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§ 125 Dnr 2022/00006 

Bygglovsläget efter oktober 2022 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att godkänna 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 oktober 2022 inkom 20 ansökningar om lov/förhandsbesked samt 13 

anmälningar. Sammanlagt har det kommit in 267 ansökningar om 

lov/förhandsbesked och 114 anmälningar till och med oktober månad. Av 

inkomna anmälningar handlar ca 61 % om installation av eldstäder. 

Totalt antal inkomna ärenden (381) är fortfarande färre än vid samma 

tidpunkt 2021 (442), något färre än 2020 (394), marginellt mer än 2019 

(374) och mer än 2018 (344).  

Under perioden har 3 nya tillsynsärenden registrerats (2 olovliga åtgärder 

och 1ovårdad fastighet). Inga ärenden har avslutats vilket innebär 165 

pågående tillsynsärenden. 

Underlag 

 Arbetsutskottet § 119/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-11-01 

 Statistik oktober 2022, 2022-11-01 
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§ 126 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. Byggnadsnämnden 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, oktober 2022 Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 

Anmälan enligt rapport, oktober 2022 Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 

Marklov enligt rapport, oktober 2022 Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 
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§ 127 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 Länsstyrelsens beslut den 21 oktober 2022 om skyddsobjekt enligt 

skyddslagen för Skaraborgsvattens anläggning. 

2 Mark- och miljödomstolens dom den 3 november 2022. 

Byggsanktionsavgift för påbörjad byggnation på fastigheten Hällkistan 

1. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

3 Mark- och miljödomstolens dom den 3 november 2022. Avvisning av 

överklagande. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

4 Inkommande skrivelse från privatperson om lägenheter i Floby. 

5 Ordförandens svar på inkommande skrivelse om lägenheter i Floby. 

6 Kommunfullmäktiges beslut den 31 oktober 2022, § 109. Falköpings 

kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2022. 

7 Kommunfullmäktiges beslut den 31 oktober 2022, § 110. 

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2023. 

8 Kommunfullmäktiges beslut den 31 oktober 2022, § 115. 

Återbesättande av uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden efter 

Thomas Henning (KD). 

9 Anette Larsson (SD) begär den 11 november 2022 att få bli entledigad 

som ersättare i byggnadsnämndens arbetsutskott och som ledamot i 

byggnadsnämnden. 

10 Länsstyrelsens beslut den 14 november 2022. Överklagande av beslut 

om beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten 

Lilla Borgunda 7:8. Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet 

och avslår ansökan om bygglov. 
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§ 128 Dnr 2021/00182 

Ekonomisk lägesrapport efter oktober 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 oktober 2022 

visar en positiv avvikelse med 189 tkr. 

Underlag 

 Arbetsutskottet § 122/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-11-01 

 Ekonomirapport efter oktober 2022, 2022-11-01 
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§ 129 Dnr 2022/00099 

Årets arkitekturkommun 2022 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen och lägga den till 

handlingarna. 

Information 

Sedan 2015 har Sveriges Arkitekter tillsammans med HSB årligen delat ut 

utmärkelsen Sveriges arkitekturkommun. Utmärkelsen Årets 

arkitekturkommun 2022 presenterades den 28 oktober.  

Utmärkelsen Årets arkitekturkommun bygger på två olika index. Det första 

baseras på en enkätundersökning som riktar sig till Sveriges arkitektkår. I 

enkätundersökningen bedöms bland annat dialogklimatet mellan kommunen 

och arkitekterna och arkitekturkompetensen i kommunen. Det andra indexet 

bygger på offentlig statistik där bland annat förmåga att planera byggande i 

relation till befolkningsutveckling, vilka planer som realiseras och även hur 

väl kommunerna uppfyller lagkrav gällande översiktsplanering och 

markanvisningar vägs in.  

År 2022 har Falköpings kommun fått index 72,4 vilket placerar kommunen 

på plats 12 av 70 kommuner i Sverige. Falköping har aldrig tidigare placerat 

sig på topp 20. Det som särskilt utmärker Falköping i rankingen är hög 

efterlevnad av lagkrav och byggande. Falköping får även ett gott omdöme av 

arkitektkåren, särskilt gällande bemötande, dialogklimat och engagemang för 

att utveckla de arkitektoniska värdena.  

Underlag 

 Arbetsutskottet § 123/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-11-01 

 Rapport Årets arkitekturkommun 2022, 2022-11-01 
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§ 130 Dnr 2022/00096 

Sammanträdesdagar för byggnadsnämndens 
arbetsutskott och byggnadsnämnden år 2023 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar om följande sammanträdesdagar för 

byggnadsnämndens arbetsutskott för år 2023. 

8 februari, 8 mars, 5 april, 3 maj, 7 juni, 9 augusti, 6 september,  

11 oktober, 8 november och 6 december. 

Sammanträdena startar klockan 13:15. 

2   Byggnadsnämnden beslutar om följande sammanträdesdagar för 

byggnadsnämnden för år 2023. 

25 januari, 22 februari, 22 mars, 19 april, 24 maj, 21 juni, 23 augusti,  

20 september, 25 oktober, 22 november och 20 december. 

Sammanträdena startar klockan 13:15. 

Sammanfattning 

Byggnadsnämnden ska fatta beslut om sina och arbetsutskottets 

sammanträdesdagar för år 2023. Kommunledningsförvaltningen har tagit 

fram förslag på sammanträdesplan vilken innebär att byggnadsnämndens 

arbetsutskott sammanträder tio gånger och byggnadsnämnden sammanträder 

elva gånger. Kommunledningsförvaltningen föreslår att byggnadsnämnden 

beslutar om sammanträdesdagar enligt upprättat förslag för år 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några ökade kostnader, varför 

beslut om finansiering inte behöver fattas. 

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet § 124/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-27 

  

 

 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Anna-Karin Linder, administratör   
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§ 131 Dnr 2021/00180 

Planläget för november 2022 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till planprioritering för 

november 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 november månad 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

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

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet § 125/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-11-01  

 Planprio november 2022, 2022-11-01 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Josef Ydeskog, planstrateg.  
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§ 132 Dnr 2022/00065 

Planbesked för fastigheterna Domkraften 7 och 10 med 
flera 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att lämna ett positivt planbesked enligt 5 kap. 

2–5 §§ plan- och bygglagen (2010:900).  

2   Byggnadsnämnden beslutar att uppdra 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 månader efter beslut 

om planbesked.  

4   Byggnadsnämnden beslutar att nämndens bedömning är att detaljplanen 

kan komma att antas under fjärde kvartalet 2024. 

Jäv 

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

Sammanfattning 

Ett planbesked har ansökts den 17 augusti 2022 för fastigheterna Domkraften 

7 och 10 med flera. Syftet för ansökan är att utöka industriverksamheten som 

finnas på fastigheten Domkraften 10. 

Detaljplansförändringen bedöms som en positiv förändring då den möjliggör 

för utbyggnaden av en befintlig industriverksamhet och förhåller sig till 

”Översiktsplan 2017–2030”. Detaljplansförändringen förvanskar inte några 

miljö, biotop eller riksintressen i området. 

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 antar planbeskedet 

och att en ny detaljplan tas fram för Domkraften 7 och 10 med flera. 

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet § 126/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-11-01 

 Situationsplan från AC Floby AB  

  

Paragrafen skickas till  
Automotive Components Floby AB 

Fastigheter Mösseberg AB            



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12 (36) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-23 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 133 Dnr 2019/00086214 

Antagande av detaljplan för fastigheten Hattmurklan 1 
med flera 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutat att godkänna granskningsutlåtandet och 

stadsbyggnadsavdelningens bemötande av inkomna synpunkter. 

2   Byggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen med stöd av 

kommunfullmäktiges delegation. 

Sammanfattning 

Stadsbyggnadsavdelningen fick den 28 augusti 2019, § 109, i uppdrag av 

byggnadsnämnden att upprätta ett förslag till detaljplan för Hattmurklan 1 

med flera. 

Syftet med detaljplansförändringen är att ändra användningen av fastigheten 

Hattmurklan 1 till kontor, restaurang och bostäder samt att möjliggöra 

uppförandet av parkeringsplatser söder om Daléngatan. Därutöver syftar 

planen till att möjliggöra för användningen bostäder och kontor på 

fastigheten Mösseberg 50:13. 

Detaljplaneförslaget bedöms vara en positiv planförändring och är gynnsamt 

för stadsdelen Ranliden. 

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 

granskningsutlåtandet och stadsbyggandsavdelningens bemötande av 

inkomna synpunkter, samt att byggnadsnämnden antar detaljplanen med stöd 

av kommunfullmäktiges delegation. 

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet § 127/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-11-01 

 Planbeskrivning, 2022-10-27 

 Granskningsutlåtande, 2022-10-26 

 Plankarta, 2022-10-20 

 Grundkarta, 2022-10-18 

 Fastighetsförteckning, 2022-09-1 

 Skuggstudie 2021-07-02 

 Riskanalys farligt gods 2021-06-11 

 Naturvärdesinventering 2021-04-23 
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 Dagvattenutredning 2021-05-04 

 Geotekniskt utlåtande 2021-03-26 

 Bullerutredning 2020-05-22 

 Undersökning av miljöpåverkan 2020-01-16 

 Vibrationsutredning 1979-04-04 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Marcus Boström, fastighetschef  

Bajram Amzovic, planarkitekt  
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§ 134 Dnr 2020/00021 

Antagande av detaljplan för fastigheten Körsbäret 1 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att godkänna granskningsutlåtandet och 

stadsbyggnadsavdelningens bemötande av inkomna synpunkter.  

2   Byggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen för fastigheten Körsbäret 

1 med flera, Lilla Fredriksberg med stöd av kommunfullmäktiges 

delegation. 

Jäv 

Inga-Lill Bergsten (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

Sammanfattning 

Stadsbyggnadsavdelningen fick den 22 april 2020, § 43 i uppdrag av 

byggnadsnämnden att upprätta förslag till detaljplan för Körsbäret 1 med 

flera, Lilla Fredriksberg. Detaljplanen syftar till att pröva markens 

lämplighet för bostadsändamål samtidigt som befintliga kulturmiljövärden 

beaktas. Förändringen sker i enlighet med översiktsplanen. Förvaltningen 

bedömer att föreslagen markanvändning är lämplig och synpunkter som 

inkommit har antingen föranlett komplettering av planförslaget eller 

besvarats. 

Förvaltningen föreslår att byggnadsnämnden beslutar att godkänna 

granskningsutlåtandet och stadsbyggnadsavdelningens bemötande av 

synpunkter. 

Förvaltningen föreslår att byggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen 

för fastigheten Körsbäret 1 med flera, Lilla Fredriksberg.  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

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

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet § 128/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-11-01 

 Plankarta, 2022-11-01 

 Planbeskrivning, 2022-11-01 

 Granskningsutlåtande, 2022-11-01 

 Fastighetsförteckning, 2022-11-01 

 Grundkarta, 2022-10-31 

 Trädinventering, 2021-02-15 

 Dagvattenutredning, 2020-10-27 
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 Kulturmiljöutredning, 2020-08-17 

 Länsstyrelsens yttrande om undersökning av betydande 

miljöpåverkan, 2020-06-12 

 Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2020-05-27 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Marcus Boström, fastighetschef 

Josef Ydeskog, planstrateg            
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§ 135 Dnr 2022/00087 

Tidsbegränsat bygglov för uppställning av container på 
fastigheten Ingenjören 4 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om tillfälligt bygglov med 

stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900).  

2   Det tidsbegränsade bygglovet gäller till och med den 23 november 2032. 

3   Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte för åtgärden. Byggherren 

ansvarar själv för kontrollen av genomförandet. 

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 2022-10-31). 

6   Byggnadsnämnden beslutar att byggnadsverket får tas i bruk innan 

slutbesked lämnas enligt 10 kap. 4 § PBL. 

7   Byggnadsnämnden beslutar att handläggningsavgift tas ut med 4 878 

kronor, enligt plan- och bygglovstaxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser tillfälligt bygglov för uppställning av två containrar. I 

fastighetens södra hörn ställs två containrar upp, de får en total byggnadsarea 

på ca 50 kvadratmeter uppdelat på den mindre containern på ca 16 

kvadratmeter och den större på ca 33 kvadratmeter. De är tillverkade i plåt 

och ska fungera som lager.  

Fastigheten omfattas av detaljplan ”Ingenjören 3 m.fl.” som fick laga kraft 

den 21 maj 2009. Enligt ansökan hamnar båda containrarna på prickmark 

som inte får bebyggas, samt att den större containern hamnar på ett u-

område.  

U-området ska vara tillgängligt för allmänna underjordiska ledningar.  I u-

området går ledningar för fjärrvärme.  

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 Ingenjören 1, 3 och 8 samt Fredriksberg 1:8 har 
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bedömts vara berörda. Inga negativa synpunkter har kommit in till 

byggnadsnämnden.  

Leverantören av fjärrvärme meddelar att om de behöver komma åt 

ledningarna så får sökande vara beredd att flytta containrarna. 

Förvaltningens bedömning 

Den föreslagna åtgärden uppfyller inte alla kraven enligt gällande detaljplan. 

Avvikelsen kan inte bedömas vara lite och uppfyller inte alla förutsättningar 

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

Ansökan om tillfälligt bygglov syftar till att lösa ett behov av tillfällig 

förvaring. Om det behövs tillträde till u-området går containrarna att flytta.   

Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd i övrigt uppfyller 

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

kan det tillfälligt 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. 

I god tid innan bygglovet upphör att gälla ska container ha tagits bort och 

platsen ha återställts i ursprungligt skick, alternativt ska en ny ansökan 

lämnas in om permanent bygglov eller förlängning av det tidsbegränsade 

lovet.  

Beslutet inklusive avgiften kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län. Ett skriftligt överklagande ska ha inkommit till 

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

Stadsbyggnadsavdelningen kan lämna mer information. 

Som underlag för slutbesked ska verifierad kontrollplan lämnas in till 

stadsbyggnadsavdelningen. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-31 

 Situationsplan, 2022-10-19 

 Foto container, 2022-10-19 

 Foto, 2022-09-19 

 Ansökan om bygglov, 2022-09-19 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Sökanden            



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19 (36) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-23 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 136 Dnr 2022/00086 

Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av 
kontor- och lagerlokaler till hotellrum på fastigheten 
Tillskäraren 1 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om bygglov med stöd av 

9 kap. 33 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 

2   Det tidsbegränsade bygglovet gäller till och med den 1 juni 2025. 

3   För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig 

är: Christer Ask, christer.ask@telia.com, som är certifierad 

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

PBL. 

4   Byggnadsnämnden beslutar att handläggningsavgift tas ut med 28 545 

kronor, enligt plan- och bygglovstaxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Faktura skickas separat. 

Bakgrund 

Ansökan avser ett tillfälligt bygglov för ändrad användning från kontor- och 

lager till utökning av befintlig hotellverksamhet. Totalt kommer 24 nya 

hotellrum att byggas. Av dessa kommer 6 stycken vara tillgängliga. 

Ansökan gäller även för montering av skyltar och fasadändringar. På 

fastighetens nordvästra hörn monteras en fristående skylt med en höjd på 7 

meter. En takskylt samt två fasad skyltar monteras även på byggnadens 

västra fasad. På fasadens sydvästra del sätts 9 stycken fönster igen med 

fasadskivor. 

Fastigheten omfattas av detaljplan ”Kv Tillskäraren m.fl.” antagen den 25 

maj 1987. Enligt detaljplanen sker åtgärden på mark som är avsedd för 

småindustri.  

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 Ciselören 2, Fiskarna 3, 

Fredriksberg 1:8, Hattmakaren 1-4 och Ingenjören 3 har bedömts vara 

berörda. Inga negativa synpunkter har kommit in till byggnadsnämnden. 
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Förvaltningens bedömning 

Den föreslagna åtgärden uppfyller inte alla kraven enligt gällande detaljplan. 

Avvikelsen kan inte bedömas vara lite och uppfyller inte alla förutsättningar 

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

Ansökan om tillfälligt bygglov syftar till att få tid för att försöka få till stånd 

en planändring för berörd fastighet. Byggnadsnämnden bedömer att 

föreslagen åtgärd i övrigt uppfyller tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. 

PBL. Mot bakgrund av ovanstående kan det tillfälligt 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, 

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. I god tid innan 

bygglovet upphör att gälla ska platsen ha återställts i ursprungligt skick, 

alternativt ska en ny ansökan lämnas in om permanent bygglov eller 

förlängning av det tidsbegränsade lovet.  

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 
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Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet § 131/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-31 

 Situationsplan, 2022-09-29 

 Ritning (A) Plan översikt, 2022-09-29 

 Ritningar (A) Planritningar, 2022-09-14 

 Foton Skyltar, 2022-09-14 

 Ritning (A) Fasad, 2022-09-14 

 Ansökan om lov, 2022-09-14 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Sökanden            
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§ 137 Dnr 2022/00089 

Bygglov för tillbyggnad av lager/butik på fastigheten 
Tunhem 4:10 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om bygglov med stöd av 

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

2   För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig 

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

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

3   Byggnadsnämnden beslutar att handläggningsavgift tas ut med 17 630 

kronor, enligt plan- och bygglovstaxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av lager och butik med en bostad. 

Bostaden placeras ovanpå befintligt garage och får en byggnadsarea på ca 

170 kvadratmeter. Bostadsdelen får en boarea på ca 85 kvadratmeter fördelat 

på 3 rum och kök. Tillbyggnaden får en fasad av svart träpanel, taket blir 

låglutande med svart tjärpapp. På den norra och södra sidan placeras 

balkonger.  

Byggnaden som finns på fastigheten idag är uppförd som ett så kallat ladhus 

med ett formspråk inspirerat från ladugårdar och lador. Byggnaden har en 

enkel form, byggd i vinkel och har utformats med svart sadeltak beklätt med 

papp. Fasaden består i huvudsak av stående träpanel målad med järnvitriol.  

Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser men är av 

riksintresse för naturvård och 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 Haketorp 2:3, Gudhem 12:17, Tunhem 4:8 och Tunhem 4:7 

har bedömts vara berörda. Inga negativa synpunkter har kommit in till 

byggnadsnämnden. 

Förvaltningens bedömning 

Tillbyggnaden utformas med befintligt material likt den ursprungliga 

byggnaden och underordnar sig i skala och karaktär. De kvalitéer som 

befintlig byggnad har påverkas inte negativt. Byggnadsnämnden bedömer att 

åtgärden utförs varsamt. 
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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, 

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. 

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 

byggnadsinspektör för överenskommelse om tid och plats för tekniskt 

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

redovisas. 

 Förslag till kontrollplan 

 Grundförhållande/geotekniskundersökning   

 Grund- och stomritningar 

 Energiberäkning 
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 Brandskyddsbeskrivning 

 VA-handlingar 

 Ventilations- och värmeritningar 

 Fuktsäkerhetsprojektering 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-11-01 

 Skrivelse om tillgänglighet, 2022-10-25 

 Ritning(A) bottenplan, 2022-10-25 

 Ritning(A) Fasad, plan och sektion, 2022-10-20 

 Situationsplan, 2022-10-20 

 Ansökan om lov, 2022-10-20 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Sökanden            
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§ 138 Dnr 2022/00088 

Bygglov för fasadändring på ekonomibyggnad på 
fastigheten Göteve-Ästorp 4:3 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om bygglov med stöd av 

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

2   Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte för åtgärden. Byggherren 

ansvarar själv för kontrollen av genomförandet. 

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

23 §§ PBL. 

4   Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att kontrollplanen 

fastställs (daterad 2022-10-27). 

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 åtgärden som 

omfattas av den utökade lovplikten. 

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov i efterhand för fasadändring av ekonomibyggnad. På 

byggnadens södra fasad har 4 stycken fönster monterats samt att en större 

port har ersatts med en mindre port. På byggnadens norra fasad har tre 

fönster monterats och en större port har ersatts med en mindre port. 

Pulpettaket på västra delen har bytts från eternittak till tegelröd plåt.  

Förvaltningens bedömning 

Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 

bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL. Och mot bakgrund av ovanstående ska 

bygglov beviljas. 

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. 
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Om åtgärden påbörjas innan fyra veckor har gått får byggnadsnämnden 

stoppa arbetet enligt 11 kap. 31 § PBL. 

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

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

kap. 43 § PBL. 

Beslutet inklusive avgiften kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län. Ett skriftligt överklagande ska ha inkommit till 

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

Stadsbyggnadsavdelningen kan lämna mer information. 

Som underlag för slutbesked ska verifierad kontrollplan lämnas in till 

stadsbyggnadsavdelningen. 

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet § 132/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-31 

 Kontrollplan, 2022-10-27 

 Foto med beskrivning, 2022-09-09 

 Ansökan, 2022-09-09 
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§ 139 Dnr 2022/00091 

Bygglov för montering av solceller på tak på 
fastigheten Kälvene 5:11 

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 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 90 kvadratmeter monteras.  

För berört område gäller områdesbestämmelser Kälvene antagna den 9 

oktober 1997. Enligt gällande områdesbestämmelser krävs bygglov 

förändringar som avsevärt ändrar byggnadens yttre utseende 

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. 

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 
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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 § 133/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-28 

 Fasadritning, 2022-10-13 

 Förslag till kontrollplan, 2022-10-13 

 Situationsplan, 2022-10-13 

 Teknisk beskrivning, 2022-10-13 

 Ansökan om lov, 2022-10-13 
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§ 140 Dnr 2022/00092 

Bygglov för montering av solceller på tak på 
fastigheten Vistorp 1:11 

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 170 kvadratmeter monteras på tak vilket 

vetter mot väster respektive öster. 

För berört område gäller områdesbestämmelser Vistorp antagna den 9 

oktober 1994. Enligt gällande områdesbestämmelser krävs bygglov för att 

uppföra, bygga till eller på annat sätt utvändigt ändra ekonomibyggnader för 

jord- och skogsbruk. 

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. 

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. 
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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 § 134/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-31 

 Ansökan om lov, 2022-10-17 

 Situationsplan, 2022-10-17 

 Kontrollplan, 2022-10-17 

 Foto x 2 – fasader, 2022-10-17 
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§ 141 Dnr 2022/00093 

Bygglov för fasadändring på garage på fastigheten 
Stora Dala 1:18 

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 2022-09-19). 

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 garage. Åtgärden är utförd, lov 

ges i efterhand. Fasadändring består av byte och omfärgning av stående 

träpanel.  Brunlaserad fasadbeklädnad blir röd med vita knutbrädor.  

Takbeklädnad går från svart falsad plåt till svarta betongtakpannor. Samtliga 

förändringar avseende material och kulör är i paritet med befintligt 

boningshus inom fastigheten. 

För berört område gäller områdesbestämmelser Dala antagna den 22 februari 

2007. Enligt gällande områdesbestämmelser krävs bygglov för att färga om 

byggnader, byta takmaterial. 

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. 

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. 



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32 (36) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-23 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

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 § 135/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-31 

 Ansökan, 2022-09-19 

 Situationsplan, 2022-09-19 

 Foto x 5 – fasader, 2022-10-10 

 Förslag till kontrollplan, 2022-10-18 
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§ 142 Dnr 2022/00094 

Bygglov för takbyte samt montering av solceller på 
komplementbyggnad på fastigheten Vistorp 1:8 

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. Tak byts 

till svart korrugerad plåt, samt montering av solceller på tak. Solceller, ca 

100 kvadratmeter monteras på tak vilket vetter mot söder, öster samt väster. 

För berört område gäller områdesbestämmelser Vistorp antagna den 9 

oktober 1997. Enligt gällande områdesbestämmelser krävs bygglov för att 

uppföra, bygga till eller på annat sätt utvändigt ändra ekonomibyggnader för 

jord- och skogsbruk 

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. 

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. 
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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 § 136/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-28 

 Ansökan om lov, 2022-09-13 

 Foto x 3- fasader/situation, 2022-09-13 

 Komplettering – Inkludering tak, 2022-09-27 

 Kontrollplan, 2022-10-05 

 Foto – mått, 2022-10-17 

 Komplettering – angiven yta, typ tak, 2022-10-25 
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§ 143 Dnr 2022/00095 

Bygglov för montering av solceller på 
komplementbyggnad på fastigheten Friggeråker 28:2 

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 70 kvadratmeter monteras på tak.  

För berört område gäller områdesbestämmelser för Friggeråker, laga kraft 

den 7 januari 1994. Enligt gällande områdesbestämmelser krävs bygglov för 

ändringar som avsevärt påverkar byggnaders yttre utseende. 

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 Friggeråker 23:2 samt Friggeråker 28:1 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. 

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, 
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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. 

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet § 137/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-28 

 Situationsplan, 2022-09-21  

 Ritning garage, 2022-09-21 

 Projektöversikt – vy av solcell/yta, 2022-09-21 

 Kontrollplan, 2022-09-21 

 Foto, 2022-09-21 

 Ansökan om lov, 2022-09-21 
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