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§ 110 Dnr 2022/00006 

Bygglovsläget efter september 2022 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att godkänns informationen och lägga den till 

handlingarna. 

Information 

Enligt överenskommelse ska det vid varje nämndsmöte redogöras för hur 

många ansökningar om lov och förhandsbesked samt anmälning av ej 

lovpliktiga åtgärder som kom in föregående månad. Utöver detta redovisas 

också inkomna tillsynsärenden och hur många som har avslutats. 

Under september 2022 inkom 23 ansökningar om lov/förhandsbesked samt 

29 anmälningar. Sammanlagt har det kommit in 247 ansökningar om 

lov/förhandsbesked och 101 anmälningar till och med september månad.  

Totalt antal inkomna ärenden (348) är fortfarande färre än vid samma 

tidpunkt 2021 (405), marginellt färre än 2020 (353), men mer än både 2019 

(332) och 2018 (305).  

Under perioden har åtta nya tillsynsärenden registrerats (sex olovliga 

åtgärder och en ovårdad fastighet och ett ärende om bristande OVK). Inga 

ärenden har avslutats vilket innebär 162 pågående tillsynsärenden.       

Underlag 

 Arbetsutskottet § 105, 2022-10-12 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-06 

 Statistik september 2022 
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§ 111 Dnr 2021/00186 

Anmälan av delegationsbeslut  

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen och lägga den till 

handlingarna. 

Information 

Med delegation enligt 6 kap. 37 § kommunallagen avses att en nämnd ger 

någon annan i uppdrag att självständigt fatta beslut på nämndens vägnar. 

Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat. Byggnadsnämnden har 

överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och tjänstepersoner i enlighet 

med byggnadsnämndens delegationsbestämmelser. Ett beslut som en delegat 

fattar med stöd av delegationsbestämmelserna har samma rättsverkan som 

om det fattats av byggnadsnämnden. Byggnads-nämnden kan inte ändra ett 

sådant beslut. Dock kan byggnadsnämnden när som helst återkalla 

delegationen. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ett delegationsbeslut som fattas med stöd av byggnadsnämndens 

delegationsbestämmelser ska anmälas till byggnadsnämnden vid dess 

nästkommande sammanträde. Samtliga anmälda delegationsbeslut 

presenteras för byggnadsnämnden i form av nedanstående förteckning. 

Beslut Delegat  

Bygglov enligt rapport, september 2022 

 

Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 

Anmälan enligt rapport, september 2022 Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 

Godkännande av förrättning 

Avstyckning av Apotekaren 11 

Dok.id 18745 

Planstrateg 
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§ 112 Dnr 2021/00185 

Anmälningsärenden  

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen och lägga den till 

handlingarna. 

Information 

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 

händelser som kan vara av intresse för byggnadsnämnden.   

Nr Ärende 

1 Kommunfullmäktiges beslut den 26 september 2022, § 99. 

Trafikstrategi för Falköpings kommun. 

2 Kommunfullmäktiges beslut den 26 september 2022, § 100. Policy för 

möten och resor. 

3 Kommunfullmäktiges beslut den 26 september 2022, § 102. 

Entledigande av Kelesh Hussein (S) från uppdragen som ledamot i 

kommunrevisionen och revisor i stiftelsen Ållebergs 

Segelflygsmuseum. 

4 Länsstyrelsens meddelande den 5 oktober 2022. Länsstyrelsens beslut 

om avslag av överklagande om avvisning av försent inkommen 

överklagan har överklagats. (Saxofonen 5) 

5 Länsstyrelsens meddelande den 5 oktober 2022. Länsstyrelsens beslut 

om avslag av överklagande av sanktionsavgift på fastigheten 

Hällkistan 1 har överklagats. 

6 Mark- och miljödomstolens dom den 5 oktober 2022. Förhandsbesked 

för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Mobäcken 2:2. Mark- 

och miljödomstolen avslår överklagandena. 

7 Länsstyrelsens beslut den 5 oktober 2022. Överklagande av beslut om 

förhandsbesked på fastigheten Bjällum 4:21. Länsstyrelsen avslår 

överklagandena. 

8 Upprättad åtalsanmälan den 7 oktober 2022 enligt 26 kap. 2 § 

miljöbalken vid misstanke om brott enligt 29 kap. 

9 Länsstyrelsens meddelande den 10 oktober 2022. Överklagande av 

beslut om negativt förhandsbesked för nybyggnad av parhus och gym 

på fastigheten Borgunda 1:17. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

 

  

  



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6 (27) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-26 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 113 Dnr 2021/00182 

Ekonomisk lägesrapport efter september 2022 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen och lägga den till 

handlingarna. 

Information 

Byggnadsnämndens budget omfattar byggnadsnämndens egna kostnader i 

form av politikerarvoden, reseersättningar, mobilabonnemang med mera. 

Byggnadsnämnden har inget personalansvar och ingen verksamhetsbudget, 

utan detta ligger på kommunstyrelsen.  Byggnadsnämnden har tilldelats en 

budgetram på 1000 tkr för år 2022 och nämndens resultat för september 

2022 visar en positiv avvikelse med 166 tkr. 

Underlag 

 Arbetsutskottet § 108, 2022-10-12 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-05 

 Ekonomirapport efter september 2022 
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§ 114 Dnr 2022/00085 

Information om flexibla detaljplaner - möjligheter och 
konsekvenser 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen och lägga den till 

handlingarna. 

Information 

En flexibel detaljplan innebär att inom ramen för den specifika platsens 

förutsättningar skapa så stor flexibilitet som möjligt. Det kan antingen göras 

genom breda användningar eller genom få regleringar. Fördelarna med 

flexibla detaljplaner är att de står sig bättre över tid och ger större 

möjligheter än enbart för det som avses uppföras i närtid.  

Kvartersmark som är avsedd för allmänna verksamheter så som skola, vård 

eller idrott räknas som så kallad allmän kvartersmark. Allmän kvartersmark 

har samma juridiska status som användningen A hade tidigare. Detta kan få 

konsekvenser vid planläggning av flexibla detaljplaner om så kallad allmän 

kvartersmark blandas med enskild kvartersmark inom samma byggrätt eller 

fastighet.  

Underlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-24 
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§ 115 Dnr 2021/00180 

Planläget för oktober 2022 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till planprioritering för 

oktober månad 2022. 

Sammanfattning 

Planläggning med detaljplan syftar till att mark- och vattenområden ska 

användas till de ändamål de är mest lämpade för och är en kommunal 

angelägenhet. Planuppdrag och planprioritering beslutas om av 

byggnadsnämnden.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att byggnadsnämnden godkänner 

förslag till planprioritering för oktober månad 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet § 109, 2022-10-12 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-04 

 Planprioritering för oktober 2022 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Josef Ydeskog, planstrateg            
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§ 116 Dnr 2022/00078 

Riktlinje för prioritering av detaljplaner 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att anta förslag till riktlinjer för prioritering 

av detaljplaner. 

Sammanfattning 

Att planläggning tar tid kombinerat med förhållandevis högt 

exploateringstryck resulterar i att en prioritering mellan olika planuppdrag är 

nödvändig. För att detaljplanerna ska prioriteras likvärdigt krävs tydliga 

riktlinjer.  

Riktlinjernas utgångspunkt är kommunens övergripande vision samt 

ställningstagande i strategiska dokument som berör planläggning. Utifrån 

dessa förutsättningar bedömer förvaltningen att följande punkter bör utgöra 

grunden för prioriteringen av detaljplaner. Detaljplaner som:  

 Innebär en förtätning och effektivt utnyttjande av befintliga strukturer 

ska prioriteras.  

 Innebär bostadsutveckling med närhet till gång- och cykelvägar eller 

kollektivtrafik ska prioriteras.  

 Skapar möjlighet för nyetablering eller utveckling av företag ska 

prioriteras.  

 Medför möjlighet till reducerat utsläpp av växthusgaser genom 

logistiska lösningar ska prioriteras.  

 Möjliggör för blandad bebyggelse ska prioriteras.  

 Skapar möjlighet för utveckling av handeln i linje med 

handelsstrategin ska prioriteras.  

 Vid ett genomförande inte innebär några kommunala kostnader eller 

som innebär kostnader som omfattas av mark- och 

exploateringsbudgeten och finns upptagna i flerårsplanen ska 

prioriteras.  

 Initierats av en extern exploatör och riskerar att inte följa uppskattad 

tidsplan ska prioriteras.  

 Är av stor vikt för allmännyttig offentlig verksamhet ska prioriteras.  

 

En detaljplan som uppfyller flera av dessa prioriteringsgrunder ska bedömas 

få en högre prioritering än detaljplaner som endast uppfyller ett fåtal. Innan 

ett planuppdrag får en slutgiltig prioritering ska avstämning göras utifrån 

tillgängliga personella resurser och arbetsbelastning. 

Förvaltningen föreslår byggnadsnämnden att anta förslag till riktlinjer för 

prioritering av detaljplaner. 
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Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet § 110, 2022-10-12 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-04 

 Förslag till riktlinjer för prioritering av detaljplaner, 2022-10-04 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Josef Ydeskog, planstrateg           
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§ 117 Dnr 2022/00084 

Ändring av byggnadsnämndens reglemente 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att ställa sig bakom förslag till ändring av 

byggnadsnämndens reglemente. 

Sammanfattning 

Ett förslag på ändring av byggnadsnämndens reglemente har arbetats fram 

med ett mindre antal förtydliganden och tillägg. Förslaget har skickats på 

remiss till byggnadsnämnden. 

Förvaltningen bedömer att förslag till nytt reglemente för byggnadsnämnden 

tydligt beskriver nämndens ansvarsområden, uppgifter och arbetsformer. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför byggnadsnämnden att 

godkänna förslag till nytt reglemente för byggnadsnämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas 

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet § 111, 2022-10-12 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-05 

 Delegationsbeslut om remiss gällande ändring av byggnadsnämndens 

reglemente, 2022-10-04 

 Nytt reglemente byggnadsnämnden remissversion, 2022-09-30 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Kansliavdelningen           
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§ 118 Dnr 2021/00146 

Samråd för detaljplan för del av kvarteret Trym 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat samrådsförslag till 

detaljplan för del av kvarteret Trym m.fl., Falköpings stad.  

2   Byggnadsnämnden beslutar att planen inte kommer att medföra 

betydande miljöpåverkan.  

3   Byggnadsnämnden beslutar att sända ut planförslaget inklusive 

tillhörande dokument på samråd från den 4 november till den 2 december 

2022. 

Sammanfattning 

Stadsbyggnadsavdelningen fick den 24 februari 2021, § 20 och den 25 

augusti 2021, § 121 i uppdrag av byggnadsnämnden att upprätta ett förslag 

till detaljplan för del av kvarteret Trym m.fl. Detaljplanen syftar till att 

möjliggöra för flerbostadshus, centrumändamål, vårdinrättning, 

idrottsändamål samt verksamheter utan omgivningspåverkan. Bebyggelsen 

ska kunna uppföras i varierade former och anpassas utifrån kulturmiljön och 

platsens förutsättningar avseende placering, utformning och utbredning för 

att inte påtagligt skada stadsdelens kulturmiljövärde eller påverka 

människors hälsa och säkerhet. Detaljplanen syftar dessutom till att skydda 

flertalet träd med högt bevarandevärde samt befintliga alléer längs gatorna. 

Planförslaget syftar därtill att säkerställa att in- och utfarter till området sker 

på lämpliga platser. 

Inom planområdet finns det idag tre byggnader, större delen av området är 

oexploaterat. Några av de befintliga verksamheterna har etablerats i området 

med tillfälliga bygglov.  

Detaljplanen innebär att det möjliggörs för ett bostadsområde där ett varierat 

utbud av service och funktioner ges förutsättningar att integreras i området. 

Befintliga verksamheter blir planenliga samtidigt som de ges möjlighet att 

utvecklas. Förändringarna sker i överensstämmelse med Översiktsplan 2017-

2030. Förvaltningens bedömning är att marken inom planområdet bedöms 

vara lämplig för de föreslagna användningarna och den bebyggelse som 

tillåts genom planförslaget. 

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.  

Förvaltningens förslag till beslut är att byggnadsnämnden godkänner 

upprättat samrådsförslag till detaljplan för del av kvarteret Trym m.fl., 

Falköpings stad samt att byggnadsnämnden beslutar att planen inte kommer 
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att medföra betydande miljöpåverkan. Därtill sänder byggnadsnämnden ut 

planförslaget inklusive tillhörande dokument på samråd från den 4 november 

till den 2 december 2022. 

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet § 112, 2022-10-12 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-30 

 Planbeskrivning, 2022-09-30 

 Fastighetsförteckning, 2022-09-29 

 Plankarta, 2022-09-23 

 Grundkarta, 2022-09-23 

 Dagvatten- och skyfallsutredning, 2022-07-28 

 Skuggstudie, 2022-06-22 

 Arkeologisk förundersökning, 2022-06-17 

 Fågelinventering, 2022-05-31 

 Bullerutredning, 2022-05-19 

 Miljöteknisk markundersökning, 2022-04-29 

 Riskanalys, 2022-04-20 

 Trädinventering, 2022-03-30 

 Länsstyrelsens yttrande på undersökning av betydande 

miljöpåverkan, 2022-01-24 

 Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021-12-21 

 Geoteknik kv. Kyrkerör 1, 2021-12-15 

 Kulturmiljöutredning, 2016-05-31 

 Vibrationsutredning, 2011-05-16 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Sökanden 

Hanna Janzon, planarkitekt            
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§ 119 Dnr 2022/00081 

Förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus på 
fastigheten Borgunda 6:14 

Byggnadsnämndens beslut 

1  Byggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om förhandsbesked med 

stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900) på den avsedda 

platsen enligt nedan givna villkor. 

2   Byggnadsnämnden beslutar att handläggningsavgift tas ut med 7 004 

kronor, enligt plan- och bygglovstaxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Faktura skickas separat.  

Villkor 

1   Byggnadens volym ska delas upp i minst tre huvuddelar som 

sammankopplas med mindre, underordnade korridorer.  

2   Byggnaden ska uppföras i en våning utan inredd vind. 

Bakgrund 

Ansökan avser förhandsbesked för enbostadshus i en våning utan inredd vind 

som uppförs på en redan ianspråktagen tomt, där ett befintligt bostadshus 

finns. Byggnadens volym delas upp i tre stycken huskroppar som är 

sammankopplade med glaskorridorer. Huskropparna placeras i vinkel och får 

en total byggnadsarea på ca 390 kvadratmeter. Fasaden är tänkt att få en 

bränd yta som går mot mörkgrå/svart, takbeläggningen blir av svart plåt.  

Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser men sker 

inom område för riksintresse ” Påverkansområde för buller eller annan risk 

för Skövde skjutfält och övningsfält med skjutbanor”. 

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 

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

vara berörda. Synpunkter har inkommit från Borgunda 10:4. Erinran 

innehåller frågeställningar gällande storleken på bostadshuset, hur många 

som kommer bo där, samt återställande av stenmur.  

Utöver grannhörandet har det kommit in två stycken skrivelser till 

byggnadsnämnden som inte tycker åtgärden passar in i omgivningen samt att 

åtgärden är mot tidigare ägares vilja.   
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Ärendet har remitterats till Miljönämnden östra Skaraborg (MÖS) som i sitt 

remissvar den 26 augusti inte har några synpunkter på förslaget. Det finns 

tillstånd för ny avloppsanläggning på fastigheten.  

Ärendet har remitterats Försvarsmakten som i sitt svar den 31 augusti 2022 

inte har några synpunkter.  

Förvaltningens bedömning 

Byggnadsnämnden bedömer att byggnaden 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. 

Det tänkta bostadshuset som planeras har en större byggnadsarea än 

bostadshusen på grannfastigheterna. Byggnadsvolymen bryts upp och 

placeras i en vinkel, detta gör att hela volymen inte kan ses samtidigt och ger 

därför intryck av en tomt med flera byggnader, likt bebyggelsen på 

fastigheterna i området.  

Fasad och takbeläggning får mörka kulörer samt att byggnadshöjden är lägre 

än flertalet omkringliggande byggnader. Avståndet till vägen som leder 

genom området är ca 100 meter.  

Byggnadsnämnden bedömer utifrån ovanstående att utformningen, placering 

i landskapet och färgsättning gör att byggnaden inte blir dominant i 

landskapet och på så sätt uppfyller kraven i 2 kap. 6 § PBL. Villkoren syftar 

till att säkerställa detta.  

Nämnden bedömer att marken som tas i anspråk för bebyggelse redan är 

hävdad tomt och inte är brukningsvärd jordbruksmark eller skogsmark som 

har betydelse för skogsnäringen enligt 3 kap. 4 § miljöbalken (1998:808), 

genom 2 kap. 2 § 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. 

Övriga upplysningar 

Observera att för att utföra den aktuella åtgärden krävs bygglov. 

Förhandsbeskedet gäller om bygglov ansöks inom två år från beslutsdatum, 

enligt 9 kap. 39 § PBL.  

Beslutet inklusive avgiften kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län. Ett skriftligt överklagande ska ha inkommit till 

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

Innan åtgärder vidtas så behöver sökande säkerställa att beslutet inte har 

blivit överklagat av annan part. Stadsbyggnadsavdelningen kan lämna mer 

information. 
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Det finns flera biotoper framförallt i jordbrukslandskap som omfattas av 

biotopskydd. Tillstånd kan krävas för ingrepp som påverkar dessa.  

Generellt skyddade biotoper är följande.  

 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. 

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet § 113, 2022-10-12 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-28 

 Svar på yttrande från sökande, 2022-09-20 

 Skrivelse, 2022-09-02 

 Skrivelse, 2022-09-01 

 Erinran från granne, 2022-09-01 

 Yttrande Försvarsmakten, 2022-08-31 

 Yttrande Miljönämnden östra Skaraborg, 2022-08-26 

 Beskrivning av byggnad, 2022-08-04 

 Fasad skiss, 2022-08-04 

 Planskiss, 2022-08-04 

 Situationsplan, 2022-08-04 

 Ansökan om förhandsbesked, 2022-08-04 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Sökanden 

 

Paragrafen ska delges  
Fastighetsägare till Borgunda 10:4     
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§ 120 Dnr 2022/00082 

Bygglov för nybyggnation av förvaringsbyggnad på 
fastigheten Gudhem 1:3 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om bygglov med stöd av 

9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 

2   Kontrollansvarig krävs inte för åtgärden. Byggherren ansvarar själv för 

kontrollen av genomförandet. 

3   Byggnadsnämnden beslutar att handläggningsavgift tas ut med 2 850 

kronor, enligt plan- och bygglovstaxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Faktura skickas separat. 

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av förvaringsbyggnad. Byggnaden 

får en byggnadsarea på ca 26 kvadratmeter. Fasaden blir av röd träpanel och 

takbeläggningen blir av röd plåt.  

Fastigheten omfattas av områdesbestämmelser ”Gudhem” som fick laga 

kraft den 23 maj 2003. 

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 Gudhem 1:2 och 12:17 har bedömts vara berörda. Inga 

negativa synpunkter har kommit in till byggnadsnämnden. 

Förvaltningens bedömning 

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. 

Övriga upplysningar 

Observera att åtgärden inte får 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, 
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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. 

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 

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet § 114, 2022-10-12 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-30 

 Ritningar (A) fasad, sektion, plan, 2022-08-26 

 Situationsplan, 2022-08-26 

 Ansökan om bygglov, 2022-08-26 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Sökanden            
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§ 121 Dnr 2022/00083 

Bygglov för nybyggnation av transformatorstation på 
fastigheten Henriksfält 1:1 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om bygglov med stöd av 

9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900).  

2   Tekniskt samråd krävs inte för åtgärden.  

3   För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig 

är: Thomas Erdegard, thomaserdegard@onsalagruppen.se, som är 

certifierad kontrollansvarig med certifieringsnummer SC0708-12 enligt 

10 kap. 9 § PBL. 

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

23 §§ PBL. Åtgärderna inte får påbörjas förrän 4 veckor efter det att 

lovbeslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar 

5   Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att kontrollplanen 

fastställs (daterad 2022-07-04). 

6   Byggnadsnämnden beslutar att handläggningsavgift tas ut med 4 782 

kronor, enligt plan- och bygglovstaxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Faktura skickas separat. 

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av transformatorstation med 

tillhörande kopplingsskåp. Transformatorstationen får en byggnadsarea på ca 

27 kvadratmeter och kopplingsskåpet får en byggnadsarea på 5 

kvadratmeter. Fasaderna blir av grå plåt och takbeläggningen blir av svart 

plåt. Anläggningen ska tjäna vindkraftverken i Rosenskog vindpark som har 

tillstånd från miljöprövningsdelegationen (Beslut, 2018-06-07, 551-18245-

2017) att driva vindkraftsanläggning till och med 30 juni 2053. 

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 Backorna 1:10, Gårestorp 1:3, Göteve 1:7, 1:9, 13:2, 13:4, 5:8 

samt Lugarp 1:2 har bedömts vara berörda. 

Synpunkter har kommit in från fastighetsägarna till Göteve 5:8. 

Synpunkterna handlar om att byggnation av vindkraft får fastighetspriserna i 

området att falla.  
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Förvaltningens bedömning 

Vindkraftsverkens påverkan på omgivningen är inget som faller under 

byggnadsnämndens prövning i detta fall, då vindkraftsanläggningen har 

tillstånd från miljöprövningsdelegationen.  

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. 

Övriga upplysningar 

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. 

Som underlag för slutbesked ska verifierad kontrollplan lämnas in till 

stadsbyggnadsavdelningen. 

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet § 115, 2022-10-12 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-03 

 Erinran från grannar, 2022-09-09 
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 Situationsplaner, 2022-08-19 

 Tekniskbeskrivning, 2022-07-04 

 Kontrollplan, 2022-07-04 

 Ritningar (A), 2022-07-04 

 Ritningar (K), 2022-07-04 

 Ansökan om bygglov, 2022-07-04 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Sökanden 

    

Paragrafen ska delges 
Fastighetsägare till Göteve 5:8 
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§ 122 Dnr 2022/00072 

Åtgärdsföreläggande om utförande av obligatorisk 
ventilationskontroll på fastigheten Ciselören 2 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att förelägga Fastighets AB Ciselören 

(556690-0303) ägare till fastigheten Ciselören 2 i Falköpings kommun 

om följande:   

 Utföra obligatorisk ventilationskontroll (OVK) på fastigheten 

Ciselören 2. Åtgärden ska utföras av en certifierad sakkunnig 

funktionskontrollant. Åtgärden ska omfatta alla delar av byggnaden 

som inte har en gällande OVK-besiktning.   

Den obligatoriska ventilationskontrollen ska vara genomförd senast 30 

dagar efter att fastighetsägaren har tagit del av beslutet.  

Byggnadsnämnden beslutar att förena beslutet med ett löpande vite om 

25 000 kr per påbörjad 30-dagars period. Om inte en giltig OVK-

besiktning har uppvisats för byggnadsnämnden senast 30 dagar efter att 

fastighetsägaren delgivits beslutet kan byggnadsnämnden begära att vite 

ska dömas ut. Det löpande vitet innebär att ett nytt vite om 25 000 kr kan 

dömas ut efter varje 30-dagars period då en OVK-besiktning inte är 

genomförd. 

Bakgrund 

I början på 2022 inkom det till byggnadsnämnden en anmälan om att en 

återkommande OVK inte har utförts i delar av byggnaden på fastigheten 

Ciselören 2 i Falköpings kommun. De delar som anmälan gällde var butiker i 

källarplan. 

De intyg som finns på utförandet av OVK är daterat den 3 februari 2017 med 

nästa besiktning den 3 februari 2020 på lokaler som lokalradion använder, 

och senaste intyg från butiker i källarplan är daterad den 24 november 2016 

med nästa besiktning den 24 november 2019. Det finns intyg från en utförd 

OVK i de delarna av byggnaden som tidigare inhyste butiken Willys. De 

senaste OVK-intygen är daterat den 30 mars 2021 med nästa besiktning den 

20 februari 2023. Det framgår i protokollet att det intyget bara gäller för de 

delar av byggnaden som betjänade Willys. 

Ett åtgärdsföreläggande skickades till fastighetsägaren som mottogs den 7 

juni 2022. Ingen åtgärd är utförd inom de 90 dagarna som fastighetsägaren 

fick på sig att utföra och lämna in ett giltigt OVK-intyg till byggnads-

nämnden. 
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Förvaltningens bedömning 

Enligt de intyg som finns om utförd obligatorisk ventilationskontroll på 

fastigheten Ciselören 2 är besiktningsintervallen tre år. I intygen framgår det 

att det endast är de delarna som tidigare inhyste butiken Willys som har en 

giltig OVK. I övriga delar av byggnaden har besiktningsintervallen 

överskridits. Detta gör att ägaren till fastigheten inte vet om 

ventilationssystemet i byggnaden fungerar som det ska och inte följt de 

bestämmelser som finns om återkommande OVK.  

I enlighet med vad som framkommit så gör byggnadsnämnden bedömningen 

att ägaren till byggnaden inte genomfört OVK enligt gällande intervall. Det 

är därför motiverat att genom ett åtgärdsföreläggande förelägga ägaren att 

utför OVK på de delar av byggnaden som saknar det.  

Åtgärdsföreläggande har inte resulterat till att det inkommit något intyg på 

att OVK besiktning är utför. Med anledning till detta så anser 

byggnadsnämnden att ett åtgärdsföreläggande med löpande vite ska utfärdas.  

Lagar och regler  

I 11 kap. 19 § plan- och bygglagen (2010:900) anges att om en byggherre 

eller ägare låter bli att vidta en åtgärd och därmed bryter mot en skyldighet 

enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av 

lagen, får byggnadsnämnden förelägga denna att inom viss tid vidta åtgärden 

(åtgärdsföreläggande).  

Enligt 5 kap. 1 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, Ska 

byggnadens ägare säkerställa att funktionen på ventilationssystemet i 

byggnaden kontrolleras innan det tas i bruk för första gången och därefter 

regelbundet vid återkommande tillfällen.  

Enligt 8 kap. 25 § plan- och bygglagen (2010:900) ska byggnadens ägare se 

till att kontrollen görs av en sakkunnig funktionskontrollant som är 

certifierad.  

Enligt 11 kap. 37 § plan- och bygglagen (2021:900) får ett föreläggande 

enligt 11 kap. 19 § förenas med vite. 

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet § 116, 2022-10-12 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-03 

 Åtgärdsföreläggande, 2022-05-31 

 Anmälan med foto, 2022-04-07 

 OVK-Intyg, 2021-03-30 

 OVK-intyg, 2016-11-24 

 OVK-intyg, 2017-02-03 

  

Paragrafen ska delges Fastighets AB Ciselören                     
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§ 123 Dnr 2022/00080 

Bygglov för montering av solceller på tak på 
fastigheten Luttra 22:2 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om bygglov 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. Åtgärderna får inte får påbörjas förrän 4 veckor efter det att 

lovbeslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. 

4   Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att kontrollplanen 

fastställs (daterad 2022-09-19). 

5   Byggnadsnämnden beslutar att byggnadsverket får tas i bruk innan 

slutbesked lämnas enligt 10 kap. 4 § PBL. 

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

omfattas av den utökade lovplikten. 

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för fasadändring av komplementbyggnad, montering 

av solceller på tak. Solceller, ca 20 kvadratmeter monteras på tak vilket 

vetter mot söder på komplementbyggnad sydväst om boningshus. 

För berört område gäller områdesbestämmelser Luttra antagna den 5 maj 

1994. Enligt gällande områdesbestämmelser krävs bygglov för att uppföra, 

bygga till eller på annat sätt utvändigt ändra ekonomibyggnader för jord- och 

skogsbruk 

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 och 

boende inom fastigheterna Luttra 22:1 samt Luttra 8:1 har bedömts vara 

berörda. Inga negativa synpunkter har inkommit. 

Förvaltningens bedömning 

Byggnadsnämnden bedömer att den föreslagna åtgärden uppfyller kraven 

enligt gällande områdesbestämmelser samt att föreslagen åtgärd uppfyller 

tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL. 
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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. 

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet § 117, 2022-10-12 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-04 

 Situationsplan, 2022-09-19 

 Illustration, 2022-09-19 

 Förslag till kontrollplan, 2022-09-19  

 Foto, 2022-09-19 

 Ansökan om lov, 2022-08-31 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Sökanden            



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26 (27) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-26 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 124 Dnr 2022/00079 

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad/förråd 
på fastigheten Slöta 11:14 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om bygglov 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 2022-08-16). 

5   Byggnadsnämnden beslutar att byggnadsverket får tas i bruk innan 

slutbesked lämnas enligt 10 kap. 4 § PBL.   

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

omfattas av den utökade lovplikten. 

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för nybyggnation av förråd/komplementbyggnad. 

Förrådet får en byggnadsarea om 35 kvadratmeter med fasader av trä i 

faluröd kulör. Fönsterbågar i trä med i vit kulör. Takbeklädnad utgörs av rött 

tegel.  

För berört område gäller områdesbestämmelser ”Slöta” antagna 1994-05-05.  

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 och 

boende i fastigheterna Slöta 8:3, 11:1, 11:12, samt Slöta 11:13 har bedömts 

vara berörda. Inga negativa synpunkter har inkommit.  

Förvaltningens bedömning 

Byggnadsnämnden bedömer att den föreslagna åtgärden uppfyller kraven 

enligt gällande områdesbestämmelser samt uppfyller tillämpliga 

bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL. 

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

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

Stadsbyggnadsavdelningen kungör i regel lovbeslutet inom en vecka efter att 

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

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

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

Om åtgärden påbörjas innan fyra veckor har gått får byggnadsnämnden 

stoppa arbetet enligt 11 kap. 31 § PBL. 

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

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

kap. 43 § PBL. 

Åtgärden kräver fastighetsägarens tillstånd. 

Beslutet inklusive avgiften kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län. Ett skriftligt överklagande ska ha inkommit till 

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

Stadsbyggnadsavdelningen kan lämna mer information. 

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet § 118, 2022-10-12 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-04 

 Förslag till kontrollplan, 2022-08-16 

 Situationsplan, 2022-08-16 

 Teknisk beskrivning, 2022-08-16 

 Plan/fasad/sektionsritningar, 2022-08-03 

 Ansökan om lov, 2022-08-03 
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