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§40 Dnr 2020/00032

Beslut om att tillåta ledamöter att lyssna och yttra sig
på nämndsammanträdet den 22 april 2020 via ljud- och
bildöverföring

Byggnadsnämndens beslut

1 Byggnadsnämnden besluter att tillåta ledamöter att lyssna och yttra sig på
nämndsammanträdet den 22 april 2020 via ljud- och bildöverföring.

2 Byggnadsnämnden beslutar att stadsbyggnadsavdelningens praktikant
får närvara vid sammanträdet.

Bakgrund

Folkhälsomyndigheten har till följd av smittspridning av Covid-19 uttalat att
sammankomster med större antal deltagare bör begränsas och att
förutsättningarna för evenemang ska ses över med hänsyn till storlek på
lokal.

I den rekommendation som kommunledningen skickade ut till samtliga
förtroendevalda den 17 mars 2020 var rådet till ersättare att inte närvara vid
sammanträden om man inte kommer att tjänstgöra som beslutande.

För att trots detta ge ersättarna möjlighet att ta del av överläggningar,
föredragningar och diskussioner som sker på nämndens sammanträden
föreslås därför ge ersättare i nämnden möjlighet att kunna lyssna på
sammanträdet via ljud- och bildöverföring i realtid.

Ersättarna har endast möjlighet att kunna ta del av överläggningarna på
sammanträdet. De kan inte tjänstgöra eller vara del av beslutsfattandet.

Vid ärenden med sekretessbelagda uppgifter kommer ersättarna att kopplas
bort från sammanträdeslokalen.

Nämnden ska fatta beslut om att tillåta ledamöter att lyssna på mötet via
ljud- och bildöverföring. Det ska antecknas i protokollet vilka ledamöter som
deltar via länk.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 20 april 2020, har utarbetats av
nämndsekreterare Jermy Trygg.
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FLAKÖP11912
Byggnadsnämnden

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(33)
Sammanträdesdatum
2020-04-22

§ 41 Dnr 2020/00001 200

Planläget för april

Byggnadsnämndens beslut

1 Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund

Kommunarkitekt Amelie Sandström presenterar aktuellt planläge för april
månad. Vidare presenterar Amelie utredningen om handeln i Falköping.

Beslutsunder lag

Arbetsutskottet § 42/2020
Planprio för april

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§42 Dnr 2020/00024

Remiss - Policy för lokalförsörjning och
projektinvesteringar

Byggnadsnämndens beslut

1 Byggnadsnämnden tackar för möjligheten att besvara remissen om policy
för lokalförsörjning och projektinvesteringar och svarar enligt nedan.

Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har
tillsammans arbetat fram ett förslag på ändring av policyn för lokal-
försörjning och projektinvesteringar (tidigare benämnd policy för
lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar). Samtliga nämnder ges
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Sista svarsdag är den 1 maj
2020.

Policyn omfattar vilka styrprinciper som gäller för lokalförsörjning inom
Falköpings kommun samtidigt som den ska förtydliga hur processen går till
gällande beslut om projektinvesteringar.

Stadsbyggnadsavdelningens bedömning

Som en del av byggnadsnämndens uppdrag ingår att upprätta och anta
detaljplaner. Detaljplaner får ofta till följd att kommunen åtar sig att
genomföra olika projekt, dvs. detaljplanerna leder ofta till att det i
efterföljande led krävs olika kommunala projektinvesteringar. Av policyns
tidigare titel framgick att den enbart omfattade byggnadsinvesteringar, men
av förslag till ny titel är det mer oklart vilka slags investeringsprojekt som
avses. Det är därför oklart hur stor beröringspunkt denna policy har till
antagandet av detaljplaner.

Det är positivt att det av policyn framgår att projektdirektiv ska tas fram för
att visa en samlad bild av projekt som helhet innan beslut tas om projekt-
investeringar. Det vore dock önskvärt om det framgick hur upprättandet av
projektdirektiven sker. Det är väsentligt att byggnadsnämnden alltid har
möjlighet att delta vid upprättandet av projektdirektiven. Av policyn framgår
att det alltid är tekniska nämndens ansvar att ta fram projektdirektiven, men
de projektdirektiv som detaljplaner oftast leder till (exploateringsprojekt)
upprättas av kommunstyrelsen och inte av tekniska nämnden. Till avsnitt 6
om lokalförsörjningsprocessen skulle läsningen underlättas med en bild på
tänkt flödesschema.

Det är positivt att det framgår att eventuella detaljplaneuppdrag som krävs
innan en investering kan genomföras, ska lyftas via kommunstyrelsen till
byggnadsnämnden. Kommunstyrelsen kan dock enbart föreslå byggnads-

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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nämnden att påbörja en detaljplaneprocess varför ordet "ansökan" borde
justeras i dokumentet. Under avsnitt 6.4 står att tekniska nämnden tar beslut
om rivningsärenden. Att besluta om rivningslov är byggnadsnämndens
ansvar, detta borde förtydligas i texten då det i förslaget går att missuppfatta.

Den schematiska beskrivningen av budgetprocessen (bilaga) behöver göras
större och förtydligas för att bättre kunna förstås.

Beslutsunder lag

Arbetsutskottet § 43/2020
Kommunarkitektens tjänsteutlåtande
Remiss — Policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunstyrelsens kansli

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§43 Dnr 2020/00021

Planuppdrag för fastigheten Körsbäret 1

Byggnadsnämndens beslut

1 Byggnadsnämnden uppdrar åt stadsbyggnadsavdelningen att upprätta ett
förslag till detaljplan för det aktuella området.

2 Byggnadsnämnden bedömer att planen kan komma att antas under andra
kvartalet 2022.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 12 februari 2020, § 53 att föreslå
byggnadsnämnden att inleda detaljplaneläggning på fastigheten Körsbäret 1
(Lilla Fredriksberg). Detta till följd av att tekniska nämnden beslutade den
16 september 2019, § 99 att överlämna fastigheten till kommunstyrelsen för
beslut om rivning, försäljning eller annat.

I samband med att skolomorganisationen förverkligas kommer den aktuella
byggnaden inte längre fylla någon funktion för kommunens verksamhet. I
gällande detaljplan från 1970 är den aktuella fastigheten planlagd för A,
allmänt ändamål. Detta innebär att fastigheten endast får användas för
kommunal eller allmännyttig verksamhet varpå det är aktuellt att ta fram en
ny detaljplan. Detaljplanen skulle syfta till att pröva markens lämplighet för
bostäder.

Den aktuella fastigheten Körsbäret 1 har en area på 2 160 kvm. Som en väg
för att skapa goda förutsättningar för bostadsetablering föreslås även
parkområdet mellan Körsbäret 1 och Klarbäret 1 utredas för bostads-
etablering. På fastigheten Körsbäret 1 finns idag en äldre byggnad som
bedöms ha kulturvärden vilka behöver utredas samt hanteras i detaljplanen.

Dagvattenledningarna i området är överbelastade varpå detta behöver
utredas. Inom det tänkta planområdet finns även träd som skulle kunna
klassas som skyddsvärda till följd av dess storlek. Naturvärden, dagvatten-
hantering samt kulturvärden kommer att undersökas i planprocessen och
beaktas i den mån som bedöms vara nödvändigt. Planuppdraget överens-
stämmer med Översiktsplan 2017-2030, antagen av kommunfullmäktige den
26 februari 2018, § 44.

Beslutsunder lag

Arbetsutskottet § 44/2020
Planarkitektens tjänsteutlåtande

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§44 Dnr 2020/00030

Rivningslov för ett flerbostadshus samt garage/förråd
på fastigheten

Byggnadsnämndens beslut

1 Rivningslov beviljas med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (PBL,
2010:900).

2 För åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § PBL.
Byggherrens förslag till kontrollansvarig godtas. Kontrollansvarig är:
Christer Ask, LINK Arkitektur AB, Bryngelsgatan 6, 521 47 Falköping
med cert -nr. SC0607-16.

3 Handläggningsavgift tas ut med 6 386 kr. Faktura skickas separat.

Bakgrund

Ansökan avser rivningslov för ett flerbostadshus med totalt 3 lägenheter
samt ett garage/förråd på fastigheten . Fastigheten

omfattar en huvudbyggnad, på totalt ca 596 kvadratmeter,
och en uthusbyggnad, på ca 138 kvadratmeter, och ligger vid Nils
Ericsonsgatans östra sida strax intill spårområdet vid Falköpings
Centralstation.

Huvudbyggnadens är uppförd i 1 1/2 våning med fasader av liggande
fasspontpanel och stående locklistpanel målade i blekt grågrön kulör med
vitmålade listverk och fönster mm. Taket täcks av tvåkupigt tegel och har ett
relativt kraftigt taksprång. Panelarkitekturen och det utskjutande taksprånget
med sina profilerade takstolstassar vittnar tillsammans med bl.a. fönstrens
utformning om en byggnadsstil som för tankarna till det sena 1800-talets
arkitektoniska ideal. Byggnaden vänder sig mot spårområdet i sydost, där
huvudfasaden är försedd med en något indragen huvudentré som kröns av en
central frontespis.

Uthusbyggnaden är på typiskt vis enkelt utformad med gulmålade fasader av
locklistpanel, och förefaller vara något yngre bostadshuset.

Fastigheten ligger inom detaljplanerat område, "Förslag till stadsplan och
stadsplanebestämmelser för del av Falköping stad" antagen 18 december
1924.

Fastigheten ligger inom området Rantens torg vilken har uppmärksammats i
rapporten Värt att värna — en arkitekturhistorisk karaktärsstudie av sex
utvalda miljöer i Falköping stad. Studien behandlar miljöerna som helhet —
samspelet mellan byggnader, detaljer, fönstersättning, färg- och materialval,
formspråk och artefakter. Rapporten är en värdefull fördjupning för

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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tidstypiska helhetsområden och därmed ett komplement till
bevarandeplanen.

Rantens torg i stadsdelen Ranliden är en villastad från början av 1900-talet
kring parkmiljön med samma namn samt Torstensonsgatan. Ranliden är ett
område med sammanhållen bebyggelse som bör behandlas med stor
försiktighet. Mått, proportioner, förhållande till gaturummet osv uppfattas
som enhetlig, men kan även innehålla vissa mindre stilbrytande element
(tillbyggnader, främmande fasadmaterial och liknande).

Fastigheten ingår också i "Utredning av riksintresse för kulturmiljövården i
Falköpings kommun, underlag för översiktsplan" antagen den 26 februari
2018. I utredningen klassas stadsdelen Ranliden som värdeklass B, regionalt
bevarandevärde, och byggnaden är markerad som lokalt bevarandevärde. I
beskrivningen så står det" Enhetligt sekelskiftesområde kring Rantens torg.
Blandad bebyggelse, dock mestadels villor, från 1920 -60-talet (väster om
Scheelegatan)."

Stadsdelen Ranliden är mycket långsträckt längs järnvägsspårets västra sida.
Detta medför sammantaget en blandad bebyggelse med olika ålder och
uttryck. En uppdelning som kan göras är nordost/sydväst om Scheelegatan.

Nordost om Scheelegatan är kvartersmönstret till stor del identiskt med 1876
års stadsplan. Bebyggelsen är uppförd vid sekelskiftet och under
efterföljande decennier. Undantag är kring Danska vägen och Nils
Ericsonsgatan där flera flerbostadshus tillkommit senare. Sammantaget har
bebyggelsen en enhetlig karaktär där husen oftast är i 1 1/2 - 2 1/2 våningar.

Karaktärsdragen i 1800-talets stadsplan med kvartersstruktur, bebyggelse
och tomtavgränsningar bibehålls. Detta inkluderar trädgårdar, luftighet
mellan husen, häckar och planteringar, staket samt gatornas bredd. Villor
med omsorgsfullt utformade detaljer värnas. Uthus bör få stå kvar då de
starkt bidrar till områdets karaktär. De ljusa och dämpade färgtonerna är
mycket karaktäristiska för bebyggelse av denna typ och det är önskvärt att
hålla sig till denna färgskala. Vissa hus är även färgsatta enligt national-
romantiska ideal.

Yttranden
Ärendet har remitterats till Förvaltningen för kulturutveckling (Västarvet)
som i sitt remissvar den 12 mars 2020 uppger att de vill bevara byggnaderna
med hänsyn till bebyggelsens välbevarade karaktär, dess troliga koppling till
järnvägen och dess läge i ett karaktärsområde som är känsligt för förändring.

Skäl t i l l  beslut
Byggnaderna har pekats ut som lokalt bevarandevärda enligt "Utredning av
riksintresse för kulturmiljövården i Falköpings kommun, underlag för
översiktsplan". Byggnader som värderats B har höga kulturhistoriska värden,

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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är representativa för riksintressets kulturhistoriska sammanhang, och är
exteriört välbevarade jämfört med den ursprungliga karaktären.

Enligt 2 kap. 1 § PBL ska kommunen vid prövning ta hänsyn till allmänna
och enskilda intressen.

Enligt 9 kap. 10 § punkt 1 PBL framgår att det krävs rivningslov för att riva
en byggnad eller en del av en byggnad inom ett område med detaljplan, om
kommunen inte har bestämt något annat i planen.

Enligt 9 kap. 34 § punkt 1-2 PBL ska rivningslov ges för en åtgärd som
avser en byggnad eller byggnadsdel som inte omfattas av rivningsförbud i
detaljplan eller bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde. Det gäller
inte endast sådana byggnader eller bebyggelsemiljöer som är särskilt
värdefulla enligt 8 kap. 13 § PBL utan även byggnader som inte har detta
kvalificerande värde från bevarandesynpunkt.

Rivning av flerbostadshus och garage/förråd främjar kollektivtrafik och
möjliggör utveckling av pendling med tågtrafik. Syftet med rivningen är att
göra fler parkeringsplatser vilket är ett allmänt intresse. Byggnaderna är
klassade som lokalt bevarandevärda i "Utredning av riksintresse för
kulturmiljövård i Falköpings kommun, underlag till översiktsplanen" och
riksintresse för kulturmiljövård är också ett allmänt intresse. Då byggnaderna
inte är klassade som regionalt eller nationellt bevarandevärda, väger det
allmänna intresset att utöka pendelparkeringen i detta fall tyngre. I
detaljplanen för området är benämningen T som står för Trafik. Det innebär
att detaljplanen ej tillåter bostadsändamål. Det skulle därmed bli svårt att
stycka av och sälja fastigheten utan att göra en planändring.

Med bakgrund av ovanstående kan rivningslov beviljas för del av fastigheten

Handlingar som ligger t i l l  grund för  beslutet

Arbetsutskottet § 45/2020
Tjänsteutlåtande
Beslut, KS § 133-2019
E-post från sökande
Yttrande Västarvet
Situationsplan
Foto
Ansökan om bygglov

Ankomstdatum

2020-04-08
2020-03-31
2020-03-13
2020-03-13
2020-03-12
2020-02-21
2020-02-07
2020-02-07

Övriga upplysningar
Rivningen får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett
startbesked. Om rivning påbörjas innan startbesked har lämnats ska
byggnadsnämnden, enligt 11 kap. 51 § PBL, ta ut en byggsanktionsavgift.

Sida
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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

Detta rivningslov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjas inom två år och
avslutas inom fem år från det att beslutet vunnit 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.

I handläggningsavgiften ingår kostnad för lovprövning samt förskottsavgift
för beslut om startbesked och slutbesked. Som underlag för slutbesked ska
verifierad rivningsplan samt kvitton på inlämnat rivningsavfall till deponi
lämnas in till stadsbyggnadsavdelningen.

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

• Förslag till kontrollplan och/eller rivningsplan

• Materialinventering

Stadsbyggnadsavdelningens förslag

Stadsbyggnadsavdelningen föreslog att byggnadsnämndens arbetsutskott
skulle lämna följande förslag till beslut:

1 Rivningslov beviljas ej med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen
(PBL, 2010:900).

2 Handläggningsavgift tas ut med 6 386 kr. Faktura skickas separat.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot stadsbyggnadsavdelningens
förslag och finner att byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.

Paragrafen skickas t i l l
Sökanden

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 45 Dnr 2020/00008 230

Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus på
fastigheten Borgunda 1:17

Byggnadsnämndens beslut

1 Positivt förhandsbesked 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

• Högst en femtedel av fastigheten får bebyggas med byggnader.

• Byggnader ska placeras minst tio meter ifrån fastighetsgräns mot
Dalavägen och utfart får bara anordnas mot Gisslagårdsvägen.

• Endast enplanshus med sadeltak tillåts, med eller utan inredd vind.

• Fasad ska vara av stående träpanel.

• Byggnadernas utformning ska vara traditionell i form och kulör samt
anknyta till omkringliggande bebyggelse.

Bakgrund

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus på den
fastighet där den gamla bygdegården i Borgunda idag finns. Tanken är att
riva bygdegården, som är i dåligt skick och står oanvänd, och sedan bygga
flerbostadshus med 8-16 lägenheter i två eller tre huskroppar. Antingen
byggnader med lägenheter fördelade på två plan eller enplansbyggnader med
inredd vind och takkupor.

Fastigheten har en areal av 2830 kvadratmeter och befintlig byggnation har
en byggnadsarea på ca 300 kvadratmeter. Fastigheten ligger utanför
detaljplanelagt område men omfattas av områdesbestämmelser för Borgunda
som antogs 2006. Området omfattas av Riksintressen för kulturmiljövård
(R49). Borgunda är enligt riksintresset "en av Falbygdens största och mest
representativa kyrkbyar i fråga om läge och utformning, i ringa omfattning
påverkad av 1800-talets utskiftning och med en stor del av det äldre
vägsystemet och lämningar efter byns tegindelade åkermark i behåll".

I den redogörelse och ställningstagande för kulturmiljövården i Falköpings
kommun, underlag för ÖP, som utfördes 2016 har Borgunda by fått
värdeklass A, nationellt bevarandevärde. Rekommenderat förhållningssätt är
bland annat att ny bebyggelse ska undvikas längs bygatans centrala delar och
mot den öppna odlingsmarken. Nybyggnation ska förläggas på tvärgator i
anslutning till befintliga bostadshus och med liknande skala, karaktär och
fårgsättning.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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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. Synpunkter har inkommit från

Sammanfattningsvis är grannarna inte negativa till att bygdegården rivs och
ersätts med bostäder men påpekar att byggnation av upp till 16 lägenheter
kommer innebära problem när det gäller anordnande av parkering. Dels
anser flera att det är för få parkeringsplatser i förhållande till antal lägenheter
och dels framförs det att antalet lägenheter, 8-16 st, är på tok för många på
en så begränsad yta i en by med lantlig karaktär och marken räcker inte till
för att anlägga tillräckligt med parkeringar. Sökanden har bemött
synpunkterna i en samlad skrivelse. Där påpekas att de vill försöka
åstadkomma ett för tomtens storlek lämpligt antal lägenheter men tvivlar på
att äldre behöver ha två parkeringar per lägenhet samt därutöver ett generöst
antal gästparkeringar.

Ärendet har remitterats till Trafikverket och till Falköpings kommuns VA-
avdelning som inte framför någon erinran. Ärendet har också remitterats till
Förvaltningen för kulturutveckling (f.d. Västarvet) som i sitt remissvar
belyser Borgunda bys höga kulturvärden samt även att den gamla
bygdegården bedöms ha ett byggnadshistoriskt och samhällshistoriskt värde.
Att byggnaden inte är något annat än ett rivningsobjekt ställer sig
remissvararen avvisande till med hänvisning till byggnadens kulturhistoriska
värde. Dock finns en förståelse till svårigheter att finna en ny användning för
byggnaden och att det saknas resurser till underhåll och renovering, men
huvudalternativet ur kulturhistorisk synvinkel borde vara att bevara
bygdegården. Sökanden har bemött remissvaret där de framför att
utredningar har gjorts angående förutsättningar för att bygga om och
renovera den gamla bygdegården men det ansågs vara orealistiskt att
genomföra. De anser också att det vore orimligt att inte få riva en obeboelig
och oanvändbar byggnad till förmån för att kunna uppföra bostäder på ett för
byn lämpligt centralt belägen fastighet.

Handläggarens kommentar
Enligt Falköpings kommuns riktlinjer för parkeringar (Parkeringspolicy och
parkeringsnorm antagen den 27 april 2018) kan utläsas att det behövs minst
11,5 parkeringar per 1000 kvadratmeter bruttoarea, baserat på 90
kvadratmeter/lgh, alternativt en parkering per lägenhet. Om byggnadsarean
begränsas till en femtedel av tomtens yta samt volymen begränsas till att
bara medge enplanshus med inredd vind bedöms bruttoarean uppgå till högst
950 kvadratmeter vilket kräver minst 11 parkeringar inklusive besöks-
parkeringar. Byggnadsnämnden kan inte i ett förhandsbesked ställa högre
krav än vad riktlinjerna anger.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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I beslutet om förhandsbesked hanteras inte själva rivningen eftersom det bara
är bygglovspliktiga åtgärder som kan omfattas av ett förhandsbesked.
Däremot ska områdets och befintliga byggnaders kulturvärden beaktas.

Skäl t i l l  beslut

I och med angivna villkor avseende byggnadsarea, placering och utformning
begränsas byggnationen och förutsättningar för att skapa både tillräckliga
parkeringsmöjligheter, och utrymmen för lek och utevistelse finns. Villkoren
innebär också att planerad byggnation bedöms ta hänsyn till riksintresset för
kulturmiljövården och de höga kulturvärden som finns i området.

De krav som ställs på lokaliseringen enligt 2 kap. PBL uppfylls.
Lokaliseringen kommer heller inte att försvåra möjligheterna att planlägga
området eftersom placeringen överensstämmer med områdets bebyggelse-
struktur. Kraven på att främja en ändamålsenlig struktur enligt 2 kap. 3 §
samt hänsyn till stads- och landskapsbilden enligt 2 kap. 6 § uppfylls. Med
bakgrund av ovanstående kan ett positivt förhandsbesked, med villkor, ges.

Handlingar som ligger t i l l  grund för  beslutet

Arbetsutskottet § 46/2020
Tjänsteutlåtande
Sökandens bemötande av utlåtande om kulturmiljö
Yttrande från Förvaltningen för kulturutveckling
Yttrande från Trafikverket
Sökandens bemötande av grannars synpunkter
Synpunkter från grannar Borgunda, 4 st skrivelser
Bakgrundsförklaring till ansökan
Förslagsskisser. plan och fasad
Situationsplan med förslag på möjlig placering
Ansökan om förhandsbesked

Ankomstdatum

2020-04-08
2020-04-01
2020-03-25
2020-03-19
2020-03-05
2020-03-05
2020-01-28
2019-12-09
2019-12-09
2019-12-09
2019-12-09

Övriga upplysningar

För att utföra den aktuella åtgärden krävs bygglov. Förhandsbeskedet gäller
om bygglov ansöks inom två år från beslutsdatum, enligt 9 kap. 39 § PBL.
Det krävs även rivningslov enligt 9 kap. 10 § PBL för att få riva befintliga
byggnader eftersom fastigheten omfattas av utökad lovplikt enligt gällande
områdesbestämmelser. 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.

Paragrafen ska delges Paragrafen ska skickas t i l l
Fastighetsägare till Sökanden

Sida
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§46 Dnr 2020/00028

Tidsbegränsat bygglov för parkering på del av
fastigheten

Byggnadsnämndens beslut

1 Tidsbegränsat bygglov ges med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen
(PBL, 2010:900).

2 Det tidsbegränsade bygglovet gäller till och med den 31 mars 2025.

3 Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

4 Startbesked för att påbörja åtgärden beviljas med stöd av 10 kap. 23 §
PBL

5 Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att kontrollplanen
fastställs, daterad 2020-03-12.

6 Byggnadsnämnden beslutar att parkeringen får tas i bruk innan slutbesked
lämnas enligt 10 kap. 4 § PBL.

7 Handläggningsavgift tas ut med 8 514 kr. Faktura skickas separat.

Bakgrund
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för iordningställande av parkeringsyta.
Ca 2 000 kvadratmeter söder om Dakngatans slut ska grusas upp för att
primärt användas av hemtjänsten, ca 25 bilar, under tiden Ranlidens f.d.
äldreboende byggs om till kontor då nuvarande parkering kommer användas
till byggarbetsplatsens etablering. Efter ombyggnationen kommer ytan
tillfälligt kunna användas som personal/besöksparkering tills en ny detaljplan
får laga kraft som tillåter parkering på berörd yta.

Ytan som berörs omfattas idag av en äldre stadsplan "del av Falköpings stad,
Grevagårdsområdet" antagen 23 februari 1949. Enligt planbestämmelserna
Jb är marken avsedd för småindustri och ytan närmast bostadshusen på
Alströmergatan är korsprickad, "planterat skyddsområde, får ej bebyggas".
Ansökan strider därmed mot gällande plan.

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 fastigheterna

har bedömts
vara berörda. Synpunkter har inkommit från ägare av

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Ägarna av påpekar flera saker avseende befintlig
trafiksituation, höga hastigheter och felparkerade bilar mm, samt missljud
från Ranlidens ventilation vilket inte direkt har med denna ansökan att göra.
Sökanden har vidarebefordrat synpunkterna till kommunens trafikingenjör.
När det gäller missljudet så kommer detta åtgärdas i och med
ombyggnationen av Ranliden. Ägaren av har inte specificerat
sin erinran men efterfrågar om det har gjorts en trafikutredning inför
planerad ombyggnation.

Sammanfattningsvis framförs inga direkta synpunkter på själva parkeringen.
Trafikingenjören är informerad om situationen, en trafikutredning ska göras i
samband med framtagandet av en ny detaljplan. Byggnadsnämnden får i
dagsläget förutsätta att hastighetsbegränsningar och trafikregler följs samt att
anvisade parkeringsplatser används. Denna ansökan möjliggör också upp till
75 nya parkeringsplatser.

Skäl t i l l  beslut

Den föreslagna åtgärden uppfyller inte alla kraven enligt gällande detaljplan.

Primärt beräknas åtgärden pågå under en begränsad tid och fylla ett tillfälligt
behov under byggtiden. Processen med framtagande av en ny detaljplan som
möjliggör en permanent parkering är påbörjad men det finns en osäkerhet i
när planen far laga kraft. Ett tidsbegränsat bygglov möjliggör därmed
utökade parkeringsmöjligheter för planerad kontorsverksamhet oavsett om
planen har fått laga kraft eller ej när ombyggnationen är klar.

Konsekvenserna för närboende bedöms därför bli begränsade och stå i
proportion till den allmänna nyttan som åtgärden medför.

Åtgärder uppfyller inte alla förutsättningar enligt 30-32 §§ PBL och ett
permanent bygglov kan därför inte ges.

Med bakgrund av ovanstående kan däremot ett tidsbegränsat bygglov
beviljas.

Handlingar som ligger t i l l  grund för  beslutet

Arbetsutskottet § 47/2020
Tjänsteutlåtande
Sökandens bemötande av erinran
Erinran , 2 st
Erinran
Kontrollplan
Förtydligande att ansökan inte gäller byggbodarna
Situationsplan
Ansökan om bygglov

Ankomstdatum

2020-04-08
2020-04-05
2020-03-30
2020-03-27
2020-03-19
2020-03-12
2020-03-12
2020-03-11
2020-03-11

Sida
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Övriga upplysningar

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 far byggnadsnämnden
stoppa arbetet enligt 11 kap. 31 § PBL.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år från
den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL. I god tid innan
bygglovet upphör att gälla ska marken återställas i ursprungligt
skickalternativt 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.

Paragrafen ska delges
Fastighetsägare till

Paragrafen sk ickas t i l l
Sökanden

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§47 Dnr 2020/00027

Bygglov för ändrad användning från äldreboende till
kontor på fastigheten Hattmurklan 1

Byggnadsnämndens beslut

1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30, 31 b och 32 a §§ plan- och bygglagen
(PBL, 2010:900).

2 För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig
är: _____________Hägnen Byggkonsult AB,

som är certifierad kontrollansvarig med certifiefingsnummer
SC0755-11 enligt 10 kap. 9 § PBL.

3 Handläggningsavgift tas ut med 206 843 kr. Faktura skickas separat.

Bakgrund

Ansökan avser bygglov för ombyggnad och tillbyggnad av Ranlidens f.d.
äldreboende till ca 185 kontor. Nuvarande byggnad, med en bruttoarea på
knappt 8 600 kvadratmeter ska byggas till med ca 450 kvadratmeter.
Befintlig byggnadsarea påverkas inte. Bland annat kommer den låga del som
förbinder ursprunglig byggnad med den tillbyggda delen från 70-talet byggas
på i tre plan. Dessutom ska taket på de östliga delarna höjas och kommer få
en taklutning på 20 grader för att möjliggöra en funktionell ventilations-
lösning. Tillbyggnaderna får fasader av tegelröd cemberit och det upphöjda
taket beläggs med takpapp, den södra delen kommer också få solpaneler.
Befintliga fasader av eternitplattor samt stora delar av taksargen i kopparplåt
ska ersättas med cemberitskivor. I samband med ombyggnationen kommer
befintlig parkering utökas till att inrymma 75 parkeringsplatser. Ytterligare
75 parkeringsplatser ska anordnas på angränsande mark vilket hanteras i ett
separat ärende.

Fastigheten omfattas idag av en äldre stadsplan "del av Ranten, kv
Hattmurklan i Falköping" antagen 5 september 1972. Enligt
planbestämmelsen A är marken avsedd för allmänt ändamål, enligt
planbeskrivningen mer specificerat som äldreboende. Kontor för
verksamheter som inte är ett komplement till äldreboende är inte planenligt.
Planen begränsar också taklutningen till högst 10 grader.

I den redogörelse och ställningstagande för kulturmiljövården i Falköpings
kommun, underlag för ÖP, som utfördes 2016 har stadsdelen Ranliden fått
värdeklass B, regionalt bevarandevärde och byggnaden är markerad med
lokalt bevarandevärde. Det som framhävs är äldreboendets tidstypiska
arkitektur.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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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 fastigheterna

har bedömts vara berörda.

Synpunkter har inkommit från ägare av
Alla inkomna synpunkter handlar om befintlig

trafiksituation, höga hastigheter och felparkerade bilar mm som de befarar
blir värre vid en ombyggnad med utökat antal arbetsplatser. Det påpekas
också att redovisade parkeringsplatser inte kommer att räcka till. Ägarna av

påpekar även missljud från Ranlidens ventilation.

Sökanden har i olika bemötande av synpunkterna påpekat att gatan inte ska
användas för verksamhetens bilar, befintlig parkering ska utökas till 75
platser inom egen fastighet. Det antal parkeringar som behövs enligt
kommunens parkeringspolicy kommer att uppfyllas eftersom ytterligare 75
parkeringar ska anordnas på angränsande mark (hanteras i ett separat
lovärende). Sökanden har också vidarebefordrat synpunkterna till
kommunens trafikingenjör samt till verksamhetsansvariga. När det gäller
missljudet så kommer detta åtgärdas i och med ombyggnationen av
Ranliden. Ägaren av har inte specificerat sin erinran men
efterfrågar om det har gjorts en trafikutredning inför planerad ombyggnation.

Ärendet har remitterats till Förvaltningen för kulturutveckling (f.d.
Västarvet) som i sitt remissvar den 19 mars 2020 bedömer att det Ed.
äldreboendet har ett högt kulturhistoriskt värde, högre än vad som framgår
av kulturmiljöutredningen från 2016. Det kulturhistoriska värdet utgörs såväl
av arkitekturhistoriska och byggnadshistoriska värden som samhälls-
historiska värden, då Ranlidens äldreboende är en god representant för de
äldreboenden som uppfördes runt om i Sverige under efterkrigstiden. Vid
ombyggnad av äldreboendet är det därför viktigt att vara varsam och ta till
vara på de arkitektur- och byggnadshistoriska kvaliteter som finns i form av
tidstypisk modernistisk gestaltning, gedigna material och sparsam dekor.
Förändring av den östra delen av byggnadskomplexet i form av påbyggnad
av sadeltak kommer helt klart att påverka karaktären där, men kan möjligen
accepteras ur kulturhistorisk synpunkt om ombyggnaden gestaltas utifrån de
ursprungliga idéerna med byggnadsverkets utformning och materialval.

Handläggarens kommentar

Sammanfattningsvis framför grannar inga direkta synpunkter på själva
ombyggnationen och avvikelserna avseende taklutning och kontors-
ändamålet. Trafikingenjören är informerad om situationen, en trafik-
utredning ska göras i samband med framtagandet av en ny detaljplan.
Byggnadsnämnden får i dagsläget förutsätta att hastighetsbegränsningar och
trafikregler följs samt att anvisade parkeringsplatser används.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Byggnaden har ett kulturhistoriskt värde och ombyggnaden bedöms ta
hänsyn till detta avseende formspråk, materialval och detaljutformning även
om ursprungliga material inte kommer att användas.

Skäl t i l l  beslut

Åtgärden avviker från detaljplanen avseende tillåten taklutning samt
användning av kvartersmark för allmänt ändamål.

Avvikelsen angående taklutning kan betraktas som liten och förenlig med
planens syfte enligt 9 kap. 31 b § PBL, eftersom taklutningen är nödvändig
för att kunna få till en modern ventilationslösning. Även kontorsändamålet
kan ses som en liten avvikelse enligt 9 kap. 32 a § PBL eftersom åtgärden
inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. Åtgärderna bedöms också
uppfylla varsamhetskravet enligt 8 kap. 17 § PBL Ändringen av tak och
fasaderna är nödvändiga och utbyte till modernare material är varsamt
anpassat efter byggnadens förutsättningar.

Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd för övrigt uppfyller
tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL. Mot bakgrund av ovanstående
kan bygglov beviljas.

Handlingar som ligger t i l l  grund för  beslutet

Arbetsutskottet § 48/2020
Tjänsteutlåtande
Erinran
Erinran
Erinran , 2 st
Erinran
Erinran
Yttrande kulturmiljö
Reviderad situationsplan
Redovisning parkeringar
Ritningar (planer, fasader och sektioner)
Ansökan om bygglov

Ankomstdatum

2020-04-08
2020-04-06
2020-03-29
2020-03-28
2020-03-27
2020-03-26
2020-03-19
2020-03-19
2020-03-10
2020-03-06
2020-02-14
2020-02-14

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
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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.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar byggnads-
inspektör 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

• Arbetstagarintyg

Paragrafen ska delges
Fastighetsägare till

Paragrafen sk ickas t i l l
Sökanden

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§48 Dnr 2020/00025

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad inom
områdesbestämmelser på fastigheten

Byggnadsnämndens beslut

1 Bygglov ges 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 den 25 mars 2020).

5 Byggnadsnämnden beslutar att byggnadsverket far 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 för nybyggnad av komplementbyggnad. Byggnaden,
som ska användas som gäststuga, kommer att bli ca 20 kvadratmeter stor.
Fasaden blir av röd träpanel och takbeläggningen blir av röda tegelpannor.
Ansökan är gjord av ägarna till (grannfastighet), som ska köpa till
del av . När avstyckningen är genomförd kommer byggnaden till
höra fastigheten

För berört område gäller områdesbestämmelser "Dala" antagna 19 januari
2007. Enligt gällande områdesbestämmelser är bygglovsplikten utvidgad till
att bland annat gälla mindre tillbyggnader och uppförande av komplement-
byggnader.

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.

Skäl t i l l  beslut

Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller kraven enligt 2
kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13,

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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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

Arbetsutskottet § 49/2020 2020-04-08
Tjänsteutlåtande 2020-03-25
Kontrollplan 2020-03-25
Fasad och planritningar 2020-02-29
Situationsplan 2020-02-29
Ansökan om bygglov 2020-02-16

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

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

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

Åtgärden kräver fastighetsägarens tillstånd.

Beslutet 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
byggnadsnämnden.

Paragrafen sk ickas t i l l
Sökanden

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§49 Dnr 2020/00026

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på
fastigheten

Byggnadsnämndens beslut

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

2 För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig
är: , LINK arkitektur Bryngelsgatan 6, 521 47 Falköping, som
är certifierad kontrollansvarig med certifieringsnummer CE000404 enligt
10 kap. 9 § PBL.

3 Handläggningsavgift tas ut med 9 235 kr. Faktura skickas separat.

Bakgrund

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av bostadshus med ca 30
kvadratmeter samt en mindre takkupa på takets norra sida. Bostadshuset är
byggt i 1 1/2 plan med gavel mot gatan. Tillbyggnaden sker i vinkel ut från
den södra långsidan. Tillbyggnadens fasad kläs med stående träpanel och får
samma färg som befintligt hus. Taket, som blir ett sadeltak, får likadan
takbeläggning som bostadshuset har idag. Tillbyggnaden hamnar 3,3 meter
från tomtgräns.

Fastigheten omfattas av detaljplan "STG 10 + 250 (Kv. Pinjen)
Fredriksberg" antagen den 5 november 1981. I planen föreskrivs inte något
om minsta avstånd mellan byggnad och gräns mot grannfastighet. Där med
ska 39 § byggnadsstadgan (1959:612) tillämpas som bestämmelse i planen.
Detta innebär att byggnad inte får placeras på ett minder avstånd från gräns
mot granntomt än 4,5 meter. Undantag får göras om det finns särskilda skäl
och att det kan ske utan men för granne.

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 fastigheterna

har bedömts vara berörda. Synpunkter har inkommit från boende och
ägare av

Synpunkterna gäller att åtgärden kommer för nära granne och att det ändrar
utseendet på byggnaden för mycket.

Sökande har fått möjlighet att bemöta synpunkterna, de vill få sin ansökan
prövad.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Skäl t i l l  beslut

Byggnadsnämnden bedömer att åtgärdens placering närmare tomtgräns än
4,5 meter inte är ett undantag enligt 39 § byggnadsstadgan (1959:612). Den
söka åtgärden avviker därmed från detaljplanen.

Bygglov får dock ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen om
åtgärden är förenlig med planens syfte och avvikelsen är liten eller åtgärden
är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt enligt 9 kap. 31 b § PBL.

Av ansökan framgår att ca 12 av ca 30 kvadratmeter hamnar närmare
tomtgräns än 4,5 meter. Tillbyggnaden placeras på den enda del av tomten
som är möjlig att bebygga samt att den är förenlig med planens syfte.
Byggnadsnämnden bedömer därför att placeringen närmare tomtgräns är en
lite avvikelse enligt 9 kap. 31 b § PBL.

Bostadshuset på är ett av fyra hus ( ), som är uppförda
samtidigt och då med liknande utformning. Sedan husen på
uppfördes 1982 ha de kompletterats med tillbyggnader. Nämnden bedömer
att åtgärdens placering och utformning är lämplig med hänsyn till stads- och
landskapsbilden enligt 2 kap. 6 § första stycket punkten 1 PBL. Byggnads-
nämnden bedömer vidare att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga
bestämmelser i 8 kap. PBL.

Mot bakgrund av ovanstående kan bygglov beviljas.

Handlingar som ligger t i l l  grund för  beslutet

Arbetsutskottet § 50/2020
Tjänsteutlåtande
Yttrande granne
Yttrande grannar
Ritningar (A) Fasad, Plan
Situationsplan
Anmälan av kontrollansvarig
Ansökan om bygglov

Ankomstdatum

2020-04-08
2020-03-26
2020-02-20
2020-02-18
2020-02-07
2020-02-07
2019-05-07
2019-04-08

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

Sida
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verkställas även om det inte har fått laga kraft under förutsättning att det
finns ett startbesked enligt 9 kap. 42 a § PBL.

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

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap.
4 § PBL, om inte byggnadsnämnden beslutar annat.

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

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

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

• Förslag till kontrollplan

• Grundförhållande

• Grund- och stomritningar

• Brandskyddsbeskrivning

• Ventilations- och värmeritningar

Paragrafen ska däm.
Fastighetsägare till

Paragrafen skickas till
Sökanden

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 50 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.

Bygglovsingenjör Stefan Tiverman presenterar ärende L 2020-40, bygglov
för ändrad användning från banklokal till restaurang.

Beslutsunder lag

Arbetsutskottet § 51/2020
Delegationslista bygglov
Delegationslista rivningslov
Delegationslista anmälan

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§51 Dnr 2020/00031

Återbesättande av ledamot och vice ordförande i
byggnadsnämndens arbetsutskott

Byggnadsnämndens beslut

1 Till ledamot i byggnadsnämndens arbetsutskott från och med den 22 april
2020 till och med den 31 december 2022 väljs Corry Thuresson (S).

2 Till vice ordförande i byggnadsnämndens arbetsutskott från och med den
22 april 2020 till och med den 31 december 2022 väljs Corry Thuresson
(S).

Bakgrund

Roger Lundberg (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i
byggnadsnämnden. Kommunfullmäktige beslutade den 30 mars 2020, § 63
att entlediga Roger Lundberg från uppdraget från och med den 14 april 2020.
Roger Lundberg är vald till ledamot och vice ordförande i
byggnadsnämndens arbetsutskott. Byggnadsnämnden ska besluta om
återbesättandet av uppdraget i byggnadsnämndens arbetsutskott.

Yrkanden
Inga-Lill Bergsten (S) föreslår Corry Thuresson (S) som ledamot och vice
ordförande i byggnadsnämndens arbetsutskott.

Paragrafen skickas t i l l
Corry Thuresson (S)
Kommunstyrelsens kansli
Löneenheten

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 52 Dnr 2020/00005 200

Diver se skr ivelser  och pr otokoll

Byggnadsnämndens beslut

1 Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund

a) Kommunfullmäktiges beslut den 24 februari 2020, § 42.
Ändring av byggnadsnämndens reglemente.

b) Kommunfullmäktiges beslut den 24 februari 2020, § 47.
Kostnad för nybyggnation av Platåskolan.

c) Kommunfullmäktiges beslut den 24 februari 2020, § 50.
Policy gällande samhällsstörningar och extraordinära händelser
2020-2022.

d) Kommunstyrelsens beslut den 18 mars 2020, § 64.
Riktlinje för förebyggande arbete med ANDTS-frågor — alkohol,
narkotika, doping, tobak och spel.

e) Mark- och miljödomstolens dom den 19 mars 2020, mål nr P 3050-
19. Överklagande av detaljplan för del av fastigheten Gamla stan
2:26 m.fl. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena.

0 Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut den 19 mars 2020.
Länsstyrelsen beslutar att pröva beslut om strandskyddsdispens för
uppförande av ett bostadshus och ett garage på fastigheten

g) Kommunfullmäktiges beslut den 30 mars 2020, § 61.
Kostnad för ombyggnation av Ranliden.

h) Kommunfullmäktiges beslut den 30 mars 2020, § 63.
Entledigande av Roger Lundberg (S) från uppdraget som ledamot
och 1:e vice ordförande i byggnadsnämnden.

i) Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 1 april 2020, § 52.
Budgetförutsättningar för flerårsplanen för år 2021-2023.

j) Länsstyrelsens beslut den 14 april 2020.
Överklagande av beslut om n ekat bygglov för tillbyggnad av
flerbostadshus på fastigheten i Falköpings kommun.
Länsstyrelsen avslår överklagandet.
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§ 53 Dnr 2020/00004 200

Ekonomisk lägesrapport efter mars

Byggnadsnämndens beslut

1 Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund

Kommunarkitekt Amelie Sandström informerar om det ekonomiska läget
efter mars månad.

Beslutsunder lag

Arbetsutskottet § 53
Ekonomirapport efter mars

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 54 Dnr 2020/00003 200

Avdelningschefen och ordföranden informerar

Byggnadsnämndens beslut

1 Informationen läggs till handlingarna.

Bakgrund

Ordföranden informerar om att han och Erna Pezic har haft en fortsatt dialog
med sökanden av bygglov i Broddetorp. Vidare informerar han om att
fastighetsavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat in en
ansökan om bygglov för Platåskolan utan att ha förankra det politiskt först.
Ansökan har tagits tillbaka och styrgruppen för Platåskolan har träffats
tillsammans med arkitekterna och diskuterat vissa ändringar som ska göras
innan ansökan skickas in på nytt.

Amelie Sandström informerar om att rekryteringen av en planarkitekt är klar
och rekryteringen av en bygglovsingenjör pågår.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 55 Dnr 2020/00007 200

Övrigt
Under punkten finns inget att behandla.
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