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Johan Eriksson (M), 2:e vice ordförande
Inga-Lill Bergsten (S)
Göte Andersson (C)
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§30 Dnr 2020/00001 200

Planläget för mars

Byggnadsnämndens beslut

1 Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund

Stadsbyggnadschef Erna Pezic presenterar aktuellt planläge för mars månad.
Planarkitekt Märta Gahm informerar om trafikutredningen på Fåraberget.

Beslutsunder lag

Byggnadsnämndens arbetsutskott § 32/20202
Kommunarkitektens planläge för mars

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 31 Dnr 2020/00002 200

Utbildning - Kulturmiljö

Ärendet utgår.

Justerarnas signaturer[ Protokollsutdraget bestyrks
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§32 Dnr 2020/00022

Remiss - Policy för sponsring

Byggnadsnämndens beslut

1 Byggnadsnämnden godkänner remissförslaget "Policy för sponsring".

Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen har arbetat fram ett förslag på ändring av
policyn för sponsring. Samtliga nämnden ges möjlighet att lämna synpunkter
på förslaget. Kansliavdelningen önskar svar senast 1 maj 2020.

Stadsbyggnadsavdel ni ngens bedömning

Stadsbyggnadsavdelningen föreslår att byggnadsnämnden godkänner
remissförslaget "Policy för sponsring".

Beslutsunder lag

Byggnadsnämndens arbetsutskott § 33/2020
Tjänsteutlåtande den 2 mars 2020
Remissförslag "Policy för sponsring"

Paragrafen sk ickas t i l l
Kansliavdelningen

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§33 Dnr 2020/00018

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på
fastigheten

Byggnadsnämndens beslut

1 Förhandsbesked för enbostadshus ges med stöd av 9 kap. 17 § plan- och
bygglagen (PBL, 2010:900) på den avsedda platsen med nedan givna
villkor.

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

Villkor

1 Byggnadens fasad ska utformas med stående träpanel.

2 Byggnadens tak ska utformas med sadeltak i svart eller röd kulör.

3 Bostadshuset byggnadsarea får inte vara större än 150 kvadratmeter och
ha max 1 våning.

4 Anvisningar i remissvar från Miljönämnden östra Skaraborg (MÖS) den
16 januari 2020 ska följas.

5 Vid placering och byggnation ska objekt som är skyddsvärda ur
kulturmiljö- och naturvårdssynpunkt respekteras.

Bakgrund

Ansökan
Ansökan avser förhandsbesked för enbostadshus i en våning med en
byggnadsarea på ca 100 kvadratmeter. Det nya bostadshuset är tänkt att
uppföras med röd stående träpanel och få ett tegelrött tak. Den nya bostaden
är tänkt att användas för generationsboende och kommer i första hand inte
styckas av från gården. I samband med byggnationen rivs den södra
komplementbyggnaden och tomten utökas med ca 700 kvadratmeter.
Tilltänkt utökning av befintlig tomt sker på jordbruksmark. Befintlig
framfartsväg kommer att användas.

Översiktsplan för området

I översiktsplanen för Falköpings kommun benämns markanvändningen som
landsbygd. Kompletterande bebyggelse vid gårdar bör ske på ett sådant sätt
att gårdsbildningen består eller förstärks. Dominanta blickfång bör undvikas,
särskilt om gården ligger tydligt exponerad i landskapet. Avstyckning i
anslutning till gårdsbebyggelse bör följa naturliga gränser mot öppen mark
och skogsbryn. Kommunen är också positiv till generationsboende. Detta
innebär att en gård kan ha två eller fler boningshus. Familjer får på så sätt
större möjlighet att bruka sina gårdar i flera generationer.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Det tänkta bostadshuset hamnar även till viss del på brukad jordbruksmark.
Vid avstyckning, lovprövning och förhandsbesked på jordbruksmark ska
lokaliseringen prövas mot jordbrukets intressen. Detta innebär att, om det är
möjligt, undvika placering på brukad jordbruksmark alternativt placera
nybyggnation i kantlägen så att störningen blir så liten som möjligt på den
brukade arealen. Detta gäller även för tillfartsvägar och andra anordningar
som krävs för byggnationen.

Lokalisering

Platsbesök gjordes den 16 januari 2020. Gårdsbilden består av ett bostadshus
som är huvudbyggnad. Bostadshuset flankeras av två komplement-
byggnader. Nord och nordöst om bostadshuset finns även tre större ekonomi-
byggnader.

Området omfattas av Riksintressen för natur- och kulturvård.

Yttranden

Då åtgärden görs utom detaljplanelagt område ska berörda ha underrättats
om ansökan och getts tillfålle 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 16 januari 2020 tillstyrker nybyggnad samt att om byggnation
kommer till stånd krävs tillstånd från MÖS för anläggande av enskild
avloppsanläggning. Detta tillstånd måste inhämtas innan arbete med
avloppsanläggningen påbörjas.

Ärendet har remitterats till Trafikverket som i sitt svar den 13 januari inte
har något att erinra mot placeringen av byggnaden men om en ny eller
förändrar väganslutning tillkommer ska en ansökan göras till dem.

Ärendet har även remitterats till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Naturavdelningen och kulturmiljöenheten har inget att erinra, det samma
gäller för kommunekologen.

Skäl t i l l  beslut

Byggnadsnämnden bedömer att ett positivt förhandsbesked för
nylokalisering av enbostadshus på fastigheten kan ges, då de krav som ställs
på lokaliseringen enligt 9 kap. 31 § och delar av 2 och 8 kap. PBL är
uppfyllda. Nylokaliseringen kommer heller inte att försvåra möjligheterna att
planlägga området eftersom placeringen överensstämmer med områdets
bebyggelsestruktur.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Lokaliseringen uppfyller 2 kap. 5 § PBL krav om placering med hänsyn till
människors hälsa och säkerhet gentemot omkringliggande jordbruks-
verksamhet. Området har en lantlig karaktär och berörda fastighetsägare har
inte framfört någon erinran mot nylokalisering. Störningar från lantbruket
förekommer och består främst av buller, lukt och flygfän. Störningar från
jordbruksverksamheter bedöms dock inte vara av sådan omfattning att
lokaliseringen är olämplig.

Nytt enbostadshus kommer att ge begränsad omgivningspåverkan eftersom
det placeras som en komplettering. Kraven på att främja en ändamålsenlig
struktur enligt 2 kap. 3 § PBL samt hänsyn till stads- och landskapsbilden
enligt 2 kap. 6 § PBL anses uppfyllda om villkoren till detta beslut följs.

Nämnden bedömer vidare att ansökan med tomtens utökning för att ge plats
till ett generationsboende är förenligt med Falköpings kommuns
översiktsplan. Det aktuella markområdets storlek och placering med sitt
kantläge bedöms, inte påtagligt motverkar ett rationellt jordbruk i ett större
perspektiv.

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

Byggnadsnämndens arbetsutskott § 35/2020
Tjänsteutlåtande 2020-02-25
Yttrande MÖS 2020-01-16
Yttrande LST 2020-01-24
Yttrande Kommunekolog 2020-01-15
Yttrande Trafikverket 2020-01-13
Situationsplan 2020-01-09
Produktblad hus 2019-12-30
Ansökan om förhandsbesked 2019-12-30

Övriga upplysningar

För att utföra den aktuella åtgärden krävs bygglov. Förhandsbeskedet gäller
om bygglov ansöks inom två år från beslutsdatum, enligt 9 kap. 39 § PBL.

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

Stenmurar omfattas av biotopskydd. Tillstånd kan krävas för ingrepp som
påverkar murar.

Paragrafen skickas t i l l
Sökanden

Sida

8(16)

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§34 Dnr 2020/00019

Uppföljning av byggnadsnämndens internkontroll för
2019

Byggnadsnämndens beslut

1 Byggnadsnämnden godkänner uppföljning av byggnadsnämndens
internkontroll 2019 enligt redovisningen nedan.

Bakgrund

Den 17 april 2019, § 66 antogs byggnadsnämndens interkontrollplan för
2019. Uppföljningen har genomförts av nämndsekreteraren, controllern och
bygglovsadministratören på stadsbyggnadsavdelningen. Kontrollen utfördes
enligt följande:

Kontrollområde: Nämndbeslut

Beskr ivning av kontr ollen
Beslut fattade av arbetsutskottet eller nämnden ska verkställas. Två
slumpvist valda beslut har kontrollerats; BN § 55/2019 och BN § 110/2019.

Resultat av kontr ollen
BN § 55 Ändring av kvartersnamnet Diabasen till Hällkistan är utfört

BN § 110 Samråd för fastigheten Mösseberg 50:19 m.fl. är utfört

Undertecknande av avtal

Beskr ivning av kontr ollen
Avtal ska undertecknas av behöriga personer. Två slumpvis valda avtal har
kontrollerats; dnr 2019/32, plankostnadsavtal för fastigheten Veterinären 1
och 2019/80, avtal om konsulttjänst, delområde plankonsult.

Resultat  av kontr ollen
Båda avtalen är undertecknade av behörig person enligt byggnadsnämndens
delegationsbestämmelser.

Avtalsbevakning

Beskr ivning av kontr ollen
Alla ingångna avtal ska ha bevakning av giltighetstid och uppsägningstid.
Två slumpvist valda avtal har kontrollerats; dnr 2019/84, avtal om
konsulttjänster till detaljplaner, delområde markmiljö och 2019/75, avtal om
konsulttjänster till detaljplaner, delområde buller.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Resultat  av kontr ollen
Båda avtalen är diarieförda med giltighetstid och bevakningsdatum.

Utbetalningar

Beskr ivning av kontr ollen
Det ska finnas rutiner som ska följas vid utbetalningar. En lista har tagits
fram över de olika utbetalningar som gjort 2019 och rutiner för att
kontrollera dessa beskrivs nedan.

Resultat  av kontr ollen
Lista över utbetalningar 2019, se bilaga 1.

Rutin för kontroll av leverantörsfakturor: Fakturan inkommer digitalt till den
som ska kontera den. Konteraren kontrollerar med ansvarig inköpare att
leverans har skett och att pris stämmer enligt avtal. Därefter konteras
fakturan och skickas för attest till stadsbyggnadschefen.

Handläggningstid

Beskr ivning av kontr ollen
Lovärenden ska beslutas inom tio veckor från att ansökan är komplett.
Statistik har tagits fram från bygglovsdiariet ByggR.

Resultat  av kontr ollen
Under 2019 beslutades 288 lovärenden varav 283 (98 %) var beslutade inom
tio veckor.

Samsyn

Beskr ivning av kontr ollen
Lika bedömningar och samsyn ska ske vid handläggning av bygglovs-
ärenden. Fem lovärenden som beslutats under 2019 har slumpvist valts ut
från ByggR och handläggarens bedömning avseende följande punkter har
kontrollerats:

• Krav på kontrollansvarig

• Avvikelse från detaljplan

• Faktureringsavgift

• Beslut fattat efter rätt delegation

• Krav på grannehörande

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Resultat  av kontr ollen
Korrekta bedömningar har gjorts i samtliga fem ärenden:

L 2019-217 Tillbyggnad av enbostadshus med ett inglasat uterum

L 2019-279 Anläggande av stödmur

L 2019-93 Ändrad användning från förråd till butik

L 2019-155 Nybyggnad av komplementbyggnad

L 2019-73 Nybyggnad av komplementbyggnad

Stadsbyggnadsavdelningens bedömning

Resultatet av kontrollerna är mycket gott. Stadsbyggnadsavdelningen
föreslår att byggnadsnämnden godkänner uppföljning av byggnadsnämndens
internkontroll 2019.

Beslutsunder lag

Byggnadsnämndens arbetsutskott § 36/2020
Tjänsteutlåtande den 12 februari 2020
Bilaga 1, leverantörsfakturor
Internkontrollplan 2019

Paragrafen skickas t i l l
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 35 Dnr 2020/00006 200

Anmälan av delegationsbeslut

Byggnadsnämndens beslut

1 Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund

Delegationslista bygglov, rivningslov och anmälan enligt rapport redovisas.

Övriga delegationsbeslut

Dnr 2020/13

Beslut om strandskyddsdispens på fastigheten

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 36 Dnr 2020/00005 200

Diverse skrivelser och protokoll

Byggnadsnämndens beslut

1 Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund

a) Meddelande från Roger Lundberg (S) den 21 februari 2020,
"Begäran om entledigande från mitt uppdrag som ledamot, tillika
1:e vice ordförande i byggnadsnämnden och byggnadsnämndens
arbetsutskott från den 1 april 2020".

b) Verksamhetsberättelse för byggsamverkan 2017-2019.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 37 Dnr 2020/00004 200

Ekonomisk lägesrapport efter februari

Byggnadsnämndens beslut

1 Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund

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

Beslutsunder lag

Byggnadsnämndens arbetsutskott § 39/2020
Ekonomirapport efter februari

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 38 Dnr 2020/00003 200

Avdelningschefen och ordföranden informerar

Byggnadsnämndens beslut

1 Informationen läggs till handlingarna.

Bakgrund

Dan Hovskär (KD) informerar om att presidiet var inbjudna till
Hyresbostäder för att diskutera tomten i centrum där Lindbloms trädgård låg.
Hyresbostäder äger tomten och är intresserade av att bygga bostäder där. För
att detta ska kunna genomföras krävs en planändring. Vidare meddelar Dan
att han blivit kontaktad av personer som vill bygga bostadshus vid
Hornborgasjön. Erna Pezic informerar om att rekrytering pågår av en vikarie
till planenheten samt av två bygglovsingenjörer. Johan Eriksson (M)
informerar om att han varit på kommunens utbildning om internkontroll.

Dan Hovskär (KD) har tillsammans med Adam Johansson (M), Karola
Svensson (C), Stefan Tiverman och Magnus Sundén har haft ett möte med
fastighetsägaren till de ovårdade fastigheterna vid Stora torget.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 39 Dnr 2020/00007 200

Övrigt

Ordföranden Dan Hovskär uppvaktas i efterskott med en blombukett på
50-årsdagen.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks


