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§ 78 Dnr 2020/00131  

Plan- och byggläget för år 2021 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Informationen godkänns och läggs till handlingarna.  

Bakgrund 

Kommunarkitekt Amelie Sandström informerar om planläget för maj månad. 

Bygglovsingenjör Stefan Tiverman informerar om bygglovsläget efter april 

månad. 

Underlag  

Arbetsutskottet § 77/2021 

Planprio för maj månad 

Statistik inkomna ärenden april 
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§ 79 Dnr 2021/00064  

Namnsättning av kvarter inom Sikagårdens 
industriområde 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att nytt kvartersnamn inom Sikagårdens 

industriområde ska fastställas till Lyftkranen.  

Bakgrund 

För Sikagårdens industriområde i Falköpings tätort, Falköpings kommun 

finns två gällande detaljplaner: kvarteret Traversen m.fl., Falköpings stad 

(antagen 2002) samt Tåstorp 7:7 m.fl., Brogärdets industriområde (antagen 

2014). Därutöver pågår arbete med ytterligare en detaljplan i området som 

kommer antas under 2021 och som ansluter till de två befintliga planerna, 

detaljplan för del av Tåstorp 7:7, Lilla Sikagården. Falköpings kommun har 

för avsikt att stycka av och försälja den mark som omfattas av kvartersmark 

för verksamheter och industri. Inför framtida försäljning och avstyckning av 

marken har det uppdagats att det saknas beslut om kvartersnamn inom vissa 

delar av området. 

Stadsbyggnadsavdelningens bedömning 

Stadsbyggnadsavdelningen föreslår nytt kvartersnamn inom berört område 

till Lyftkranen. Det föreslagna kvartersnamnet är anpassat efter liknande 

kvartersnamn i stadsdelen, som kvarteren Traversen och Trucken. Namnet 

anknyter till dessa två befintliga kvartersnamn som anknyter till 

verkstadsindustri. 

Inför beslutet har namnförslaget remitterats till kultur- och 

fritidsförvaltningen, Postnord, Polismyndigheten, Samhällsskydd mellersta 

Skaraborg samt Lantmäteriet. Samtliga inkomna yttranden har varit utan 

erinran. Samhällsskydd mellersta Skaraborg har inte inkommit med svar på 

remissen.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 78/2021 

Tjänsteutlåtande, 2021-04-28 

Kartbild över aktuellt område 

Yttrande Postnord, 2021-04-19 

Yttrande Polismyndigheten, 2021-04-19 

Yttrande Lantmäteriet, 2021-04-15 

Yttrande Kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-04-15 

Remiss om namnsättning, 2021-03-30 
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Paragrafen skickas till  
Mikael Carp, 1:e mätningsingenjör 

Lantmäteriet            
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§ 80 Dnr 2021/00066  

Planbesked för fastigheten Bryggaren 9 

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 

företaget ER Hus AB. 

Detaljplanen skulle syfta till att möjliggöra för uppförande av flerbostadshus.  

Planbeskedet överensstämmer med Översiktsplan 2017-2030, antagen av 

kommunfullmäktige den 26 februari 2018, § 44. Ansökan överensstämmer 

även med förtätningsprogrammet antaget av kommunfullmäktige i augusti 

2017. 

I gällande detaljplan är fastigheten planlagd för användningen kontor. 

I dagsläget bedöms att det kan komma att krävas en kulturmiljöutredning, en 

bullerutredning samt en riskutredning. Bedömningen kan komma att 

förändras. 

Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att detaljplanen slutligen 

kommer att antas.   

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 79/2021 

Planarkitekts tjänsteutlåtande, 2021-04-23 

Översiktskarta 

Situationsplan 

  

 

Paragrafen skickas till  
ER Hus AB            
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§ 81 Dnr 2017/00094 214 

Detaljplan för del av fastigheten Gamla Stan 2:26 med 
flera (Skola vid gamla kalkbrottet) 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar om fortsatt detaljplanering för del av 

fastigheten Gamla stan 2:26 med flera.  

Bakgrund 

Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 29 april 2021 att ändra mark- 

och miljödomstolens dom och upphäva kommunfullmäktiges beslut att den 

24 juni 2019 anta detaljplan för del av Gamla stan 2:26 m.fl. Antagandet 

upphävs enligt domslutet eftersom detaljplanen inte utrett konsekvenserna 

för den fridlysta arten mindre vattensalamander. 

Efter upphävande av ett beslut om antagande återgår ett planärende till 

tidigare skede, alltså framtagande av detaljplaneförslag för antagande. Skulle 

ett nytt förslag kräva ändringar som inte kan anses ringa ska förslaget ställas 

ut för granskning innan nytt beslut om antagande. 

Stadsbyggnadsavdelningens bedömning 

Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att planarbetet bör fortgå och att det 

utvecklas utifrån nu kända förutsättningar gällande förekomsten av mindre 

vattensalamander.  

Finansiering 

Planarbetet finansieras inom befintlig budget för planärenden. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 80/2021 

Planarkitektens tjänsteutlåtande 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 82 Dnr 2021/00073  

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Smula 9:1 

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 6 902 kr. Faktura skickas separat.   

Villkor 

1   Slutgiltigt ställningstagande till byggnaders placering och utformning ska 

ske i samråd med stadsbyggnadsavdelningen. 

2   Byggnaden får ha högst två våningar. 

3   Huvudbyggnad får inte uppta större byggnadsarea än 200 kvadratmeter.  

4   Befintliga träd ska beaktas. 

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

26 april 2021 ska följas. 

6   Vid placering och byggnation ska objekt som är skyddsvärda ur 

kulturmiljö- och naturvårdssynpunkt respekteras.  

Bakgrund 

Ansökan avser förhandsbesked för ett enbostadshus i en våning med inredd 

vind (dvs. två våningar) med källare. Huvudbyggnaden är tänkt att vara 270 

kvadratmeter. Den nya fastigheten som kommer styckas av kommer ha en 

areal av 7 000 kvadratmeter och är lokaliserad i närheten av Bredene och 

Bredska kvarn. Området ligger utanför detaljplanelagt område. Platsbesök 

gjordes den 8 april 2021. 

Området omfattas av Riksintressen för friluftsliv. Den tänkta placeringen och 

den tänkta exploateringen bedöms inte medföra påverkan på riksintresset.  

Fastigheten ligger i ett jordbrukslandskap varpå jordbruksdrift är att 

förvänta. Störningar från lantbruket bedöms förekomma och ter sig främst i 

form av buller, lukt och flygfän. Störningar från jordbruksverksamheter 

bedöms dock inte vara av sådan omfattning att lokaliseringen är olämplig. 

Området har en lantlig karaktär och berörda fastighetsägare har inte framfört 

någon erinran mot nylokalisering. 

Den föreslagna lokaliseringen är lokaliserad i kanten av en skogsdunge, som 

gränsar mot mark som odlas, och området bedöms vara svårbrukat. Det 

tänka området är mycket stenigt och något kuperat varpå platsen bedöms 
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lämplig för exploatering. Placeringen medföra begränsad omgivnings-

påverkan avseende upplevelse av tänkt byggnation då området ansluter till 

områdets bebyggelsestruktur. Befintliga träd på platsen bedöms ha ett värde 

för flora och fauna varpå dessa bör bevaras i största möjliga mån. 

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 

fastigheten Bredene 1:2, Bredene 12:2, Hjälmshögen 1:2 och Smula 9:1 har 

bedömts vara berörda. Inga negativa synpunkter har inkommit.  

Ärendet har remitterats till Miljönämnden östra Skaraborg som i sitt 

remissvar den 26 april 2021 tillstyrker nybyggnad samt att om byggnation 

kommer till stånd krävs tillstånd från MÖS för anläggande av enskild 

avloppsanläggning. Detta tillstånd måste inhämtas innan arbete med 

avloppsanläggningen påbörjas. 

Skäl till beslut 

Positivt förhandsbesked för nylokalisering av enbostadshus på fastigheten 

kan ges då de krav som ställs på lokaliseringen enligt PBL 9 kap. 31 § samt 

delar av 2 och 8 kap. PBL uppfylls. Nylokaliseringen kommer heller inte att 

försvåra möjligheterna att planlägga området eftersom placeringen 

överensstämmer med områdets bebyggelsestruktur. Lokaliseringen uppfyller 

PBL 2 kap. 5 § krav om placering med hänsyn till människors hälsa och 

säkerhet gentemot omkringliggande jordbruksverksamhet. Området har en 

lantlig karaktär och berörda fastighetsägare har inte framfört någon erinran 

mot nylokalisering. Nytt enbostadshus kommer att ge begränsad 

omgivningspåverkan eftersom det placeras som en komplettering. Kraven på 

att främja en ändamålsenlig struktur enligt 2 kap. 3 § samt hänsyn till stads- 

och landskapsbilden enligt 2 kap. 6 § uppfylls. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 81/2021   2021-05-11 

Tjänsteutlåtande   2021-04-28 

Yttrande MÖS   2021-04-26 

Situationsplan   2021-03-30 

Foto (från sökande)   2021-03-30 

Ansökan om förhandsbesked  2021-03-30 

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. 
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Innan åtgärder vidtas så behöver sökande säkerställa att beslutet inte har 

blivit överklagat av annan part. Stadsbyggnadsavdelningen kan lämna mer 

information. 

Det finns flera biotoper framförallt i jordbrukslandskap som omfattas av 

biotopskydd. Tillstånd kan krävas för ingrepp som påverkar dessa.  

Generellt skyddade biotoper är: 

- Allé 

- Odlingsrösen i jordbruksmark 

- Stenmurar i Jordbruksmark 

- Åkerholme 

- Källa med omgivande våtmark i jordbrukslandskap 

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

- Pilevall 

För mer information om generellt biotopskydd kontakta Länsstyrelsen i 

Västra Götalands län.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Sökanden            
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§ 83 Dnr 2021/00086  

Förhandsbesked för ändrad användning av 
ekonomibyggnad till bostad samt fristående fritidshus 
på fastigheten Torbjörntorps-Västerbo 11:2 

Byggnadsnämndens beslut 

1  Förhandsbesked för ändrad användning av ekonomibyggnad till bostad 

samt nybyggnad av fristående fritidshus ges med stöd av 9 kap. 17 § plan- 

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

villkor. 

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

Villkor 

1  Fritidshusets byggnadsarea får inte vara större än 120 kvadratmeter. 

2  Fritidshuset byggnadshöjd får inte vara högre än 4 meter. 

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

27 april 2021 ska följas. 

4   Vid placering och byggnation ska objekt som är skyddsvärda ur 

kulturmiljö- och naturvårdssynpunkt respekteras.  

Bakgrund 

Ansökan avser förhandsbesked för ändrad användning av ekonomibyggnad 

till bostad samt nybyggnad av ett fristående fritidshus. Del av befintlig 

ekonomibyggnad byggs om till bostad. Bostaden beräknas få en boarea på 

200 kvadratmeter. Runt byggnaden anläggs en ny trädgård.  

Ansökan avser också förhandsbesked för ett fritidshus ca 100 meter norr om 

ekonomibyggnaden. Det tänkta fritidshuset kommer få en byggnadsarea på 

ca 120 kvadratmeter. Området för fritidshuset används idag som upplag och 

uppställningsplats till befintligt jordbruk. 

Platsbesök gjordes den 23 februari 2021. 

Området omfattas av riksintresse för kulturmiljövård 

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 18:1, Torbjörntorp 1:5, 10:2 och 13:1 samt 

Torbjörntorps-Västerbo 10:2, 12:2-12:5, 8:4, 8:6, 9:2 och 9:9 har bedömts 

vara berörda.  
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Synpunkt har kommit in från fastighetsägaren till Torbjörntorps-Västerbo 

9:2, som inte vill att fritidshuset byggs.  

Synpunkten har kommunicerats med sökande den 29 april 2021.  

Ärendet har remitterats till Miljönämnden östra Skaraborg som i sitt 

remissvar den 27 april 2021 lämnade följande synpunkter: 

Inför en eventuell bygglovsprövning bör beräkningar av omgivningsbuller 

enligt 9 kap. 40 § tredje stycket, plan- och bygglagen (2010:900) tas fram.  

Om byggnation kommer till stånd krävs tillstånd från Miljönämnden östra 

Skaraborg för anläggande av enskild avloppsanläggning. Detta tillstånd 

måste inhämtas innan arbete med avloppsanläggningen påbörjas.  

Skäl till beslut 

Byggnadsnämnden bedömer att åtgärderna inte kommer att få någon 

betydande inverkan på omgivningen eftersom de blanda annat placeras som 

en komplettering till befintlig bebyggelse. Det är inte någon stor efterfrågan 

på att bygga i området. Den sökta åtgärden bedöms därför inte vara sådan att 

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

Genom att följa villkoren om utformning till beslutet så anpassas 

bostadshusets volymer och placering till landskapsbilden. 

Mot bakgrund av ovanstående bedömer byggnadsnämnden att lokaliseringen 

på åtgärderna är förenlig med Falköpings kommuns översiktsplan och 2 kap. 

och 9 kap 31 § PBL samt att det inte påverkar riksintressen, därmed kan ett 

positivt förhandsbesked beviljas. Inkomna synpunkter från granne ändrar 

inte byggnadsnämndens bedömning. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 82/2021   2021-05-11 

Tjänsteutlåtande   2021-04-27 

Yttrande MÖS   2021-04-27 

Synpunkt Torbjörntorps-Västerbo 9:2  2021-04-27 

Situationsplan   2021-03-30 

Ansökan om förhandsbesked  2021-02-08 

Övriga upplysningar 

För att utföra den aktuella åtgärden krävs bygglov. Förhandsbeskedet gäller 

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

Beslutet inklusive avgiften kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län. Ett skriftligt överklagande ska ha inkommit till 

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

Innan åtgärder vidtas så behöver sökande säkerställa att beslutet inte har 

blivit överklagat av annan part. Stadsbyggnadsavdelningen kan lämna mer 

information. 



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14 (40) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-20 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Det finns flera biotoper framförallt i jordbrukslandskap som omfattas av 

biotopskydd. Tillstånd kan krävas för ingrepp som påverkar dessa.  

Generellt skyddade biotoper är: 

- Allé 

- Odlingsrösen i jordbruksmark 

- Stenmurar i Jordbruksmark 

- Åkerholme 

- Källa med omgivande våtmark i jordbrukslandskap 

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

- Pilevall 

För mer information om generellt biotopskydd kontakta Länsstyrelsen i 

Västra Götalands län.  
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Fastighetsägare till Torbjörntorps-Västerbo 9:2 
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§ 84 Dnr 2021/00089  

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Lofsgården 1:1 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked för ett 

enbostadshus med garage ges med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 

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

villkor. 

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

Villkor 

1   Huvudbyggnadens byggnadsarea får inte vara större än 200 kvadratmeter. 

2   Huvudbyggnaden får inte ha en byggnadshöjd över 4 meter. 

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

12 april 2021 ska följas. 

4   Vid placering och byggnation ska objekt som är skyddsvärda ur 

kulturmiljö- och naturvårdssynpunkt respekteras.  

Bakgrund 

Ansökan avser förhandsbesked för enbostadshus i en och en halv våning och 

ett garage. Bostadshuset är tänkt att få en byggnadsarea på ca 150 

kvadratmeter.  

Platsbesök gjordes den 31 mars 2021. Den tänkta tomten ska ske på mark 

som emellanåt betas. I området finns det mycket block och stora stenar. 

Marken är något sur och beväxt med grova grästuvor. Placeringen sker mot 

trädridå och är inte exponerat i landskapet.  

Byggnationen är tänkt att ske inom område för övrig kulturhistorisk lämning 

(L1962:7731 Lägenhetsbebyggelse, Torp) 

Enligt översiktsplanen benämns markanvändningen som landsbygd och 

generellt utpekad som jordbruksmark.   

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 Halsarp 1:14, Kinneved 2:8, Kinneveds Prästbol 1:1, 1:2, 1:4, 

1:5 och Lofsgården 1:3 har bedömts vara berörda. Inga negativa synpunkter 

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

remissvar den 12 april 2021 tillstyrker nybyggnad samt att om byggnation 

kommer till stånd krävs tillstånd från MÖS för anläggande av enskild 

avloppsanläggning. Detta tillstånd måste inhämtas innan arbete med 

avloppsanläggningen påbörjas. 

Ärendet har även remitterats till Länsstyrelsen Västra Götalands 

samhällsavdelning då åtgärden sker inom område för övrig kulturlämning. 

Länsstyrelsen ser inget hinder mot den planerade åtgärden men största 

möjliga hänsyn ska tas mot lämningarna.  

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 bebyggelse inte är 

brukningsvärd jordbruksmark eller skogsmark som har betydelse för 

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

PBL, då marken är extremt stenig.  

Genom att följa villkoren om utformning gällande byggnadsarea och 

byggnadshöjd så bedömer byggnadsnämnden att byggnaden knyter an till 

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

kap. 6 § PBL. 

Mot bakgrund av ovanstående bedömer nämnden att lokaliseringen av 

byggnaderna är förenliga med Falköpings kommuns översiktsplan och 2 kap 

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

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 83/2021   2021-05-11 

Tjänsteutlåtande   2021-04-28 

Yttrande MÖS   2021-04-12 

Yttrande Länsstyrelsen   2021-04-06 

Situationsplan   2021-03-16 

Ansökan om förhandsbesked  2021-03-09 

Övriga upplysningar 

För att utföra den aktuella åtgärden krävs bygglov. Förhandsbeskedet gäller 

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

Beslutet inklusive avgiften kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län. Ett skriftligt överklagande ska ha inkommit till 

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

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

information. 

Det finns flera biotoper framförallt i jordbrukslandskap som omfattas av 

biotopskydd. Tillstånd kan krävas för ingrepp som påverkar dessa.  

Generellt skyddade biotoper är: 

- Allé 

- Odlingsrösen i jordbruksmark 

- Stenmurar i Jordbruksmark 

- Åkerholme 

- Källa med omgivande våtmark i jordbrukslandskap 

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

- Pilevall 

För mer information om generellt biotopskydd kontakta Länsstyrelsen i 

Västra Götalands län.  
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§ 85 Dnr 2021/00091  

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Anderstorp 1:2 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Ett positivt förhandsbesked för ett enbostadshus ges med stöd av 9 kap. 

17 § plan- och bygglagen (PBL, 2010:900) på den avsedda platsen med 

nedan givna villkor. 

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

Villkor 

1   Huvudbyggnadens byggnadsarea får inte vara större än 200 kvadratmeter. 

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

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

20 april 2021 ska följas. 

4   Vid placering och byggnation ska objekt som är skyddsvärda ur 

kulturmiljö- och naturvårdssynpunkt respekteras.  

Bakgrund 

Ansökan avser förhandsbesked för ett enbostadshus i en och en halv våning 

med en tänkt byggnadsarea på ca 180 kvadratmeter var av ca 40 

kvadratmeter är carport och förråd. Fastigheten är tänkt att få en storlek på ca 

4300 kvadratmeter.  

Platsbesök gjordes den 30 mars 2021. Den tänkte fastigheten är kuperad och 

avgränsas i väster av en väg och i norr och söder av befintliga tomter med 

bostäder.   

Enligt översiktsplanen benämns markanvändningen som landsbygd och 

generellt utpekad som jordbruksmark.   

Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser av men av 

riksintressen för naturvård, kulturvård och friluftsliv.  

Området omfattas också av föreskrifter till skydd för landskapsbilden öster 

om Hornborgasjön beslutade av Länsstyrelsen Skaraborgs län den 28 juni 

1971. 

Yttranden 

Då åtgärden görs utom detaljplanelagt område ska berörda ha underrättats 

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

och boende på Anderstorp 1:2, Bjällum 1:7, 11:1, 15:1, 3:18, 5:19 samt 

Bjällum 5:21, 5:4, 6:4 och 8:8.  
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Synpunkter har inkommit från Bjällum 1:7. Synpunkten handlar om att 

utifrån de fastighetsgränser som är inritade på situationsplan, ser det ut som 

att byggnader kommer att hamna på deras tomt.  

Sökande har bemött synpunkten den 28 april 2021. Sökande är medveten om 

att situationsplanen ser konstig ut men instämmer i synpunkten att gränsen 

går vid fårstängslet samt att de inte tänker bygga på norrsidan om detta 

stängsel. Verklighet och karta stämmer inte helt överens.  

Ärendet har remitterats till Miljönämnden östra Skaraborg som i sitt 

remissvar den 20 april 2021 lämnar följande synpunkt. 

Inför en eventuell bygglovsprövning bör beräknade värden för 

omgivningsbuller vid bostadsbyggnadens fasad och vid en uteplats 

redovisas, enligt 9 kap. 40 §, tredje stycket plan- och bygglagen (2010:900) 

Miljönämnden östra Skaraborg har i övrigt inga synpunkter.  

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 bebyggelse inte är 

brukningsvärd jordbruksmark eller skogsmark som har betydelse för 

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

PBL, då tänkt bostadshus ligger mellan två bostadstomter en så kallad 

lucktomt.    

Genom att följa villkoren om utformning gällande byggnadsarea och 

byggnadshöjd så bedömer byggnadsnämnden att byggnaden knyter an till 

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

kap. 6 § PBL. 

Mot bakgrund av ovanstående bedömer nämnden att lokaliseringen av 

byggnaderna är förenliga med Falköpings kommuns översiktsplan och 2 kap 

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

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 84/2021   2021-05-11 

Tjänsteutlåtande   2021-04-29 

Svar från sökande   2021-04-28 

Synpunkter grannar   2021-04-23 

Yttrande MÖS   2021-04-20 

Situationsplan   2021-03-25 

Beskrivning samt bilagor   2021-03-18 

Ansökan om förhandsbesked  2021-03-18 
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Övriga upplysningar 

För att utföra den aktuella åtgärden krävs bygglov. Förhandsbeskedet gäller 

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

Beslutet inklusive avgiften kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län. Ett skriftligt överklagande ska ha inkommit till 

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

Innan åtgärder vidtas så behöver sökande säkerställa att beslutet inte har 

blivit överklagat av annan part. Stadsbyggnadsavdelningen kan lämna mer 

information. 

Det finns flera biotoper framförallt i jordbrukslandskap som omfattas av 

biotopskydd. Tillstånd kan krävas för ingrepp som påverkar dessa.  

Generellt skyddade biotoper är: 

- Allé 

- Odlingsrösen i jordbruksmark 

- Stenmurar i Jordbruksmark 

- Åkerholme 

- Källa med omgivande våtmark i jordbrukslandskap 

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

- Pilevall 

För mer information om generellt biotopskydd kontakta Länsstyrelsen i 

Västra Götalands län. 

Det behövs även tillstånd från Länsstyrelsen i Västra Götalands län för att 

uppför bland annat byggnader inom landskapsbildskydd.  
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§ 86 Dnr 2021/00095  

Bygglov för ändrad användning från trädgårdshus till 
bostad på fastigheten Bolum 10:17 

Byggnadsnämndens beslut 

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

2010:900). 

2   För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig 

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

kontrollansvarig med certifieringsnummer SC0607-16 enligt 10 kap. 9 § 

PBL. 

3   Handläggningsavgift tas ut med 8 798 kronor. Faktura skickas separat. 

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för ändrad användning från trädgårdshus till 

enbostadshus. Byggnaden har en byggnadsarea om cirka 111 kvadratmeter 

och är idag ett trädgårdshus i ett plan med delvis inredd vind, där viss 

försäljning förekommer. Fasaden består av stående träpanel i röd kulör, vita 

spröjsade fönster och vasstak. I byggnaden kommer det att installeras ett 

kök, en tvättstuga, del av vardagsrum kommer göras till sovrum och loftet 

kommer att göras om till ett gästrum samt ett allrum. Trappan till loftet 

kommer att ersättas med en spiraltrappa och den lilla trappan som idag delar 

av hallen och det blivande vardagsrummet kommer att tas bort. Det finns ett 

befintligt badrum i byggnaden.   

Fasaden kommer delvis att ändras då nya fönsterpartier kommer att sättas in. 

Fastigheten har idag en areal om 5 736 kvadratmeter där trädgårdshuset och 

ett befintligt bostadshus finns. Fastigheten kommer att styckas i två 

fastigheter där de nya fastigheterna får en areal på omkring 2 800 

kvadratmeter vardera.  

Fastigheten ligger inom område med landskapsbildskydd.  

Yttranden 

Då åtgärden görs utanför detaljplanelagt område ska berörda ha underrättats 

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

fastigheterna Bolgen 7:2, Bolum 10:16, Bolum 10:18, Bolum 10:7 och 

Vässtorp 2:1 har bedömts vara berörda. Inga negativa synpunkter har 

inkommit.  
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Skäl till beslut 

Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 

bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 85/2021   2021-05-11 

Tjänsteutlåtande   2021-05-05 

Foto x 5    2020-11-30 

Anmälan om kontrollansvarig  2021-01-25 

Ritningar (A) – situationsplan, fasad, plan, sektion  2021-01-18 

Ritningar (A) – befintligt utseende  2020-12-01 

Ansökan om bygglov   2020-11-30 

Övriga upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett 

startbesked. 

Byggnadsnämnden är skyldig att påföra byggherren en byggsanktionsavgift 

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

PBL. 

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. 

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. 

Åtgärden för ändring av fasad kräver tillstånd från länsstyrelsen.   

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. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar byggnads-

inspektör för överenskommelse om tid och plats för tekniskt samråd. 
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Senast en vecka innan det tekniska samrådet ska följande handlingar 

redovisas: 

 Förslag till kontrollplan 

 Energiberäkning 

 Brandskyddsbeskrivning 

 VA-handlingar 

 Ventilations- och värmeritningar 

 Färdigställandeskydd 
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§ 87 Dnr 2021/00094  

Bygglov för ändring av fasad och tak inom 
områdesbestämmelser på fastigheten Kleva 7:2 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31a § 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, 

inkommen 2021-04-19, 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 ändring av fasad på komplementbyggnad.  

På gaveln mot sydost sätts ett fyrluftsfönster in med mått 120 x 130 cm och 

på gaveln mot nordväst sätts ett sexluftsfönster in med måtten 120 x 160 cm. 

Båda fönstren är vita träfönster med utanpåliggande spröjs. På fasaden mot 

sydväst byts befintlig garageport ut mot en något större med måtten 250 x 

210 cm. På fasaden mot nordost byts nuvarande fönster ut mot en dörr där 

även ett överljus monteras. Samtliga portar och dörrar målas i grön kulör 

(NCS S5010-G50Y) och samtliga fönster, foder, knutar och vindskivor 

målas i vit kulör.  

För berört område gäller områdesbestämmelser ”Vilske-Kleva” som fick 

laga kraft den 23 maj 2003. Enligt områdesbestämmelserna är lovplikten 

utökad till att gälla ändringar som avsevärt påverkan byggnadens yttre 

utseende (t.ex. byte av fönster: typ, storlek, spröjsning).  

Skäl till beslut 

Åtgärden överensstämmer med områdesbestämmelserna. Byggnadsnämnden 

bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 

kap. PBL. 
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Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 86/2021   2021-05-11 

Tjänsteutlåtande   2021-05-03 

Kontrollplan    2021-04-19 

Ritningar (A) – fasader x 4   2021-03-28 

Situationsplan   2021-03-28 

Ansökan om bygglov   2021-03-28 

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. 

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

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

kap. 43 § PBL. 

Åtgärden kräver fastighetsägarens tillstånd. 

Beslutet inklusive avgiften kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län. Ett skriftligt överklagande ska ha inkommit till 

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

Stadsbyggnadsavdelningen kan lämna mer information.  
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§ 88 Dnr 2021/00087  

Bygglov för ändrad användning från bostad till garage 
och förråd på fastigheten Karleby 14:4 

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

23 §§ PBL. 

4   Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att kontrollplanen 

fastställs (daterad 2021-04-13). 

5   Byggnadsnämnden beslutar att byggnadsverket får tas i bruk innan 

slutbesked lämnas enligt 10 kap. 4 § PBL. 

6   Handläggningsavgift tas ut med 4 503 kr. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för ändrad användning. Äldre bostadshus med en 

byggnadsarea på 70 kvm, som har stått tomt en längre tid, ska byggas om till 

ett dubbelgarage och förråd. En tillbyggnad i form av entré/farstukvist på 

östra fasaden ska rivas, på den fasaden kommer sedan två garageportar 

installeras. Övriga tre fasader påverkas inte av ombyggnationen.  

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 Karleby 14:5, 17:3 och Karleby 18:4 har bedömts vara 

berörda. Inga negativa synpunkter har kommit in till byggnadsnämnden. 

Skäl till beslut 

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

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

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

ovanstående ska bygglov beviljas. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 87/2021   2021-05-11 

Tjänsteutlåtande   2021-04-27 
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Kontrollplan    2021-04-13 

Projektbeskrivning   2021-03-24 

Ritningar (A)    2021-03-24 

Situationsplan   2021-03-24 

Ansökan om bygglov   2021-03-24 

Övriga upplysningar 

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

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

kap. 43 § PBL.  

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

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

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

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

finns ett startbesked enligt 9 kap. 42a § 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 

Beslutet inklusive avgiften kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län. Ett skriftligt överklagande ska ha inkommit till 

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

Stadsbyggnadsavdelningen kan lämna mer information.  

I handläggningsavgiften ingår kostnad för bygglovsprövning 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.  
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§ 89 Dnr 2021/00090  

Bygglov för ändrad användning från lägenhet till kontor 
på fastigheten Kronhjorten 21 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 c punkt 2 § plan- och bygglagen 

(PBL, 2010:900). 

2   Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte för åtgärden. Byggherren 

ansvarar själv för kontrollen av genomförandet. 

3   Handläggningsavgift tas ut med 13 109 kr. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för ändrad användning. En lägenhet i 

flerbostadshuset på Kronhjorten 21 görs om till kontor på 86 kvadratmeter. 

Kontoret kommer att få 4 stycken arbetsplatser, ett matrum samt två förråd.  

Idag består bottenvåningen av verksamheter, ett bageri och en blomster-

handel. Andra och tredje våning består av lägenheter. 

Fastigheten omfattas av detaljplan ”Kronhjorten 22 m.fl. Ranten” som fick 

lagakraft den 7 juli 2005 och genomförande tiden var 5 år. Enligt 

detaljplanen är användningen av marken avsett för bostäder med handel i 

bottenvåningen. Att göra om del av byggnaden till kontor avviker från 

detaljplanen.  

I planbeskrivningen fanns det redan vid framtagandet av detaljplanen vissa 

kontor inom planområdet.   

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 Kronhjorten 22, Ranten 2:23 och 

Sankt Bernhard 14 har bedömts vara berörda. Inga negativa synpunkter har 

kommit in till byggnadsnämnden.  

Skäl till beslut 

Åtgärden avviker från detaljplanen eftersom användningen kontor inte är 

förenligt med bostäder och handel det saknas därför förutsättningar för att 

godta avvikelsen enligt 9 kap. 31 b PBL. 

Efter att genomförande tiden för en detaljplan gått ut får bygglov ges för en 

åtgärd som avviker från detaljplanen, också om åtgärden innebär en annan 

användning av mark om den utgör ett lämpligt komplement till den 

användning som bestämts i detaljplanen enligt 9 kap. 31 c§ punkten 2 PBL.   



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29 (40) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-20 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Byggnadsnämnden bedömer att sökt åtgärd endas utgör en liten del av 

befintlig byggnad och dominerar därför inte i förhållande till den användning 

som bestämts i planen.  

Nämnden bedömer också att den kompletterande åtgärden inte påverka 

omgivningen och med för därför ingen olägenhet för grannar.  

Eftersom genomförande tiden för detaljplanen har gått ut finns det där med 

förutsättningar för att godta åtgärden enligt 9 kap. 31c§ punkten 2 PBL och 

bygglov kan där med beviljas. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 88/2021   2021-05-11 

Tjänsteutlåtande   2021-04-29 

Situationsplan   2021-03-16 

Ritning (A) - planritning   2021-02-24 

Ansökan om bygglov   2021-02-24 

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

Stadsbyggnadsavdelningen kan lämna mer information. 

Som underlag till startbesked behöver följande handlingar redovisas: 

 Förslag till kontrollplan 

 Ventilationsritningar 
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§ 90 Dnr 2021/00092  

Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från 
industri till kontor på fastigheten Ägir 26 

Byggnadsnämndens beslut 

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

(PBL, 2010:900). 

2   Det tidsbegränsade bygglovet gäller till och med den 30 april 2031. 

3   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. 

4   Handläggningsavgift tas ut med 32 368 kr. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för ändrad användning, från industri 

till kontor. Ca 420 kvadratmeter av plan 1 ska inredas som gemensamt 

kontor för småföretagare, CoWork Falköping. Även på plan 2 ska ca 230 

kvadratmeter inredas för kontorsändamål. I projektet ingår renovering av 

golv, väggar, tak, toaletter, ventilation och elinstallationer. Enstaka väggar 

rivs och nya väggar, både uppreglade och helglasade, tillkommer. På fasaden 

kommer igensatta fönster öppnas upp på plan 1 och 2 för att återgå till 

ursprungligt utseende med fönster grupperade fyra och fyra. 

Fastigheten omfattas av stadsplan ”del av stadsdelen Midgårdsområdet i 

Falköping” som antogs den 11 juni 1954 vilket enligt övergångs-

bestämmelser ska gälla som detaljplan. Enligt planen är tillåten användning 

J – industriändamål.  

Ansökan strider mot gällande detaljplan avseende användningen då 

fristående kontorsverksamhet inte ryms inom tillåten användning.  

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 Ägir 30, Ägir 31 Ägir 32 och Ranten 

1:1 har bedömts vara berörda.  

Trafikverket (Ranten 1:1) har påpekat att farligt gods transporteras på 

närliggande järnväg och eftersom användningen inte är prövad i gällande 

detaljplan behöver riskfrågan bedömas innan bygglov beviljas.  

Sökanden har, efter att varit i kontakt med Trafikverket, fått ett yttrande från 

Samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS) som inte har något att erinra mot 
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sökt åtgärd under förutsättning att ventilationsintag placeras bort från 

järnvägen, möjlighet till nödavstängning ska finnas och att 

utrymningsmöjligheter finns österut på baksidan av byggnaden.  

Skäl till beslut 

Åtgärden avviker från detaljplanen avseende tillåten användning. Avvikelsen 

kan inte bedömas som liten och uppfyller därmed inte alla förutsättningar 

enligt 9 kap 30-32 §§ PBL och ett permanent bygglov kan inte ges. Yttrandet 

från SMS innebär en godtagbar riskbedömning avseende farligt gods. 

Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd för övrigt uppfyller 

tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL.  

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

och sökanden har begärt ett tidsbegränsat lov. Med bakgrund av ovanstående 

kan ett tidsbegränsat bygglov beviljas.  

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 89/2021   2021-05-11 

Tjänsteutlåtande   2021-05-04 

Planritning plan 2   2021-05-04 

Befintlig planritning plan 2 med brandcellsgränser 2021-05-04 

Komplettering tillägg plan 2 till ansökan  2021-05-04 

Yttrande från SMS   2021-05-04 

Svar från sökande ang. yttrande från TRV 2021-05-03 

Yttrande från TRV   2021-04-30 

Foto fasad mot väster   2021-04-19 

Planritning plan 1   2021-04-19 

Befintlig planritning plan 1 med brandcellsgränser 2021-04-19 

Situationsplan   2021-04-19 

Ansökan om bygglov   2021-03-11 

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 
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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 

byggnadsinspektör för överenskommelse om tid och plats för tekniskt 

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

redovisas: 

 Förslag till kontrollplan 

 Brandskyddsbeskrivning  

 VA-handlingar 

 Ventilations- och värmeritningar 

I god tid innan bygglovet upphör att gälla ska lokalerna ha återställts i 

ursprungligt skick, alternativt ska en ny ansökan lämnas in om permanent 

bygglov eller förlängning av det tidsbegränsade lovet.  

För att permanent bygglov ska kunna beviljas krävs en planändring.  
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§ 91 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 

2021-03-31 – 2021-05-04 

Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 

Rivningslov enligt rapport 

2021-03-31 – 2021-05-04 

Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 

Marklov enligt rapport 

2021-03-31 – 2021-05-04 

Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 

Anmälan enligt rapport 

2021-03-31 – 2021-05-04 

Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 

Dnr 2021/074 

Ordförandebeslut om medverkande 

i pilotprojekt om införande av 

Teams 

Ordföranden 
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§ 92 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 Granskningsplan den 18 mars 2021 för dataskyddsombudet andra 

kvartalet 2021. Granskningen avser personuppgiftsincidenter. 

2 Kommunfullmäktiges beslut den 29 mars 2021, § 34. 

Antagande av strategi för digitalisering. 

3 Kommunfullmäktiges beslut den 29 mars 2021, § 35. 

Ändring av riktlinje för bisyssla. 

4 Kommunfullmäktiges beslut den 29 mars 2021, § 38. 

Entledigande av Sonja Eriksson (SD) från uppdragen som ersättare i 

byggnadsnämnden och som ersättare i beredningen för översyn av den 

politiska organisationen. 

5 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 31 mars 2021, § 40. 

Budgetförutsättningar för flerårsplanen för åren 2022-2024. 

6 Kommunstyrelsens beslut den 14 april 2021, § 62. 

Pensionsriktlinjer för medarbetare och förtroendevalda. 

7 Överklagande den 21 april 2021 av beslut om avslag på ansökan om 

bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Smeden 

12. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

8 Kommunfullmäktiges beslut den 26 april 2021, § 44. 

Revisionsberättelse för Falköpings kommun år 2020. 

9 Kommunfullmäktiges beslut den 26 april 2021, § 45. 

Falköpings kommuns årsredovisning för år 2020. 

10 Kommunfullmäktiges beslut den 26 april 2021, § 46. 

Prövning av ansvarsfrihet för Falköpings kommuns kommunstyrelse 

och nämnder för verksamhetsåret 2020. 
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Nr Ärende 

11 Kommunfullmäktiges beslut den 26 april 2021, § 47. 

Pensionsriktlinjer för medarbetare och förtroendevalda. 

12 Mark- och miljööverdomstolens domslut den 29 april 2021. 

Med ändring av mark- och miljödomstolens dom upphäver mark- och 

miljööverdomstolen Kommunfullmäktige i Falköpings kommuns 

beslut den 24 juni 2019 att anta detaljplan för del av Gamla stan 2:26 

m.fl. i Falköpings kommun. 

13 Länsstyrelsens beslut den 30 april 2021. Överklagande av beslut om 

avslag på ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad 

på fastigheten Smeden 12. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

14 Inkommande skrivelse från privatperson, 2021-05-04. 
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§ 93 Dnr 2021/00097  

Verksamhetsrapport per den 30 april 2021 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden godkänner nämndens verksamhetsrapport per 30 april 

2021 samt överlämnar den till ekonomiavdelningen.  

Bakgrund 

Byggnadsnämnden har genom sin verksamhet under januari-april 2021 

bidragit till ökad måluppfyllelse. 

Byggnadsnämnden har prioriterat detaljplaner som leder till förtätning av 

befintliga miljöer vilket är positivt ur klimat- och miljöhänseende och som i 

förlängningen gör att kommunen arbetar aktivt med att nå uppställda mål i 

Agenda 2030.  

Byggnadsnämnden har vid både planläggning och bygglovhantering tagit 

ansvar för bevarandet och utvecklandet av den gestaltade livsmiljön i 

Falköpings kommun.  

Byggnadsnämndens personal för en ständig dialog med externa aktörer i 

frågor om näringslivets utveckling. I samarbete med kommunens 

näringslivsenhet arbetar verksamheten proaktivt och tidigt i processerna 

fångar upp exploatörer och fastighetsägare för att kunna vägleda dem rätt in i 

bygg- och planprocesserna i byggnadsnämndens myndighetsansvar. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 93/2021 

Avdelningschefens tjänsteutlåtande, 2021-05-04 

Förslag till byggnadsnämndens verksamhetsrapport per 30 april 2021 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Ekonomiavdelningen            
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§ 94 Dnr 2020/00133  

Ekonomisk lägesrapport efter april månad 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Informationen godkänns och läggs till handlingarna.  

Bakgrund 

Avdelningschef Erna Pezic presenterar ekonomisk lägesrapport efter april 

månad.     

Underlag 

Arbetsutskottet § 94/2021 

Ekonomirapport efter april 
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§ 95 Dnr 2020/00134  

Avdelningschefen och ordföranden informerar  

Byggnadsnämndens beslut 

1   Informationen läggs till handlingarna.  

Bakgrund 

Ordföranden informerar om att han deltagit i möte med ledningen för Jula 

och att de diskuterade utvecklingen av logisticområdet. Avdelningschefen 

har ingen information att lämna.  
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§ 96 Dnr 2020/00135  

Övrigt  

Byggnadsnämndens beslut 

1   Informationen godkänns och läggs till handlingarna.  

Bakgrund 

Planarkitekt Märta Gahm informerar om ändrade förutsättningar för 

upphävandet av detaljplanen Alvared 4:164.  

Den 20 januari 2021 fick stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att upphäva 

del av gällande plan i Åsarp. Utpekat område är en betesmark med högsta 

naturvärde och kommunen har fått ett statligt bidrag för att restaurera 

betesmmarken. I tjänsteutlåtandet som låg till grund för beslutet framkom att 

det utpekade området endast är planlagt för småindustri och gata. Så är inte 

fallet, utan en del av området är även planlagt för bostadsändamål där fyra 

villatomter skulle kunna få plats.  

Eftersom förutsättningarna för uppdraget har ändrats behöver 

stadsbyggnadsavdelningen veta om byggnadsnämnden fortsatt tycker att 

uppdraget ska fortskrida. 

Byggnadsnämnden meddelar att de bedömer att uppdraget ska fortskrida. 

Corry Thuresson (S) informerar om att han har blivit kontaktad av 

bostadsrättsföreningen Rådjuret angående bygglov för tillbyggnad av 

balkonger.   

   

            


