbetet. Till följd av tidigare eller idag pågående användning 

(brandstation respektive verkstadsändamål) av planområdet bedöms det 

föreligga anledning att undersöka huruvida marken är förorenad eller inte. 

Dagvattenfrågan behöver också hanteras vidare i planarbetet.  

I gällande detaljplan är fastigheten Sankt Botvid 15 planlagd för 

bostadsändamål. Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att 

detaljplanen slutligen kommer att antas.   

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 59/2021 

Planarkitektens tjänsteutlåtande, 2021-03-30 

Lokaliseringskarta 

Situationsplan 

Exploateringsskiss 

  

Paragrafen skickas till  
Fastighetsägaren            
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§ 61 Dnr 2020/00029  

Samråd för fastigheten Snickaren 3 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden godkänner upprättat samrådsförslag till detaljplan för 

Snickaren 3, 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 27 april till den 21 maj 2021.  

Bakgrund 

Stadsbyggnadsavdelningen fick den 20 maj 2020, § 58 i uppdrag av 

byggnadsnämnden att upprätta ett förslag till detaljplan för Snickaren 3. 

Detaljplanen syftar till att pröva markens lämplighet för bostadsändamål i ett 

centrumnära läge. Bebyggelsen ska kunna uppföras i varierade former och 

anpassas utifrån kulturmiljön i området avseende placering, utformning och 

utbredning för att inte påtagligt skada stadsdelens kulturmiljövärde. 

Förändringen innebär att det blir möjligt att uppföra bostäder på fastigheten 

Snickaren 3 och sker i överensstämmelse med Översiktsplan 2017-2030, 

antagen av kommunfullmäktige den 26 februari 2018, § 44.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 60/2021 

Planarkitektens tjänsteutlåtande, 2021-03-30 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Dagvattenutredning  

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Länsstyrelsens yttrande på undersökning av betydande miljöpåverkan 

  

 

 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Fastighetsägaren            
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§ 62 Dnr 2021/00065  

Ändring av kvartersnamn inom Marjarps 
industriområde 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden upphäver kvartersnamnet ”Massaveden” inom 

Marjarps industriområde.  

Bakgrund 

Byggnadsnämnden har fattat beslut (den 16 december 2013, § 195) om att 

fastställa gatu- och kvartersnamn för Marjarp etapp 1 och 2. I den till 

beslutet tillhörande kartbilden med de fastställda gatu- och kvartersnamnen, 

framgår att det var tänkt att vara ett kvarter för industri i sydväst, mellan 

spårområdet och Västra stambanan. I samband med att en ny detaljplan 

antagits för detta område, har kvartersmarken tagits bort och ersatts av 

allmän plats, natur. Det innebär att kvartersnamnet Massaveden inte längre 

behövs för det utpekade området.  

Stadsbyggnadsavdelningens bedömning 

Stadsbyggnadsavdelningens bedömning är att kvartersnamnet Massaveden 

ska utgå från området Marjarp, med nuvarande utformning. Det innebär även 

att kvartersnamnet kan komma att användas på annat kvarter inom området i 

framtiden.   

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 61/2021 

Kommunarkitektens tjänsteutlåtande, 2021-03-30 

Kartunderlag 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Mikael Carp, 1:e mätningsingenjör 
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§ 63 Dnr 2021/00050  

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen om 
klimatstrategi 2021-2030 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden ställer sig bakom framtagen klimatstrategi med 

förslag på ändringar enligt nedan.  

Sammanfattning 

Milada Wurm (SD) och Anette Larsson (SD) avstår från att delta i beslutet. 

Sammanfattning 

Byggnadsnämnden är positiv till upprättandet av en klimatstrategi men vissa 

delar bedöms behöva ändras och förtydligas innan antagande, för att 

strategin och dess implementering ska bli tydlig och genomförbar för 

byggnadsnämndens verksamheter.  

Bakgrund 

Klimatstrategin syftar till att säkerställa att Falköping blir fossilfritt år 2030 

genom årlig utsläppsminskning inom Falköpings geografiska område. 

Strategin berör byggnadsnämnden och dess verksamheter eftersom syftet och 

målsättningen ska uppnås genom att åtgärder fastställs i kommunens 

flerårsplan och avsätta medel i den ekonomiska budgeten men även åtgärder 

i årliga verksamhetsplaner för varje nämnd och förvaltning. Genomförandet 

ska följas upp genom att samtliga nämnder årligen ska beskriva kommande 

års arbete med klimat utifrån de områden och målsättningar som beskrivs i 

strategin. 

Förslag till ändringar 

 Byggnadsnämnden vill inleda med att påtala att plan- och bygglagen 

kräver att avvägningar görs mellan olika intressen oavsett vad denna 

strategi föreslår. På grund av detta riskerar vissa av de förslag till 

åtgärder som dokumentet innehåller att medföra en otydlighet för 

bland annat allmänheten angående hur kommunen kommer agera i 

vissa frågor. 

 Under rubriken ”Målsättning” på sidan 3 definieras när kommunens 

organisation kontra geografiska yta åsyftas. Byggnadsnämnden anser 

att definitionerna i fotnoten inte efterlevs i strategin. Det måste vara 

tydligt ifall det är organisationen som åsyftas eller den geografiska 

ytan. Det bör också förtydligas ifall befolkning även omfattas i den 

geografiska ytan. Det saknas dessutom en definition av begreppet 

samhället som används på sidan 8. 
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 Under rubriken ”Fokusområde 1: Hållbara transporter” på sidan 5 

beskrivs att fysisk planering ska gynna gång, cykling och kollektivt 

resande inom och mellan kommunens orter. Byggnadsnämnden 

framför att det är otydligt ifall detta innebär att gående, cyklister och 

kollektivtrafik ska premieras före biltrafik eller om något annat avses. 

Nämnden finner det också oklart i vilken utsträckning färdmedlen 

ska gynnas. 

 Under rubriken ”Fokusområde 1: Hållbara transporter” på sidan 5 

beskrivs att kollektiva trafiklösningar ska göras så tillgängliga som 

möjligt. Byggnadsnämnden anser att det är oklart ifall detta innebär 

att kollektivtrafik ska prioriteras framför andra trafikslag. Nämnden 

anser även att ”så långt som möjligt” är svårt att definiera och svårt 

eller omöjligt att uppnå tillika följa upp. Byggnadsnämnden vill 

också påtala att planering för kollektivtrafik, precis som allt annat, 

måste vägas mot andra intressen för att skapa en god helhet. Slutligen 

framför nämnden att denna formulering också kan tolkas som 

motstående till tidigare formulering angående gång och cykling. 

 Under rubriken ”Effektiva godstransporter” på sidan 6 beskrivs att 

genom fortsatta satsningar på logistikområdet ska Falköpings 

kommun agera föregångare. Byggnadsnämnden anser att ordet 

satsningar är svårdefinierat med olika innebörd beroende på läsare. 

Byggnadsnämnden bedömer därför att det är svårt eller omöjligt att 

uppnå eller följa upp. Från Byggnadsnämndens perspektiv föreslås 

att det tydligare beskrivs ifall planläggning av mark innefattas i 

begreppet satsningar. 

 Under rubriken ”Klimatsmarta möten och semestrar” på sidan 6 

beskrivs att tjänsteresor ska genomföras med det mest klimatsmarta 

transportmedlet. Byggnadsnämnden ifrågasätter formuleringen "det 

mest klimatsmarta transportmedlet". Denna formulering beaktar inte 

tjänsteresans längd eller destination. Många resor som görs inom 

nämndens verksamhet, exempelvis bygglov och tillsyn, sker på 

landsbygden. Byggnadsnämnden bedömer därför att en 

rimlighetsaspekt vad gäller avstånd och destination bör tilläggas 

denna del av strategin. 

 Under rubriken ”Främja hållbart jordbruk” på sidan 7 beskrivs att 

krav ska ställas som främjar klimatsmart markanvändning etc. när 

jordbruksmark arrenderas ut. Byggnadsnämnden vill påtala att det 

inte alltid går att ställa dessa krav, speciellt när det endast finns en 

arrendator att välja på. Därför föreslår byggnadsnämnden att texten 

ändras till "När jordbruksmark arrenderas ut ska kommunen främja 

klimatsmart markanvändning, livsmedelsproduktion och ökad 

kolinlagring i marken." 
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 Under rubriken ”Främja hållbart jordbruk” på sidan 7 beskrivs att 

brukningsvärd jordbruksmark ska bevaras i linje med kommunens 

översiktsplan. Byggnadsnämnden påpekar att brukningsvärd 

jordbruksmark skyddas från exploatering enligt 3 kap. 4 § 

miljöbalken. Därutöver är ianspråktagande av brukningsvärd 

jordbruksmark en avvägning mellan allmänna intressen. Exempelvis 

om marken tas i anspråk för att tillskapa bostadsområden när det 

råder bostadsbrist eller möjlighet för klimatsmarta transporter. 

Byggnadsnämnden föreslår att texten ändras till: "För att säkra 

framtida hållbar livsmedelsförsörjning och ekosystemtjänster bör 

brukningsvärd jordbruksmark bevaras i linje med kommunens 

översiktsplan."  

 Under rubriken ”Design för en hållbar livsstil” på sidan 8 beskrivs att 

kommunen ska främja design för hållbara livsstilar. 

Byggnadsnämnden finner att meningen är otydlig och kan inte 

avgöra ifall det kommer involvera nämndens ansvarsområde eller ej. 

Byggnadsnämnden föreslår att meningen förtydligas så att 

innebörden kan tydas.  

 Under rubriken ”Design för hållbar livsstil” på sidan 8 beskrivs att 

fysisk planering ska göra det möjligt att leva ett gott och hållbart liv i 

ett fossilfritt samhälle. Byggnadsnämnden anser att meningen är för 

generell och därför går det inte att bedöma vad det innebär för 

nämndens ansvarsområde. 

 Under rubriken ”Flexibla och klimatsmarta bostäder och lokaler” på 

sidan 9 beskrivs att krav på hållbart byggande ska inkluderas vid 

markanvisning. Byggnadsnämnden anser att begreppet hållbart 

behöver förtydligas till miljömässigt hållbart eftersom det även finns 

många andra hållbarhetsaspekter som skulle kunna appliceras. 

Därutöver anser nämnden att krav är ett starkt ord i dessa 

sammanhang. Normalt sett är det en av cirka 10 bedömningspunkter 

men det är alltid det sammanvägt bästa resultatet som vinner. Andra 

delar är utformning, ekonomisk genomförbarhet av projektet med 

mera. Byggnadsnämnden föreslår istället en ändrad formulering som 

följer: "Vid markanvisning bör miljömässigt hållbart byggande vara 

ett av bedömningskriterierna." 

 Under rubriken ”Flexibla och klimatsmarta bostäder och lokaler” på 

sidan 9 beskrivs att kommunen ska samarbeta med bostadsbolag och 

näringsliv för att skapa förutsättningar för nya byggmaterial och 

metoder. Byggnadsnämnden anser att detta påverkar nämndens 

ansvarsområde vad gäller tekniskt samråd, start- och slutbesked då 

bland annat byggnadsteknik, material och dess egenskaper behöver 

framgå och följa Boverkets byggregler. 



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11 (35) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-21 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

 Under rubriken ”Lokal framställning av förnybar energi” på sidan 9 

beskrivs att kommunen ska främja produktion av bland annat 

vindkraft. Byggnadsnämnden ställer sig frågande till vad som syftas 

med meningen. Hur ska dessa energikällor främjas? Ska det ske på 

bekostnad av annat? Ska exempelvis möjlighet att uppföra solceller 

på tak prioriteras framför anpassning till kulturmiljön. Det framgår 

inte heller att det finns kommunalt veto gällande vindkraft om det 

hamnar i konflikt med annan markanvändning och även den 

avvägningen behöver vara balanserad framöver. Byggnadsnämnden 

hänvisar till den första kommentaren angående avvägningar mellan 

olika intressen enligt plan- och bygglagen. 

 Under rubriken ”Förstärkning av kolsänkor” på sidan 10 beskrivs att 

skog och jordbruksmark ska nyttjas som kolsänkor när det är möjligt 

enligt översiktsplanen. Byggnadsnämnden anser att användningen av 

begreppet; "när det är möjligt" är svårdefinierat och ställer sig 

frågande till vad det får för innebörd och konsekvenser för nämndens 

ansvarsområden. 

 Under rubriken ”Genomförande” på sidan 12 beskrivs att åtgärder 

ska fastställas i kommunens flerårsplan. Byggnadsnämnden vill 

påpeka att det inte framgår i strategin vilka åtgärder som åsyftas. 

Eftersom genomförandet är generellt skrivet är det svårt att avgöra 

vad uppföljningen kommer innebära för byggnadsnämndens 

ansvarsområden. Byggnadsnämnden bedömer att stöd eller 

vägledning från andra kompetenser inom kommunen kommer 

behövas för att göra denna beskrivning i verksamhetsplan och 

verksamhetsuppföljningen. Det framgår inte heller vilka medel som 

kommer avsättas för detta arbete. 

 Under rubriken ”Uppföljning” på sidan 12 beskrivs att utsläpp av 

växthusgaser ska beräknas årligen. Byggnadsnämnden anser att det 

inte framgår vilken nämnd/förvaltning som årligen ska genomföra 

denna beräkning. Byggnadsnämnden anser att det inte är rimligt att 

sådan uppföljning läggs på enskilda nämnder, utan behöver 

genomföras centralt.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 62/2021 

Planarkitektens tjänsteutlåtande, 2021-03-29 

Klimatstrategi 2021-2030 Remissversion 
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§ 64 Dnr 2021/00055  

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen om VA-
plan för Falköpings kommun  

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden ställer sig bakom framtagen VA-plan med tillhörande 

bilagor och dagvattenplan med förslag på ändringar enligt nedan.       

Sammanfattning 

Byggnadsnämnden ser positivt på framtagandet av VA-plan för Falköpings 

kommun med tillhörande bilagor och dagvattenplan. Byggnadsnämnden 

efterfrågar dock ett resonemang angående hur de intressen och ställnings-

taganden som uttrycks ska vägas mot intressen och ställningstaganden om att 

förtäta Falköping, Stenstorp och Floby. Vidare ser byggnadsnämnden det 

som problematiskt att höjdsättning av marknivåer och gator ska fastställas 

redan i detaljplan då det eventuellt kan innebära att detaljplaner inte går att 

genomföra.      

Bakgrund 

Följande synpunkter hör till VA-plan för Falköpings kommun samt 

tillhörande bilagor. 

Övergripande synpunkt 

Byggnadsnämnden efterfrågar ett resonemang angående hur andra intressen 

ska vägas mot de intressen och ställningstaganden som uttrycks gällande 

VA-försörjning i VA-plan för Falköpings kommun. Huvudsakligen syftar 

byggnadsnämnden på hur ovan nämnda intressen och ställningstaganden ska 

förhålla sig till viljan till att exploatera hårdare i centrum som uttrycks 

genom Förtätningsprogram för Falköpings stad och i gällande översiktsplan. 

Detta då tätare strukturer kan stå i konflikt med VA-försörjning med 

avseende på infiltration och fördröjning av dagvatten. Denna synpunkt berör 

även Dagvattenplanen. 

Kapitel 2.4 punkt 19 

Byggnadsnämnden önskar ett förtydligande gällande vad som anses vara 

”tidigt i planeringsstadiet”. I dagsläget beaktas VA-försörjningen i 

lämplighetsbedömningen inför att byggnadsnämnden uppdrar åt 

stadsbyggnadsavdelningen att upprätta ett förslag till ny detaljplan samt i 

projektgruppen som sätts samman till uppstartsmötet för detaljplanearbetet. 

Kapitel 7.5.2 samt kapitel 7.6.3 punkt 4 

Byggnadsnämnden ställer sig frågande till utifrån vilket lagstöd krav på 

släckvattenplan skulle kunna ställas i bygglovsskedet till nya verksamheter 
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som inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Saknas det lagstöd är det inte 

möjligt att ställa krav på släckvattenplan för nya icke tillstånds- eller 

anmälningspliktiga verksamheter. 

Kapitel 7.6.1 

Byggnadsnämnden vill framföra att den projektgrupp som sätts samman i 

och med uppstarten av en detaljplan upphör att existera i och med att 

detaljplanen antas. Denna projektgrupp kan därför inte tillskrivas ansvar 

efter det att en detaljplan antas i och med att projektgruppen då inte längre 

finns. Efter det att en detaljplan antas och då går över till genomförandefasen 

är det istället mark- och exploatering tillsammans med 

samhällsbyggnadsavdelningen som driver projektet. 

Bilaga 1 åtgärd 3 (samt kapitel 3 punkt 3) 

Byggnadsnämnden ser det som positivt att hållbar utveckling står som 

ansvariga för att ta fram och implementera den nya rutinen i och med att det 

även är hållbar utveckling som ansvarar för att ta fram klimatstrategin. Dock 

bör planenheten och bygglovsenheten inkluderas och samrådas med i 

framtagandet av den nya rutinen. Detta då dagvattenhanteringen exempelvis 

utreds i samband med varje detaljplan. 

Följande synpunkter hör till Dagvattenplanen samt tillhörande bilaga. 

Kapitel 1.1 punkt 19 

Formuleringen skiljer sig från hur motsvarande punkt formulerades i VA-

plan för Falköpings kommun (se tidigare kommentar gällande kapitel 2.4 

punkt 19). Byggnadsnämnden föredrar den formulering som återfinns i 

Dagvattenplanen. 

Kapitel 3, kapitel 6 punkt 4, kapitel 6.2 och kapitel 8.2 punkt 7 

Byggnadsnämnden ser det som problematiskt att höjdsättning av byggnader, 

marknivåer och gator ska fastställas redan i detaljplan. Då projektering av 

gator, VA-ledningar och allmän platsmark i dagsläget sker först efter det att 

en detaljplan har antagits kan det resultera i scenarier där en detaljplan blir 

omöjlig att genomföra. Det skulle därför innebära ett krav på att projektering 

av gator, ledningar och allmän platsmark är helt klart innan en detaljplan 

antas samt att det inte hade varit möjligt att göra några ändringar i 

projekteringen efter att detaljplanen har antagits. Byggnadsnämnden föreslår 

istället att markens höjd ska beaktas i detaljplaneskedet och att 

planläggningen vid behov anpassas så att översvämning inte sker och att 

detta sedan är frågor som fortsätter att beaktas under projekterings- och 

genomförandefasen. På så sätt beaktas problematiken i detaljplaneskedet 

samtidigt som det finns flexibilitet för förändringar. 
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Kapitel 4 sista stycket 

Byggnadsnämnden vill framföra att det inte nödvändigtvis är möjligt att i 

dessa skeden fastställa hur dagvattenhanteringen i detalj ska utformas i 

specifika fall varpå eventuell påverkan på ekosystemtjänsterna också kan 

vara svår att kartlägga och beakta. I skeden där det inte i detalj är möjligt att 

fastställa hur dagvattenhanteringen ska utformas kan det istället beskrivas på 

en generell nivå. 

Kapitel 6 punkt 4 

Byggnadsnämnden ser positivt på att höjdsättning på byggnader enbart 

behöver ske vid behov. Det är dock otydligt formulerat då det nu kan tolkas 

som att det är byggnadernas höjder som ska regleras när det som åsyftas är 

höjdsättningen på marknivån där byggnaden ska uppföras och marknivån i 

anslutning till byggnaderna. 

Kapitel 6.1 stycke 7 

För att säkerställa en framgångsrik implementering av VA-plan för 

Falköpings kommun behöver VA-avdelning, mät- och kartenheten och 

bygglovsenheten gemensamt bestämma hur och i vilket skede 

dämningsnivån för anslutna servisledningar för dagvatten samt ledningar för 

husgrundsdräneringar ska fastställas. 

Kapitel 6.2 stycke 3 

Byggnadsnämnden vill här framföra att det kan vara lämpligt att titta på 

större områden än individuella fastigheter. I dagsläget undersöks om det 

förekommer instängda områden inom detaljplaneområdet men skulle någon 

sedan uppföra en byggnad eller förändra marken på ett sätt som hade 

inneburit att ett instängt område bildas är det inte något som Falköpings 

kommun nödvändigtvis har någon rådighet över. Uppförandet av byggnader 

eller förändring av marknivåer utanför ett eventuellt planområde kan också 

resultera i att nya instängda områden bildas vilket kommunen då heller inte 

nödvändigtvis har rådighet över. Det som går att göra då är att informera 

fastighetsägaren. Det kan i detta avsnitt vara lämpligt att förtydliga detta 

Kapitel 6.3 stycke 5, kapitel 6.4 figur 13 samt kapitel 8.6 punkt 2 

Gällande förmedlandet av information till fastighetsägare angående krav på 

rening och fördröjning av dagvatten är det lämpligt för VA-avdelning, mät- 

och kartenheten och bygglovsenheten att gemensamt ta fram rutiner för hur 

detta ska göras i praktiken för att det framgångsrikt ska kunna 

implementeras. 

Kapitel 6.3 sista stycket 

I Parkeringspolicy och parkeringsnorm Falköpings kommun framgår det att 

fastighetsägaren till större parkeringsanläggningar behöver inkomma med 

förslag till kommunens VA-avdelning på hur dagvatten från parkeringsytan 
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ska hanteras och att föreslagen dagvattenhantering ska vara i linje med vad 

som anges i Dagvattenpolicy för Falköpings kommun. I och med detta 

stycke blir formuleringen i Parkeringspolicy och parkeringsnorm Falköpings 

kommun inaktuell varpå det behöver tydliggöras en ansvarsfördelning för 

hur detta ska efterlevas i praktiken.  

Kapitel 6.4 figur 13 samt kapitel 8.7 punkt 1  

Byggnadsnämnden vill framföra att det inte tas fram någon nybyggnadskarta 

utanför planlagt område. Information om krav på rening och fördröjning av 

dagvatten i samband med utskick av nybyggnadskarta kommer således 

enbart att ske vid nybyggnation eller större ombyggnation inom 

detaljplanelagda områden.  

Kapitel 8.2 punkt 7 

Byggnadsnämnden vill framföra att det behöver framgå att de faktorer som 

lyfts här beskrivs på en övergripande nivå i fördjupade översiktsplaner och 

program vilket behöver beaktas vid granskning. Vidare ser 

byggnadsnämnden positivt på att kommunens olika avdelningar samverkar 

för att säkerställa en positiv stadsutveckling i Falköping. För 

byggnadsnämndens ställning till höjdsättning av marknivåer, gator och 

allmän platsmark se synpunkt för kapitel 3 m.fl.  

Kapitel 8.8 punkt 2 

Denna punkt innebär att det inte längre kommer vara möjligt att bygga 

källare eller suterränghus i och med att det färdiga golvet då befinner sig 

under dämningsnivån på anslutande dagvattensystem. Byggnadsnämnden ser 

detta som problematiskt i och med att kommunen då förbjuder uppförandet 

av källare och suterränghus när det finns tekniska lösningar, täta 

konstruktioner, som gör det möjligt att uppföra källare likväl som 

suterränghus. Suterränghus är även att föredra i vissa lägen. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 63/2021 

Planarkitektens tjänsteutlåtande, 2021-03-30 

VA-plan för Falköpings kommun 

Bilaga 1 – Åtgärder för Falköpings VA-plan 

Bilaga 2 – Reservvatten 

Bilaga 3 – Åtgärder reservvatten 

Bilaga 4 – Regler för anslutning av brandvattenanläggningar  

Bilaga 5 – Checklista släckvattenplaner 

Dagvattenplanen      

  

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 65 Dnr 2021/00056  

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen om 
ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter  

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden ställer sig bakom framtagen ordningsföreskrift med 

förslag på ändringar enligt nedan.  

Förslag till ändringar 

§ 6 

För att utföra schaktning, grävning och tippning av massor krävs i vissa fall 

marklov. 

§ 8 

Första stycket hänvisar till ”objekt som nämns ovan” vilket är otydligt. Bör 

stå ”containrar eller liknande” 

Uppställning av containrar kan vara lovpliktigt. 

§ 9 

Det är lovpliktigt att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt. Vissa 

undantag finns. Med skylt menas också flaggor, vepor, orienteringstavlor 

och banderoller.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 64/2021 

Bygglovsingenjörens tjänsteutlåtande, 2021-03-30 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter, remissversion 
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§ 66 Dnr 2021/00054  

Ansökan om utdömande av vite 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att i enlighet med 6 § lagen om vite 

(1985:206) samt 11 kap. 37 § plan och bygglagen (2010:900) ansöka om 

utdömande av vite om 200 000 kronor, som nämnden förelagt Claes 

Lindell (700924-5973) genom beslut om föreläggande med vite den 21 

oktober 2020, § 130. 

2   Byggnadsnämnden uppdrar åt stadsbyggnadsavdelningen att skicka in 

ansökan till mark- och miljödomstolen.  

Bakgrund 

Den 21 oktober 2020 beslutade byggnadsnämnden att vitesförelägga Clas 

Lindell i egenskap av fastighetsägare, att uppföra ett staket runt industri-

byggnaderna på sin fastighet för att förhindra olycksfall. Beslutet delgavs via 

stämningsman den 23 oktober 2020. Staketet skulle ha varit uppfört senast 

den 21 januari 2021. 

Skälen till beslut 

Beslutet har fått laga kraft och den 25 januari 2021 konstaterade 

stadsbyggnadsavdelningen vid besök av fastigheten, att inget staket är 

uppfört. Byggnadsnämnden kan därför konstatera att vitesföreläggandet inte 

är uppfyllt och anser att det finns skäl för utdömande av vite.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 65/2021 

Bygglovsingenjörens tjänsteutlåtande, 2021-03-29 

Foto från inspektion 25 januari 2021 

Delgivningsbekräftelse, 2020-10-23 

BN § 30/2020 

Ärendeutskrift 
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§ 67 Dnr 2021/00058  

Bygglov för nybyggnad av industri- och lagerbyggnad 
på fastigheten Gamla stan 2:28 

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: Peter Jormeus, peter@beccami.se, som är certifierad kontrollansvarig 

med certifieringsnummer SC0321-13 enligt 10 kap. 9 § PBL. 

3   Handläggningsavgift tas ut med 85 823 kr. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av lager med tillhörande kontor. 

Byggnaden får en byggnadsarea på ca 340 kvadratmeter och en nockhöjd på 

7 meter. Fasaden blir av mörkgrå plåt och taktäckningen blir av svart plåt. På 

fastigheten finns sedan tidigare en lagerbyggnad på ca 172 kvadratmeter som 

fick bygglov 27 februari 1992. 

Fastigheten omfattas av detaljplan ”Falevi 5:1 m.fl.” som fick laga kraft 18 

februari 2015. Enligt detaljplanen är tillåten användning industri, 50 % av 

fastigheten får bebyggas och högsta tillåtna byggnadshöjd är 9 meter.  

Skäl till beslut 

Åtgärden överensstämmer med detaljplanen. 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 

Arbetsutskottet § 66/2021   2021-04-07  

Tjänsteutlåtande   2021-03-26 

Situationsplan   2021-03-17 

Ritningar (A) Fasad, plan, sektion.  2021-03-13 

Ansökan om bygglov   2021-03-13 

Övriga upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett 

startbesked. 

Byggnadsnämnden är skyldig att påföra byggherren en byggsanktionsavgift 

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

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

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

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

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

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

Stadsbyggnadsavdelningen kungör i regel lovbeslutet inom en vecka efter att 

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

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

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

Om åtgärden påbörjas innan fyra veckor har gått får byggnadsnämnden 

stoppa arbetet enligt 11 kap. 31 § PBL. 

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

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

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

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

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 

 Grundförhållande  

 Grund- och stomritningar 

 Brandskyddsbeskrivning 

 VA-handlingar 

 Ventilations- och värmeritningar 

  

 

 
Paragrafen skickas till  
Sökanden            
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§ 68 Dnr 2021/00059  

Bygglov för nybyggnad av teknikhus på fastigheten 
Vartofta 25:2 

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 SC0607-16 enligt 10 kap. 9 § 

PBL. 

3   Handläggningsavgift tas ut med 9 167 kr. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för ett teknikhus med en byggnadsarea på ca 42 

kvadratmeter. Fasaden kommer att bli av stående röd träpanel och 

taktäckningen blir av svart plåt. 

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 Saleby 17:3, 8:1, 9:10 och Vartofta 7:4 har bedömts vara 

berörda. Inga negativa synpunkter har kommit in till byggnadsnämnden. 

Ärendet har remitterats till Vattenfall som har en kraftledning på fastigheten 

och i sitt remissvar den 30 mars 2021 skriver de att om det är minst 10 meter 

mellan byggnad och luftledning har de inget att erinra mot byggnaden. De 

bedömer att planerad väg kommer för nära luftledningen och måste flyttas.  

Sökande har kontaktat Vattenfall för att diskutera en lösning på vägens 

placering. 

Skäl till beslut 

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

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

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

ovanstående ska bygglov beviljas. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 67/2021   2021-04-07 

Yttrande Vattenfall   2021-03-30 
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Tjänsteutlåtande   2021-03-26 

Ritningar (A) Fasad, Plan   2021-03-15 

Situationsplan   2021-01-26 

Ansökan om bygglov   2020-12-18 

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. 

Åtgärden kräver fastighetsägarens tillstånd. 

Beslutet inklusive avgiften kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län. Ett skriftligt överklagande ska ha inkommit till 

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

Stadsbyggnadsavdelningen kan lämna mer information. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar 

byggnadsinspektör för överenskommelse om tid och plats för tekniskt 

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

redovisas: 

 Förslag till kontrollplan 

 Grund- och stomritningar 
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§ 69 Dnr 2021/00062  

Bygglov för ändrad användning, från magasin till 
bostad, på fastigheten Kölvatorp 1:1 

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: Jan-Olof Dahllöf, Bryngelsgatan 14, 521 47 Falköping som är 

certifierad kontrollansvarig med certifieringsnummer SC2318-12 enligt 

10 kap. 9 § PBL. 

3   Handläggningsavgift tas ut med 11 138 kr. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för ändrad användning. Ett äldre magasin, som 

senast har använts som garage, förråd/verkstad och musikstudio/replokal ska 

byggas om till en bostad. I och med ombyggnaden kommer hela huset 

tilläggsisoleras och kläs med stående träpanel i en faluröd kulör. Befintlig 

taktäckning av tegelfärgade betongtakpannor ska behållas. 

Väster om byggnaden kommer en avskild tomt/trädgård iordningställas. 

Befintlig anslutnings för kommunalt vatten kommer användas och 

avloppsanläggning är planerad i kanten på åkermarken som ligger direkt 

utanför tomtplatsen. 

Byggnaden ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser. Fastigheten 

ligger inom riksintresse för kulturmiljövård, men byggnaden är inte utpekad 

i några kulturmiljöutredningar.  

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 Kölvatorp 1:1, 1:4 och 1:5 har bedömts vara 

berörda. Inga negativa synpunkter har inkommit.  

Skäl till beslut 

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

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

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

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

Arbetsutskottet § 68/2021   2021-04-07 

Tjänsteutlåtande   2021-03-29 

Situationsplan   2021-03-02 

Sektioner    2021-03-02 

Fasader    2021-03-02 

Planer    2021-03-02 

Flygfoto med VA-anslutningar  2021-01-18 

Foton befintlig byggnad   2021-01-18 

Ansökan om bygglov   2021-01-18 

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. 

Åtgärden kräver fastighetsägarens tillstånd. 

Beslutet inklusive avgiften kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län. Ett skriftligt överklagande ska ha inkommit till 

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

Stadsbyggnadsavdelningen kan lämna mer information. 

Ansökan om bygglov innebär etablering av ny bostadslägenhet på 

landsbygden. I anslutning till uppförandet ska därför anmälan göras till 

Falköpings kommun, stadsbyggnadsavdelningen, för fastställande av adress. 
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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 (k-ritningar) 

 Energiberäkning 

 Brandskyddsbeskrivning 

 VA-handlingar 

 Ventilations- och värmeritningar 

 Färdigställandeskydd 
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§ 70 Dnr 2021/00063  

Bygglov för komplementbyggnad på fastigheten 
Slutarp 2:11 

Byggnadsnämndens beslut 

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

(PBL, 2010:900). 

2   Handläggningsavgift tas ut med 1 837 kr. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för en komplementbyggnad. På fastigheten finns 

idag ett bostadshus med sammanbyggt garage på totalt 181 kvadratmeter 

samt en lovbefriad komplementbyggnad, ”friggebod”. Sökanden vill sätta 

upp ett fristående växthus/uterum på 19,3 kvm. Växthuset är tänkt att 

placeras 3,5 meter från fastighetsgräns i söder samt 4 meter från gräns åt 

öster.  

Fastigheten omfattas av detaljplan ”Byggnadsplan för Slutarps samhälle, 

Slutarp 7:3 m.fl.” som fick laga kraft den 28 september 1971. Enligt 

detaljplanen får endast en huvudbyggnad och ett uthus uppföras. I denna 

detaljplan ska även garage som är sammanbyggt med huvudbyggnaden 

räknas som ett uthus. I södra delen av fastigheten är det prickmark 6 meter in 

ifrån gräns. 

Åtgärden avviker från detaljplanen eftersom 80 procent av växthuset hamnar 

på prickmark, byggnaden placeras närmare granntomt än 4,5 meter och antal 

tillåtna byggnader på fastigheten överskrids, friggeboden är undantagen och 

ej inräknad. 

Sökanden är informerad om avvikelserna och möjligheten att uppföra 

växthuset på annan plats som en bygglovsbefriad komplementbyggnad enligt 

9 kap 4 a § PBL. Viss justering av placeringen är gjord men sökanden vill få 

ärendet prövat då placeringen framför allt är vald för att kunna erbjuda 

kvällssol. 

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 Slutarp 2:7, 2:13, 2:14, 

2:18 och Slutarp 7:138 har bedömts vara berörda. Inga negativa synpunkter 

har inkommit.  
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Skäl till beslut 

Åtgärden avviker från detaljplanen avseende placering på prickmark, 

avstånd till gräns mot grannfastighet och antal byggnader på fastigheten. 

Kraven enligt 9 kap 30 § punkt 2 är därmed inte uppfyllt.  

Uppförande av ett växthus enligt ansökan avviker från detaljplanen på tre 

punkter, dessa avvikelser kan sammantaget inte bedömas vara en liten 

avvikelse enligt 9 kap 31b § PBL. 

Med bakgrund av ovanstående kan bygglov inte beviljas.   

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 69/2021   2021-04-07 

Tjänsteutlåtande   2021-03-29 

E-post med förklaring till placering  2021-03-08 

Situationsplan   2021-03-08 

Utdrag primärkarta   2021-03-08 

Bygglovsritningar   2021-02-03 

Illustration/specifikation   2021-02-03 

Ansökan om bygglov   2021-02-03 

Övriga upplysningar 

Beslutet inklusive avgiften kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län. Ett skriftligt överklagande ska ha inkommit till 

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

Stadsbyggnadsavdelningen kan lämna mer information.  
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§ 71 Dnr 2021/00039  

Bygglov för fasadändring inom områdesbestämmelser 
på fastigheten Friggeråker 23:8 

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 bestämmer byggnadsnämnden att kontrollplanen, 

daterad den 30 mars 2021, fastställs.  

5   Byggnadsnämnden beslutar att byggnadsverket får tas i bruk innan 

slutbesked lämnats enligt 10 kap. 4 § PBL. 

6   Handläggningsavgiften reduceras så att ingen avgift tas ut för åtgärder 

som omfattas av den utökade lovplikten.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för fasadändring och montering av solceller på tak. 

Fasaden kommer att målas om från röd till vit och de röda betongpannorna 

kommer att bytas till svarta. Fasadändringen gäller både bostadshuset och 

komplementbyggnaden. Solcellerna kommer att monteras på bostadshuset 

tak mot söder.  

För berört område gäller områdesbestämmelser ”Friggeråker” som fick laga 

kraft den 7 januari 1994. Enligt områdesbestämmelserna är lovplikten utökad 

till att gälla omfärgning av byggnad och byte av 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 § 70/2021   2021-04-07 

Kontrollplan    2021-03-30 

Tjänsteutlåtande   2021-03-30 

Ritningar (A) – fasader   2021-03-02 
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Foto x 2    2021-02-19 

Situationsplan   2021-03-30 

Ansökan om bygglov   2021-02-19 

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. 

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. 

Som underlag för slutbesked ska verifierad kontrollplan lämnas in till 

stadsbyggnadsavdelningen.  
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§ 72 Dnr 2021/00057  

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Bolum 14:20 

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: Lennart Jonsson, ljbyggassistans@gmail.com som är certifierad 

kontrollansvarig med certifieringsnummer SC1563-12 enligt 10 kap. 9 § 

PBL. 

3   Handläggningsavgift tas ut med 29 393 kronor. Faktura skickas separat. 

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus. Bostadshuset 

byggs i två plan med en byggnadsarea om 147 kvadratmeter och en 

bruttoarea om cirka 230 kvadratmeter. Fasaden kläs med stående träpanel i 

kulören NCS S2005-Y20R (beige) och vita spröjsade fönster. Taket kläs 

med tegelpannor i kulören NCS S3040-Y50R (tegelröd).  

En ny tillfartsväg fram till bostadshuset kommer att anläggas öster om 

ladugården. Det befintliga bostadshuset kommer att rivas. Fastigheten 

kommer att anslutas till kommunalt vatten och enskilt avlopp.  

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Fastigheten ligger inom riksintresse för friluftsliv, naturvård och kulturmiljö. 

Enligt ”redogörelse och ställningstagande för riksintresse för 

kulturmiljövården i Falköpings kommun delområde 4B Bolum-Hov” från 

2016 ligger fastigheten inom område med värdeklass A, nationellt 

bevarandevärde.  

Platsbesök gjordes den 26 februari 2021.  

Yttranden 

Då åtgärden görs utom detaljplanelagt område ska berörda ha underrättats 

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

fastigheterna Bolum 14:10, Bolum 14:13, Bolum 14:6 och Bolum 5:2 har 

bedömts vara berörda. Inga negativa synpunkter har inkommit.  

Miljönämnden östra Skaraborg har meddelat att en ansökan om enskilt 

avlopp har inkommit men avvaktar med beslut tills bygglovet är klart.  
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Skäl till beslut 

Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 

bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL och förutsätter inte planläggning enligt 4 

kap. 2 eller 3 §. Bostadshuset och den nya tomtplatsavgränsningen bedöms 

att passa in i landskapsbilden och kommer inte ge ett dominerande intryck i 

landskapet. Mot bakgrund av ovanstående bedömer byggnadsnämnden också 

att åtgärden är förenlig med Falköpings kommuns översiktsplan och bygglov 

ska beviljas. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Tjänsteutlåtande   2021-04-14 

Ritningar (A) – sektion   2021-02-23 

Ritningar (A) – plan   2021-02-23 

Ritningar (A) – fasader x 2   2021-02-23 

Situationsplan   2021-02-23 

Ansökan om bygglov   2021-01-29 

Övriga upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett 

startbesked. 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 

 Färdigställandeskydd 

 Fuktsäkerhetsprojektering 
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§ 73 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 

2021-03-03 – 2021-03-30 

Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 

Rivningslov enligt rapport 

2021-03-03 – 2021-03-30 

Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 

Anmälan enligt rapport 

2021-03-03 – 2021-03-30 

Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 

Dnr 2021/052 

Beslut om strandskyddsdispens för 

uppställning av en villavagn på 

fastigheten Åryd 11:2 

Kommunekologen 
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§ 74 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 Inkommande skrivelse från privatperson, 2021-03-15 

2 Länsstyrelsens beslut den 23 mars 2021. Länsstyrelsen godkänner 

kommunalt beslut om strandskyddsdispens för uppställning av 

villavagn på fastigheten Åryd 11:2. 

3 Ordförandes svar på inkommande skrivelse, 2021-03-24 

4 Inkommande mejl från privatperson, 2021-03-29 

5 Ordförandes svar på inkommande mejl, 2021-03-29 

6 Mark- och miljödomstolens dom den 14 april, Mål nr. P 2976-20. 

Mark- och miljödomstolen avslår överklagande av Länsstyrelsens 

beslut om avvisning av överklagande av tidsbegränsat bygglov för 

parkeringsplats på fastigheten Mösseberg 50:25. 
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§ 75 Dnr 2020/00133  

Ekonomisk lägesrapport efter mars månad 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Informationen godkänns och läggs till handlingarna.  

Bakgrund 

Avdelningschef Erna Pezic presenterar ekonomisk lägesrapport efter mars 

månad.     

Underlag 

Arbetsutskottet § 74/2021 

Ekonomirapport efter mars 
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§ 76 Dnr 2020/00134  

Avdelningschefen och ordföranden informerar  

Byggnadsnämndens beslut 

1   Informationen läggs till handlingarna.  

Bakgrund 

Ordföranden informerar om att han har haft samtal med 

Bostadsrättsföreningen Rådjuret om bygglov för tillbyggnad av balkonger.   
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§ 77 Dnr 2020/00135  

Övrigt  

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att Anette Larsson (SD) väljs till ersättare i 

byggnadsnämndens arbetsutskott från och med den 11 maj 2021 till och 

med den 31 december 2022.  

Bakgrund 

Sonja Eriksson (SD) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i 

byggnadsnämndens arbetsutskott. 

Yrkanden 

Milada Wurm (SD) yrkar att Anette Larsson (SD) väljs till ersättare i 

byggnadsnämndens arbetsutskott.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Milada Wurms (SD) yrkande och finner 

att byggnadsnämnden väljer Anette Larsson (SD) till ersättare i 

byggnadsnämndens arbetsutskott.     

  

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Sonja Eriksson (SD) 

Anette Larsson (SD) 

Anna-Karin Linder, administratör          


