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§ 16 Dnr 2020/00001 200

Planläget för februari

Byggnadsnämndens beslut

1 Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund
Kommunarkitekt Amelie Sandström presenterar aktuellt planläge för
februari månad. Vidare informerar Amelie om resultatet från dialogmötet i
projektet Utveckling av stadskärnan.

Byggnadsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under § X/2020.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 17 Dnr 2020/00014 230

Förhandsbesked för ändrad användning från ladugård
till samlingslokal på fastigheten

Byggnadsnämndens beslut

1 Förhandsbesked för ändrad användning från ladugård till samlingslokal
och lantbruksmuseum ges med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen
(PBL, 2010:900).

2 Handläggningsavgift tas ut med 6 743 kr. Faktura skickas separat.

Bakgrund

Ansökan avser förhandsbesked för ändrad användning från ladugård till
samlingslokal och lantbruksmuseum på en tilltänkt avstyckning. Fastigheten

ligger utanför detaljplanelagt område och kommer styckas av
med 600 kvadratmeter så att ladugården blir en fristående fastighet.

I ladugården blir ca 125 kvadratmeter samlingslokal och ca 350
kvadratmeter blir museum. Vatten fås idag från brunnen på fastigheten

. Det saknas avloppsanläggning på den tilltänkta avstyckningen,
sökande bedömer att det finns utrymme inom den nya fastigheten att bygga
avlopp om det behövs.

I översiktsplanen för området benämns markanvändningen som landsbygd,
som ger riktlinjerna att avstyckningar i anslutningar till gårdsbebyggelse ska
följa naturliga gränser mot öppen mark och skogsbryn samt att
lokaliseringen ska prövas mot jordbrukets intressen. Detta gäller även för
tillfartsvägar och andra ordningar som krävs för byggnationen.

Yttranden

Då åtgärden görs utom detaljplanelagt område ska berörda ha underrättats
om ansökan och getts tillfälle att yttra sig, enligt 9 kap. 25 § PBL. Ägare av
och boende på fastigheterna

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

Ärendet har remitterats till Miljönämnden östra Skaraborg som i sitt
remissvar den 19 december 2019 tillstyrker nybyggnad. Miljönämnden kan
inte bedöma möjligheterna att anlägga avlopp på den tänkta fastigheten
eftersom vi inte har några uppgifter om dficksvattentäkten på grann-
fastigheten . Om tillräckligt skyddsavstånd till dricksvattentäkten
går att ordna bedömer miljönämnden att avloppsanläggning går att ordna på
fastigheten.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks



E AK Ö P M SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
5 (29)

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-02-19

Ärendet har även remitterats till Trafikverket som svarade den 28 november
2019. Preliminärt ser Trafikverket problem om en ny väganslutning anläggs
nära befintlig anslutning. Trafikverket strävar efter att begränsa antalet
anslutningar till allmänna vägar. Slutgiltigt besked lämnas då en formell
ansökan skickats in. Det är Trafikverkets mening att frågan om anslutning
ska vara löst innan bygglov/förhandsbesked beviljas.

Skäl t i l l  beslut

Byggnadsnämnden bedömer att ett positivt förhandsbesked för ändrad
användning kan ges då de krav som ställs på lokaliseringen enligt PBL 9
kap. 31 § samt delar av 2 och 8 kap. PBL uppfylls.

Den ändrade användningen kommer inte att försvåra möjligheterna att
planlägga området eftersom ingen ändring av områdets bebyggelsestruktur
sker. Nämnden bedömer att lokaliseringen uppfyller PBL 2 kap. 5 § krav om
placering med hänsyn till människors hälsa och säkerhet gentemot omkring-
liggande jordbruksverksamhet. Området har en lantlig karaktär och berörda
fastighetsägare har inte framfört någon negativ synpunkt mot den ändrade
användningen.

Den ändrade användningen kommer att ge begränsad omgivningspåverkan
eftersom biltrafik till samlingslokalen sker i begränsad omfattning. Vidare
bedömer byggnadsnämnden att åtgärden är förenlig med Falköpings
kommuns översiktsplan och att tillfartsväg går att anordna.

Handlingar som ligger t i l l  grund för  beslutet

Tjänsteutlåtande
Yttrande MÖS
Yttrande Trafikverket
Situationsplan
Ansökan om förhandsbesked

Ankomstdatum

2020-01-27
2019-12-18
2019-11-28
2019-11-26
2019-11-24

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 byggnads-
nämnden inom tre veckor från den dag då sökande fick beslutet.
Stadsbyggnadsavdelningen kan lämna mer information.

Om en ny anslutning ska göras mot landsväg ska tillstånd sökas hos
Trafikverket.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Tjänsteutlåtandet, daterat den 27 januari 2020, har utarbetats av
bygglovsingenjör David Karlsson.

Byggnadsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 18/2020.

Paragrafen skickas t i l l
Sökanden

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 18 Dnr 2019/00122 230

Förhandsbesked för tillbyggnad av anläggning för
vattenförsörjning på fastigheten Borgunda 40:8

Byggnadsnämndens beslut

1 Förhandsbesked för tillbyggnad av anläggning för vattenförsörjning 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 6 742 kr. Faktura skickas separat.

Villkor
Vid placering och byggnation ska skyddsavstånd på 20 meter till befintliga
elledningar respekteras.

Bakgrund
Ansökan avser förhandsbesked för tillbyggnad/utökning av anläggning för
vattenförsörjning. Verksamheten bedrivs idag på fastigheten Borgunda 40:5
och sökanden avser att förvärva 68 900 kvadratmeter av grannfastigheten
Borgunda 40:8 för att kunna utöka verksamheten med ny vattenreservoar,
dammar, filteranläggningar, solcellsanläggning samt eventuellt mindre
byggnation (150 kvadratmeter, 7-8 meter högt) av reningsfilter liknande de
som finns idag.

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.

Fastigheten ligger i ett område som omfattas av riksintressen för naturvård
och riksintresse för kulturvård. Aktuell lokalisering är i ett jordbruks-
landskap och ytan som kommer tas i anspråk är klassad som brukningsvärd
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 fastighetema

har
bedömts vara berörda.

Synpunkter har inkommit från ägare av som framför att
avståndet mellan den yttersta anläggningsdelen på den 40 kV högspännings-
luftledning som finns i området och ny byggnation ska vara minst 20 meter.

Ärendet har remitterats till Milj önämnden östra Skaraborg som i sitt
remissvar den 11 november 2019 tillstyrker nybyggnad

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Skäl t i l l  beslut

Enligt 2 kap. 1, 2 och 4 §§ PBL ska hänsyn tas till både allmänna och
enskilda intressen vid prövning av frågor. Mark får bara tas i anspråk för att
bebyggas om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet.

Enligt 3 kap. 4 § Miljöbalken far brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk
för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
Utbyggnad av vattenverket bedöms vara av väsentligt samhällsintresse och
placeringen är naturlig intill befintlig verksamhet.

Utökningen av befintlig verksamhet bedöms ge begränsad omgivnings-
påverkan. Kraven på att främja en ändamålsenlig struktur enligt 2 kap. 3 §
samt hänsyn till stads- och landskapsbilden enligt 2 kap. 6 § uppfylls.
Lokaliseringen kommer heller inte att försvåra möjligheterna att planlägga
området eftersom placeringen överensstämmer med områdets bebyggelse-
struktur. Något krav på att en detaljplan ska göras i detta skede bedöms inte
föreligga. Positivt förhandsbesked för utökning av verksamhet på fastigheten
kan ges då de krav som ställs på lokaliseringen enligt 2 kap. 1, 2 och 4 §§
samt 9 kap. 17 § PBL uppfylls. I och med villkor angående placering i
förhållande till elledningar får synpunkter från ägare av grannfastigheten
Borgunda 40:4 vara tillgodosedda.

Handl ingar  som l igger  t i l l  grund för  beslutet  Ankomstdatum

Tjänsteutlåtande 2020-01-21
Yttrande (Vattenfall) 2020-11-15
Yttrande MÖS 2019-11-11
Situationsplan 2019-10-08
Ansökan om förhandsbesked 2019-10-08

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.
Stadsbyggnadsavdelningen kan lämna mer information.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 21 januari 2020, har utarbetats av
bygglovsingenjör Stefan Tiverman. Byggnadsnämndens arbetsutskott har
behandlat ärendet under § 20/2020.

Paragrafen sk ickas t i l l
Sökanden

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 19 Dnr 2020/00016 230

Bygglov för nybyggnad av idrottsanläggning på
fastigheten Fredriksberg 1:8

Byggnadsnämndens beslut

1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (PBL,
2010:900).

2 För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig
är: , som är certifierad
kontrollansvarig med certifieringsnummer SC1706-12 enligt 10 kap. 9 §
PBL.

3 Handläggningsavgift tas ut med 109 601 kr. Faktura skickas separat.

Bakgrund

Ansökan avser bygglov för nybyggnation av en idrottsanläggning.
Anläggningen kommer bestå av en padelhall, hallen kommer att innehålla 4
stycken padelbanor med tillhörande omklädningsrum. Hallen får en
byggnadsarea på ca 1500 kvadratmeter och en fasad av mörkgrå (RAL 7016)
plåt och taktäckning av svart papp.

Parkeringar anläggs söder om hallen och infart till anläggningen sker via
befintlig parkering i sydväst.

Fastigheten omfattas av stadsplan "Del av Fredriksberg, (Idrottsparken)"
antagen den 18 juni 1964.

Skäl t i l l  beslut

Åtgärden överensstämmer med detaljplanen. Byggnadsnämnden bedömer att
föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL.
Mot ovanstående ska bygglov därför beviljas.

Handlingar som ligger t i l l  grund för  beslutet

Tjänsteutlåtande
Ritningar (A) Sektion
Ritningar (A) Plan
Ritningar (A) Fasader
Situationsplan
Ansökan om bygglov

Ankomstdatum

2020-02-04
2020-02-11
2020-02-11
2020-02-11
2020-02-11
2019-12-21

Övriga upplysningar

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett
startbesked.

Justerarnas signaturer Protokolisutdraget bestyrks
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Byggnadsnämnden är skyldig att påföra byggherren en byggsanktionsavgift
om byggnationen påbörjas innan startbeskedet meddelas enligt 11 kap. 51 §
PBL. Beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas (påbörjas)
först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes
Tidningar, även om startbesked har lämnats. Efter dessa fyra veckor får
beslutet verkställas även om det inte har fått laga kraft under förutsättning att
det finns ett startbesked enligt 9 kap. 42 a § PBL.

Stadsbyggnadsavdelningen kungör i regel lovbeslutet inom en vecka efter att
det har tagits. Byggnadsnämnden får i undantagsfall bestämma att ett beslut
om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas tidigare, om ett
väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det enligt 9 kap. 42 a § PBL.
Om åtgärden påbörjas innan fyra veckor har gått får byggnadsnämnden
stoppa arbetet enligt 11 kap. 31 § PBL.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap.
4 § PBL, om inte byggnadsnämnden beslutar annat. Bygglovet upphör att
gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.

Utstakning av byggnadens läge och höjd krävs. Utstakningen kommer
diskuteras på det tekniska samrådet och ske genom byggnadsnämndens
försorg på begäran från byggherren.

Åtgärden kräver fastighetsägarens tillstånd.

Beslutet inklusive avgiften kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra
Götalands län. Ett skriftligt överklagande ska ha inkommit till
byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då sökande fick beslutet.
Stadsbyggnadsavdelningen kan lämna mer information.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar
byggnadsinspektör för överenskommelse om tid och plats för tekniskt
samråd. Senast en vecka innan det tekniska samrådet ska följande handlingar
redovisas:

• Förslag till kontrollplan

• Grundförhållande

• Grund- och stomritningar

• Energiberäkning

• Brandskyddsbeskrivning

• VA -handlingar

• Ventilations- och värmeritningar

• Fuktsäkerhetsdokumentation

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Tjänsteutlåtandet, daterat den 4 februari 2020, har utarbetats av
bygglovsingenjör David Karlsson.

Paragrafen skickas t i l l
Sökanden

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2020/00009 230

Bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten

Byggnadsnämndens beslut

1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL,
2010:900).

2 För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvari
är:

som är certifierad kontrollansvarig med certifieringsnummer
Kiwa Swedcert 7505 enligt 10 kap. 9 § PBL.

3 Handläggningsavgift tas ut med 8 777 kr. Faktura skickas separat.

Bakgrund

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus. Sökanden vill uppföra
ett enkelt fritidshus på ca 25 kvadratmeter på en mindre fastighet som
tidigare har varit bebyggd men byggnaden är borta sedan 30-40 år.
Byggnaden kommer få en svart träfasad. I samband med uppförandet
kommer också ett bullerplank byggas i fastighetens västra och nordvästra
del.

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.

Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljövården och ingår i
"Utredning av riksintresse för kulturmiljövården i Falköpings kommun,
underlag för översiktsplan" antagen den 26 februari 2018. I utredningen
klassas området "Torbjörntorps kyrka" som värdeklass B, regionalt
bevarandevärde. Aktuell fastighet ligger utmed den gamla landsvägen i
närheten av den värdefulla stenvalvsbron men ingår inte i någon av de
utpekade by- eller gårdsmiljöerna.

Yttranden

Då åtgärden görs utom detaljplanelagt område ska berörda ha underrättats
om ansökan och getts tillfålle att yttra sig, enligt 9 ka•. 25 § PBL. Ägare av
fastigheterna 1 har
bedömts vara berörda. Inga negativa synpunkter har inkommit.

Ärendet har remitterats till Trafikverket, Miljönämnden östra Skaraborg
(MÖS), Länsstyrelsens kulturmiljöenhet och kommunekologen.

Trafikverket anser att buller- och riskutredningarna är välgjorda, föreslagna
åtgärder får anses vara rimliga och har därmed inga synpunkter på att
bygglov beviljas.

Kommunekologen har inget att erinra mot ansökan.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Länsstyrelsens kulturmiljöenhet har inget att erinra ur arkeologisk synpunkt
men rekommenderar att placeringen ses över, utifrån dessa närhet till den
gamla landsvägen samt att bebyggelsen inom den utpekade kulturmiljön
domineras längs väg 841. Byggnadsnämndens bedömning är dock att
placeringen är acceptabel och inte påverkar befintlig bebyggelsemiljö.

MÖS påpekar att byggnaden ska placeras och utformas samt eventuella
uteplatser ska ordnas på ett sådant sätt att samtliga riktvärden i förordningen
om trafikbuller vid bostadsbyggnader uppfylls. Byggnadsnämnden bedömer
att bullerberäkningen visar att kraven uppfylls vid den mest bullerutsatta
väggen, varför ytterligare beräkningar inte är nödvändigt. För inomhusmiljön
och eventuell uteplats ska bullervärden redovisas vid det tekniska samrådet.
MÖS påpekar också att avfallshantering och hantering av latrin från mulltoa
ska ske enligt gällande avfallsföreskrifter. Byggnadsnämnden bedömer att
föreskrifterna kan följas efter viss revidering. Detta ska redovisas på det
tekniska samrådet.

Skäl t i l l  beslut
Fastigheten ligger i ett bullerutsatt läge, framför allt från västra stambanan,
men sökanden har gjort en bullerutredning som visar att gällande kravnivåer
uppfylls. Sökanden har också gjort en riskanalys med hänsyn till transport av
farligt gods på västra stambanan. Båda utredningarna bedöms av
Trafikverket vara rimliga.

Byggnadsnämnden bedömer att den föreslagna åtgärden uppfyller kraven
enligt 2 kap 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 kan bygglov därmed
beviljas.

Handlingar som ligger t i l l  grund för  beslutet

Tjänsteutlåtande
Yttrande Länsstyrelsens kulturmilj öenhet
Yttrande MÖS
Yttrande Trafikverket
Yttrande kommunekolog
Riskanalys
Detaljritning Akustik
Trafikbullerutredning
Situationsplan Plank
Ritning Plank
Ritning Fritidshus
Yttrande trafikverket, bilaga till ansökan
Yttrande VA -avdelningen, bilaga till ansökan
Situationsplan
Ansökan om bygglov

Ankomstdatum

2020-01-29
2020-01-10
2019-12-18
2019-12-16
2019-12-13
2019-12-03
2019-12-03
2019-12-03
2019-12-03
2019-12-03
2019-12-03
2019-09-25
2019-09-25
2019-09-25
2019-09-25

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-02-19

Övriga upplysningar

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett
startbesked. Byggnadsnämnden är skyldig att påföra byggherren en
byggsanktionsavgift om byggnationen påbörjas innan startbeskedet meddelas
enligt 11 kap. 51 § PBL.

Beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas (påbörjas) först
fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar,
även om startbesked har lämnats. Efter dessa fyra veckor får beslutet
verkställas även om det inte har fått laga kraft under förutsättning att det
finns ett startbesked enligt 9 kap. 42 a § PBL.

Stadsbyggnadsavdelningen kungör i regel lovbeslutet inom en vecka efter att
det har tagits. Byggnadsnämnden får i undantagsfall bestämma att ett beslut
om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas tidigare, om ett
väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det enligt 9 kap. 42 a § PBL.
Om åtgärden påbörjas innan fyra veckor har gått får byggnadsnämnden
stoppa arbetet enligt 11 kap. 31 § PBL.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap.
4 § PBL, om inte byggnadsnämnden beslutar annat. Bygglovet upphör att
gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL. Åtgärden
kräver fastighetsägarens tillstånd. Beslutet inklusive avgiften kan överklagas
till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Ett skriftligt överklagande ska ha
inkommit till byggnads -nämnden 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

• Grund- och stomritningar

• Brandskyddsbeskrivning

• VA -handlingar

• Ventilations- och värmeritningar

• Bullerberäkning för inomhusmiljö samt eventuell uteplats

• Redovisning av godkänd avfallshantering

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Tjänsteutlåtandet, daterat den 29 januari 2020, har utarbetats av
bygglovsingenjör Stefan Tiverman.

Byggnadsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 22/2020.

Paragrafen skickas t i l l
Sökanden

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 21 Dnr 2020/00010 230

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på
fastigheten Stenhuggaren 3

Byggnadsnämndens beslut

1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31b §§ plan- och bygglagen
(PBL, 2010:900).

2 För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig
är:
som är certifierad kontrollansvarig med certifieringsnummer SC0936-14
enligt 10 kap. 9 § PBL.

3 Handläggningsavgift tas ut med 242 795 kr. Faktura skickas separat.

Bakgrund
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av 12 stycken lägenheter. Två
huskroppar i två våningar ska uppföras med 6 stycken lägenheter i varje, 3
per plan. Hus 1 får en byggnadsarea på 375 kvadratmeter och hus två får en
byggnadsarea på 338 kvadratmeter. Byggnaderna kommer utformas med en
träfasad av stående vit funkispanel och taken beläggs med tegelröda
betongtakpannor.

Fastigheten omfattas av detaljplan "Prästgårdsgärde, Falköpings stad" som
fick laga kraft 25 november 2015. Enligt detaljplanen är fastigheten indelad i
två områden med olika bestämmelser avseende byggnadsarea och vånings-
antal. Där hus 1 ska placeras är tillåten byggnadsarea begränsad till 350
kvadratmeter och där hus 2 ska placeras är begränsningen 550 kvadratmeter.
Men eftersom den byggrätten också ligger inom grannfastigheten
Stenhuggaren 2 ska tillåten byggnadsarea fördelas proportionerligt mellan
fastigheterna. 68,8 % av byggrätten ligger inom Stenhuggaren 3 vilket
innebär att tillåten byggnadsarea istället blir 378 kvadratmeter.

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 fastighde_n ~ 1 . 1 . 1 . 1 . 1 1 .

har bedömts vara berörda.

Synpunkter har inkommit från en boende på , dock inte
mot avvikelsen avseende byggnadsarea. Han framför att hus 1 är placerat för
nära och önskar att hus 1 flyttas en meter närmare hus 2.
Önskemålen har kommunicerats med sökanden som anser att det är för
krångligt och dyrt att justera handlingarna eftersom allt i princip är
fårdigprojekterat. Placeringen är planenlig.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Sökanden har också inkommit med en förklaring till varför ansökan avviker
mot detaljplanen. De har tolkat planbestämmelsen om proportionerlig
fördelning av byggrätt på ett annat sätt, att fördelning även kan göras inom
fastigheter.

Skäl t i l l  beslut
Åtgärden avviker från detaljplanen avseende tillåten byggnadsarea för hus 1,
375 kvadratmeter mot tillåtna 350 kvadratmeter. Hus 2, med en byggnads-
area på 338 kvadratmeter, är planenligt då den placeras inom område som
tillåter 378 kvadratmeter enligt den proportionerliga fördelningen.
Avvikelsen kan betraktas som liten och förenlig med planens syfte, eftersom
total tillåten byggnadsarea inom fastigheten inte överskrids.

Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd för övrigt uppfyller
tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL.

Handlingar som ligger t i l l  grund för  beslutet

Tjänsteutlåtande
Yttrande från sökande
Erinran granne
Ritningar hus 1
Ritningar hus 2
Nybyggnadskarta med hus inritade
Situationsplan
Ansökan om bygglov

Ankomstdatum

2020-01-28
2020-01-22
2020-01-17
2019-12-10
2019-12-10
2019-12-10
2019-12-10
2019-10-23

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 far 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.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9
kap. 43 § PBL.

Utstakning av byggnadens läge och höjd krävs. Utstakningen kommer
diskuteras på det tekniska samrådet och ske genom byggnadsnämndens
försorg på begäran från byggherren.

Åtgärden kräver fastighetsägarens tillstånd.

Beslutet inklusive avgiften kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra
Götalands län. Ett skriftligt överklagande ska ha inkommit till
byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då sökande fick beslutet.
Stadsbyggnadsavdelningen kan lämna mer information.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar
byggnadsinspektör för överenskommelse om tid och plats för tekniskt
samråd. Senast en vecka innan det tekniska samrådet ska följande handlingar
redovisas:

• Förslag till kontrollplan

• Grund- och stomritningar

• Energiberäkning

• Brandskyddsbeskrivning

• VA -handlingar

• Ventilations- och värmeritningar

• Fuktsäkerhetsprojektering

Tjänsteutlåtandet, daterat den 28 januari 2020, har utarbetats av
bygglovsingenjör Stefan Tiverman.

Byggnadsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 23/2020.

Paragrafen skickas t i l l
Sökanden

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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KOMMUNEN

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-02-19

§22 Dnr 2020/00011 230

Bygglov för ändrad användning från verksamhet till
bostad på fastigheten

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 Handläggningsavgift tas ut med 11 467 kr. Faktura skickas separat.

Bakgrund

Ansökan avser bygglov för ändrad användning, från verksamhet till bostad. I
delar av byggnaden har det tidigare bedrivits ett spa som numera är nedlagt.
Sökanden vill åter använda hela bygganden som bostad med två separata
bostadsdelar. Inga ombyggnationer kommer ske förutom en brandklassad
avskiljning mellan bostadsdel 1 och 2.

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.

Yttranden

Då åtgärden görs utom detaljplanelagt område ska berörda ha underrättats
om ansökan och getts tillfälle att yttra sig, enligt 9 kap. 25 § PBL. Ägare av
och boende på fastigheterna

har bedömts
vara berörda. Inga negativa synpunkter har inkommit.

Skäl t i l l  beslut

Byggnadsnämnden bedömer att den föreslagna åtgärden uppfyller kraven
enligt 2 kap 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.

Handl ingar  som l igger  t i l l  grund för  beslutet  Ankomstdatum

Tjänsteutlåtande
Ritningar
Situationsplan
Ansökan om bygglov

Övriga upplysningar

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett
startbesked. Byggnadsnämnden är skyldig att påföra byggherren en

2020-01-28
2019-12-17
2019-12-17
2019-11-14

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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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.

Separat startbesked krävs i detta ärende. Som underlag för startbesked ska
följande handlingar redovisas:

• Förslag till kontrollplan

Tjänsteutlåtandet, daterat den 28 januari 2020, har utarbetats av
bygglovsingenjör Stefan Tiverman.

Byggnadsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 24/2020.

Paragrafen skickas t i l l
Sökanden

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2020/00012 230

Bygglov för tillbyggnad av personalbyggnad på
fastigheten Floby 1:14

Byggnadsnämndens beslut

1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL,
2010:900).

2 För att genomföra åt i ärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig
är: , som är certifierad
kontrollansvarig med certifieringsnummer SC0321-13 enligt 10 kap. 9 §
PBL.

3 Handläggningsavgift tas ut med 10 463 kr. Faktura skickas separat.

Bakgrund

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av personalbyggnad. Befintlig
personalbyggnad ska byggas till mot öster med 47 kvadratmeter.
Tillbyggnaden kommer få en fasad av stående röd träpanel och
takbeläggning med röda betongtakpannor likt befintlig byggnad.

I april 2019 beviljades ett tidsbegränsat bygglov för en provisorisk lösning
på 30 kvadratmeter som gällde till och med den 31 december 2020. Denna
del kommer nu att demonteras och ersättas med en permanent lösning.

För berört område gäller områdesbestämmelser Floby antagna den 12 juni
1997.

Yttranden

Då åtgärden görs utom detaljplanelagt område ska berörda ha underrättats
om ansökan och getts tillfälle att yttra sig, enligt 9 kap. 25 § PBL. Ägare av
och boende på fastigheterna har
bedömts vara berörda. Inga negativa synpunkter har inkommit.

Skäl t i l l  beslut

Byggnadsnämnden bedömer att 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.

Handlingar som l igger t i l l  grund för beslutet  Ankomstdatum

Tjänsteutlåtande
Planritning
Fasader och sektion

2020-01-28
2019-12-18
2019-12-18

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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2019-12-18
2019-12-18

Övriga upplysningar

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett
startbesked. Byggnadsnämnden är skyldig att påföra byggherren en
byggsanktionsavgift om byggnationen påbörjas innan startbeskedet meddelas
enligt 11 kap. 51 § PBL. Beslut om bygglov, rivningslov och marklov får
verkställas (påbörjas) först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i
Post- och Inrikes Tidningar, även om startbesked har lämnats. Efter dessa
fyra veckor får beslutet verkställas även om det inte har fått laga kraft under
förutsättning att det finns ett startbesked enligt 9 kap. 42 a § PBL.

Stadsbyggnadsavdelningen kungör i regel lovbeslutet inom en vecka efter att
det har tagits. Byggnadsnämnden får i undantagsfall bestämma att ett beslut
om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas tidigare, om ett
väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det enligt 9 kap. 42 a § PBL.
Om åtgärden påbörjas innan fyra veckor har gått får byggnadsnämnden
stoppa arbetet enligt 11 kap. 31 § PBL.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap.
4 § PBL, om inte byggnadsnämnden beslutar annat. Bygglovet upphör att
gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL. Åtgärden
kräver fastighetsägarens tillstånd.

Beslutet inklusive avgiften kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra
Götalands län. Ett skriftligt överklagande ska ha inkommit till byggnads-
nämnden inom tre veckor från den dag då sökande fick beslutet.
Stadsbyggnadsavdelningen kan lämna mer information.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar
byggnadsinspektör för överenskommelse om tid och plats för tekniskt
samråd. Senast en vecka innan det tekniska samrådet ska följande handlingar
redovisas:

• Förslag till kontrollplan

• Grundförhållande

• Grund- och stomritningar

• Energiberäkning

• Brandskyddsbeskrivning

• VA -handlingar

• Ventilations- och värmeritningar

• Fuktsäkerhetsprojektering

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Tjänsteutlåtandet, daterat den 28 januari 2020, har utarbetats av
bygglovsingenjör Stefan Tiverman.

Byggnadsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 25/2020.

Paragrafen sk ickas t i l l
Sökanden

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 24 Dnr 2020/00006 200

Anmälan av delegationsbeslut

Byggnadsnämndens beslut

1 Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund

Delegationslista bygglov, anmälan, marklov och rivningslov enligt rapport
redovisas.

Byggnadsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 26/2020.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 25 Dnr 2020/00015 200

Verksamhetsredovisning för år 2019

Byggnadsnämndens beslut

1 Byggnadsnämnden godkänner byggnadsnämndens verksamhets-
redovisning för år 2019 med måluppfyllelse samt överlämnar den till
kommunstyrelsen.

Bakgrund

Samtliga nämnder i Falköpings kommun ska upprätta verksamhetsplaner och
verksamhetsredovisningar.

I verksamhetsredovisningen följs den fastställda verksamhetsplanen upp och
ställs från förvaltningen till nämnden.

Förslag till byggnadsnämndens verksamhetsredovisning har upprättats i
enlighet med kommunstyrelsens anvisningar.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 29 januari 2020, har utarbetats av
avdelningschef Erna Pezic.

Byggnadsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 27/2020.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 26 Dnr 2020/00005 200

Diverse skrivelser och protokoll

Byggnadsnämndens beslut

1 Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund

a) Kommunstyrelsens beslut den 15 januari 2020, § 5.
Extra uppföljning av ekonomin per den 31 januari 2020.

b) Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut den 22 januari 2020.
Länsstyrelsen godkänner kommunalt beslut om strandskyddsdispens
på fastigheten

c) Inkommen skrivelse den 4 februari 2020. Förfrågan om markköp.
Skrivelsen är vidarebefordrad till kommunstyrelsen.

d) Mark- och miljödomstolens dom den 13 februari 2020, Mål nr M

3082-19.
Överklagande av länsstyrelsens beslut den 2 juli 2019, dnr 505-
25526-2019, att avvisa överklagandena av beslut angående beviljad
strandskyddsdispens för flytbrygga med landgång på fastigheten

i Falköpings kommun. Mark- och miljödomstolen avslår
överklagandena.

a) Kommunstyrelsens beslut den 12 februari 2020, § 53.
Avyttring av fastigheten Körsbäret 1, Lilla Fredriksberg.

J usterarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks



FMLKÖP14,2
Byggnadsnämnden

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(29)
Sammanträdesdatum
2020-02-19

§ 27 Dnr 2020/00004 200

Ekonomisk lägesrapport efter januari

Byggnadsnämndens beslut

1 Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund

Avdelningschef Erna Pezic informerar om det ekonomiska läget efter januari
månad.

Byggnadsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 29/2020.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks



EAKÖP149
Byggnadsnämnden

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(29)
Sammanträdesdatum
2020-02-19

§ 28 Dnr 2020/00003 200

Avdelningschefen och ordföranden informerar

Byggnadsnämndens beslut

1 Informationen läggs till handlingarna.

Bakgrund

Dan Hovskär och Erna Pezic har haft ett möte med en entreprenör i
Stenstorp som söker mark för att utöka sin verksamhet.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks



FMLKÖMIN9
Byggnadsnämnden

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(29)
Sammanträdesdatum
2020-02-19

§ 29 Dnr 2020/00007 200

Övrigt

Byggnadsnämndens beslut

1 Informationen läggs till handlingarna.

Bakgrund
Inga-Lill Bergsten (S) frågar vad som ska hända med Willys lokaler om
butiken ska flytta till området vid Biltema. Stadsbyggnadsavdelningen har
ingen information om vad som ska ske med lokalerna men meddelar att
fastighetsägaren har ansökt om planbesked för att kunna utöka handeln på
området.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks


