
 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (24) 

Sammanträdesdatum 

2022-01-26 
 

 

  
 

 

 

Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset klockan 13:15-15:00 

Beslutande Dan Hovskär (KD), Ordförande 
Corry Thuresson (S), 1:e vice ordförande 
Johan Eriksson (M), 2:e vice ordförande 
Inga-Lill Bergsten (S) 
Göte Andersson (C) 
Börje Svensson (C) 
 

Elias Assio (M) 
Milada Wurm (SD) 
Anette Larsson (SD) 
Jan Erikson (KD) tjänstgör. ersättare 
Lars Nordgren (MP) tjänstgör. ersättare 

Ersättare 

 

Susanne Berglund (S) 
Ingvor Arnoldsson (S) 
Ann-Gerd Milton (S) 
Thomas Henning (KD) 
 

Irene Almsparre (M) 
Matti Qvist (SD) 
Malte Svensson (SD) 
 

Övriga närvarande 
 
 
 

Erna Pezic, stadsbyggnadschef 
Amelie Sandström, biträdande stadsbyggnadschef 
Josef Karlsson, planarkitekt 
David Karlsson, bygglovsingenjör 
Stefan Tiverman, bygglovsingenjör 
Pär Lindström, bygglovsingenjör 
Juha Saarinen, byggnadsinspektör 
Jenny Trygg, nämndsekreterare 

Justerare Corry Thuresson (S) 

Underskrifter                               Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 

 
Sekreterare Jenny Trygg Paragrafer §§ 1-13 

Ordförande Dan Hovskär 

Justerare  Corry Thuresson  

 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-01-26 

Justeringsdatum 2022-01-27 

Anslaget är uppsatt  2022-01-28 – 2022-02-18 

Förvaringsplats för protokollet Stadsbyggnadsavdelningen 

Underskrift Digitalt genom anslag 

 Jenny Trygg 

 



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (24) 

Sammanträdesdatum 

2022-01-26 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Ärendelista 

§ 1 Dnr 2021/00180 
Plan- och bygglovsläget för januari ................................................ 3 

§ 2 Dnr 2021/00182 
Ekonomisk lägesrapport efter december år 2021 .......................... 4 

§ 3 Dnr 2021/00185 
Anmälningsärenden ......................................................................... 5 

§ 4 Dnr 2021/00186 
Anmälda delegationsbeslut ............................................................. 6 

§ 5 Dnr 2021/00191 
Upphävande av gatunamnet Tryckerigatan ................................... 7 

§ 6 Dnr 2021/00177 
Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på 
fastigheten Skår 9:1 ......................................................................... 8 

§ 7 Dnr 2021/00178 
Bygglov för nybyggnad av korttidsboende på fastigheten 
Friggeråker 25:8 ............................................................................. 11 

§ 8 Dnr 2021/00190 
Bygglov för tillbyggnad av tågservicehall samt nybyggnad av 
lager på fastigheten Anneborg 2:4 ............................................... 13 

§ 9 Dnr 2021/00166 
Byggsanktionsavgift för uppförande av byggnad utan lov samt 
ändrad användning av byggnader utan lov på fastigheten Jäla-
Västerbo 1:3 ................................................................................... 16 

§ 10 Dnr 2021/00179 
Byggnadsnämndens verksamhetsplan för år 2022-2024 ............ 19 

§ 11 Dnr 2021/00189 
Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) år 2022 ....... 21 

§ 12 Dnr 2021/00188 
Tillsynsplan enligt miljöbalken (1998:808) för 
strandskyddsärenden år 2022 ....................................................... 22 

§ 13 Dnr 2021/00187 
Internkontrollplan för år 2022 ........................................................ 23 

 



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (24) 

Sammanträdesdatum 

2022-01-26 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 1 Dnr 2021/00180  

Plan- och bygglovsläget för januari 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Informationen godkänns och läggs till handlingarna.      

Bakgrund 

Planarkitekt Josef Ydeskog presenterar planläget för januari månad. 

Bygglovsingenjör Stefan Tiverman presenterar bygglovsläget efter december 

månad år 2021.   

Underlag 

Arbetsutskottet § 1/2022  

Planprio för januari 

Statistik bygglov och anmälningar år 2021      
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§ 2 Dnr 2021/00182  

Ekonomisk lägesrapport efter december år 2021 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Informationen godkänns och läggs till handlingarna.      

Bakgrund 

Stadsbyggnadschef Erna Pezic presenterar ekonomisk lägesrapport efter 

december månad.     

Underlag 

Arbetsutskottet § 2/2022 

Ekonomirapport efter december år 2021      
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§ 3 Dnr 2021/00185  

Anmälningsärenden  

Byggnadsnämndens beslut 

1   Informationen godkänns och läggs till handlingarna.      

Bakgrund 

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 

händelser som kan vara av intresse för byggnadsnämnden.  

Nr Ärende 

1 Kommunstyrelsens beslut den 17 november 2021, § 164. Övergripande 

internkontrollplan för Falköpings kommun. 

2 Kommunstyrelsens beslut den 17 november 2021, § 171. Finansiering 

av julgåva till personal år 2021. 

4 Kommunstyrelsens beslut den 17 november 2021, § 178. Införande av 

Microsoft 365/Teams. 

7 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut den 2 december 

2021, § 38. Sammanträdesdagar år 2022 för kommunstyrelsens utskott 

för social hållbarhet. 

5 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 8 december 2021, § 144. 

Prioriteringar i löneöversynen för år 2022. 

6 Mark- och miljödomstolens meddelade den 14 december 2021.  

Marie Eliasson m.fl. ./. Byggnadsnämnden i Falköpings kommun m.fl. 

överklagande av länsstyrelsens beslut 2021-10-13, dnr. 403-33413-

2021 angående rivningslov för rivning av hembygdsgård på fastigheten 

Brismene 3:7 i Falköpings kommun.  

Dom i rubricerat mål har överklagats. 

7 Överklagande den 14 december 2021 av förhandsbesked för 

nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Mobäcken 2:2. 

8 Överklagande den 16 december 2021 av sanktionsavgift för olovlig 

byggnation av mur på fastigheten Hällkistan 1. 

9 Inkommande skrivelse den 20 januari 2022 från privatperson. 
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§ 4 Dnr 2021/00186  

Anmälda delegationsbeslut  

Byggnadsnämndens beslut 

1     Informationen godkänns och läggs till handlingarna.      

Bakgrund 

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

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

Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat.  

Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och 

tjänstepersoner i enlighet med byggnadsnämndens delegationsbestämmelser.  

Ett beslut som en delegat fattar med stöd av delegationsbestämmelserna har 

samma rättsverkan som om det fattats av byggnadsnämnden. Byggnads-

nämnden kan inte ändra ett sådant beslut. Dock kan byggnadsnämnden när 

som helst återkalla delegationen. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ett delegationsbeslut som fattas med stöd av byggnadsnämndens 

delegationsbestämmelser ska anmälas till byggnadsnämnden vid dess 

nästkommande sammanträde. Samtliga anmälda delegationsbeslut 

presenteras för byggnadsnämnden i form av nedanstående förteckning.     

Anmälda delegationsbeslut  

Beslut Delegat  

Bygglov enligt rapport 

2021-11-23 – 2021-12-31 

Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 

Rivningslov enligt rapport 

2021-11-23 – 2021-12-31 

Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 

Anmälan enligt rapport 

2021-11-23 – 2021-12-31 

Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 
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§ 5 Dnr 2021/00191  

Upphävande av gatunamnet Tryckerigatan 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden upphäver gatunamnet Tryckerigatan.  

Bakgrund 

Tryckerigatan är belägen med anslutning till Midfalegatan. Anslutningen har 

fungerat som en infart till fastigheten Karlavagnen 5. Gatan är ingen 

lokalgata eller allmän plats i den gällande stadsplanen från år 1970. 

Tryckerigatan är belägen på kvartersmark för verksamheter. 

Förutsättningarna för gatan i gällande stadsplan har uppdagats i samband 

med en utökning av fastigheten Karlavagnen 5, där kommunen försäljer 

ytterligare mark till fastighetsägaren. Tekniska nämnden har på förekommen 

anledning, i dialog med stadsbyggnadsavdelningen, fattat beslut om att 

upphäva det kommunala väghållaransvaret för Tryckerigatan eftersom det i 

formell mening inte är en gata utan enbart en infart. 

Stadsbyggnadsavdelningens bedömning 

Gatunamnet har inte någon funktion då fastigheten Karlavagnen 5 kommer 

få en ny adress och tillfart till fastigheten finns dels via anslutning från 

Midfalegatan och dels via anslutning från Sätunagatan. Med bakgrund av 

detta anses därför gatunamnet inte längre behövas och namnet Tryckerigatan 

kan upphävas 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 5/2022 

Tjänsteutlåtande, 2021-12-27 

Kartunderlag 

Tekniska nämnden, 2021-12-20, § 118 

  

 

 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Mikael Carp, 1:e mätningsingenjör 

Lantmäteriet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen            
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§ 6 Dnr 2021/00177  

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus 
på fastigheten Skår 9:1 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Förhandsbesked för nybyggnad ett enbostadshus med två 

komplementbyggnader 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 6 902 kr. Faktura skickas separat.   

Villkor 

1   Huvudbyggnadens byggnadsarea får inte vara större än 125 kvadratmeter. 

2   Huvudbyggnaden får ha högst 2 våningar.  

Bakgrund 

Ansökan avser förhandsbesked för ett enbostadshus i två våningar samt två 

komplementbyggnader. Huvudbyggnaden är tänkt att få en byggnadsarea på 

110 kvadratmeter. Komplementbyggnaderna placeras som flygelbyggnader 

till bostadshuset, de blir i ett plan och får en tänkt byggnadsarea på ca 32 

kvadratmeter vardera. 

Lokalisering 

Platsen besöktes den 9 november 2021. Den tänkta placeringen sker på mark 

som idag betas. Platsen är tydligt avgränsad, i väster av en väg, i norr av ett 

bostadshus, i söder av en ekonomibyggnad och i öster av en stenmur. Det 

finns en befintlig infart som leder till en äldre komplementbyggnad, denna 

byggnad är tänkt att rivas. Tänkt tomt är kuperad, en kulle sträcker sig från 

norr till söder. I norra hörnet finns en fornlämning i form av hällristningar. 

Den begränsade ytan har en storlek på ca 4 000 kvadratmeter. Det finns även 

större mängd större stenar på området. I närheten av tänkt byggnation finns 

utpekat fornminne. 

Översiktsplanen för området 

Enligt översiktsplanen benämns markanvändningen som landsbygd och 

generellt utpekad som jordbruksmark.   

Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser av men av 

riksintressen för naturvård, kulturvård och friluftsliv.  

Platsen ingår i ”Redogörelse och ställningstagande – riksintresse för 

kulturmiljövården i Falköpings kommun, underlag till ÖP” antagen den 26 

februari 2018. Där pekas Skårs by med omland ut med värdeklass A, 

nationellt bevarandevärde.  
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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 Skår 1:15, 1:17, 1:7, 5:6, samt Skår 8:2, 8:6 och Skår 8:7 har 

bedömts vara berörda. Inga negativa synpunkter har kommit in till 

byggnadsnämnden. 

Ärendet har remitterats till Miljönämnden östra Skaraborg som i sitt 

remissvar den 20 december 2021 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 remitteras till Länsstyrelsen Västra Götaland och de bedömde i 

sitt svar den 6 december 2021 att sökande behöver tillstånd enligt 

kulturmiljölagen för att kunna bygga på platsen.  

Skäl till beslut 

Byggnadsnämnden bedömer att byggnaderna inte kommer att få någon 

betydande inverkan på omgivningen. Den sökta åtgärden bedöms därför, 

med hänsyn till bebyggelsens karaktär och omfattning, inte vara sådan att 

marken behöver prövas med detaljplan enligt 4 kap. 2 § PBL. 

Den tänkta tomten för bostadshuset har i närtid betats av djur och klassas 

därför som brukningsvärd jordbruksmark enligt 3 kap. 4 § miljöbalken (MB, 

1998:808). Platsen får vidare anses som svårbrukad på grund av de 

geografiska avgränsningar som finns samt att den är kuperad och fylld med 

flera större stenar.  

I detta fall bedömer nämnden att det tänkta bostadshuset är ett begränsat 

komplement som inte påtagligt motverkar ett rationellt jordbruk i det större 

perspektivet, (jfr mark och miljööverdomstolens avgörande den 28 februari 

2017 i mål P 4520-17). Med beaktande av detta bedömer byggnadsnämnden 

att 3 kap. 4 § miljöbalken (MB, 1998:808) i detta fall inte är ett hinder mot 

att positivt förhandsbesked lämnas. 

Genom att följa villkoren om utformning gällande byggnadsarea och 

våningsantal så bedömer byggnadsnämnden att byggnaden knyter an till 

omgivande bebyggelse och på så sätt bidrar till en god helhetsverkan enligt 2 

kap. 6 § PBL. 

Mot bakgrund av ovanstående bedömer nämnden att lokaliseringen av 

byggnaderna är förenliga med Falköpings kommuns översiktsplan och 2 kap 

och 9 kap. 31§ PBL och ett positivt förhandsbesked kan där med beviljas. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 6/2022   2022-01-12 

Tjänsteutlåtande   2021-12-21 
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Yttrande MÖS   2021-12-20 

Yttrande LST   2021-12-06 

Epost förtydligande flygelbyggnad  2021-11-26 

Foto    2021-11-25 

Situationsplan   2021-11-25 

Ansökan om förhandsbesked  2021-11-25 

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. 

Innan åtgärder vidtas så behöver sökande säkerställa att beslutet inte har 

blivit överklagat av annan part. Stadsbyggnadsavdelningen kan lämna mer 

information. 

Det finns flera biotoper framförallt i jordbrukslandskap som omfattas av 

biotopskydd. Tillstånd kan krävas för ingrepp som påverkar dessa.  

Generellt skyddade biotoper är: 

- Allé 

- Odlingsrösen i jordbruksmark 

- Stenmurar i Jordbruksmark 

- Åkerholme 

- Källa med omgivande våtmark i jordbrukslandskap 

- Våtmark och småvatten i jordbrukslandskap (Gäller även öppna diken) 

- Pilevall 

För mer information om generellt biotopskydd kontakta Länsstyrelsen i 

Västra Götalands län. 

Anvisningar i remissvar från Miljönämnden östra Skaraborg (MÖS) behöver 

följas.  

  

 

 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Sökanden            
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§ 7 Dnr 2021/00178  

Bygglov för nybyggnad av korttidsboende på 
fastigheten Friggeråker 25:8 

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: Mats Pettersson, mats@hagenbyggkonsult.se som är certifierad 

kontrollansvarig med certifieringsnummer SC0755-11 enligt 10 kap. 9 § 

PBL. 

3   Handläggningsavgift tas ut med 73 637 kr. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av korttidsboende. Boendet kommer 

att innehålla 20 boenderum med tillhörande gemensamhetsytor. Byggnaden 

får en byggnadsarea på ca 1 200 kvadratmeter. Fasaden blir till största del av 

grön träpanel. Indragna entréer, uteplatser och uterum får en fasad av 

ofärgad träpanel. Takbeläggning, dörrar och fönster blir mörkgråa.  

På tomten uppför också tre förråd och ett miljöhus. Det anläggs 15 

parkeringsplatser och tre parkeringsplatser för rörelsehindrade.   

Fastigheten omfattas av detaljplan ”Anneborg 1:6 m.fl.” antogs 15 december 

2021. 

Skäl till beslut 

Åtgärden överensstämmer med detaljplanen. Byggnadsnämnden bedömer att 

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

Mot bakgrund av ovanstående ska bygglov beviljas.  

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 7/2022   2022-01-12 

Tjänsteutlåtande   2021-12-22 

Situationsplan   2021-12-09 

Nybyggnadskarta   2021-12-09 

Beskrivning färgsättning   2021-12-02 

Bygglovshandlingar Ritningar (A)  2021-12-02 

Ansökan om bygglov   2021-12-02 

Övriga upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett 

startbesked. 
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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. 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. Kostnad för detta kan tillkomma. 

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 

 Fuktsäkerhetsprojektering 

  

 

Paragrafen skickas till  
Sökanden            
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§ 8 Dnr 2021/00190  

Bygglov för tillbyggnad av tågservicehall samt 
nybyggnad av lager på fastigheten Anneborg 2:4 

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: Tommy Andersson, Sweco AB, Fredsgatan 14, 703 62 Örebro som är 

certifierad kontrollansvarig med certifieringsnummer C000399 enligt 10 

kap. 9 § PBL. 

3   Handläggningsavgift tas ut med 230 622 kr. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av befintlig tågservicehall samt 

nybyggnad av lagerhall. Dagens servicehall, som byggdes år 2012-2013, ska 

förlängas norrut med 108 meter, totalt tillkommer 3 830 kvadratmeter till 

dagens 3 350 kvadratmeter. Dessutom ska en lagerhall på 812 kvadratmeter 

byggas samt tillhörande personalparkering och en ny tillfartsväg. I samband 

med utbyggnaden kommer ett befintligt tält för en hjulsvarv på 100 

kvadratmeter flyttas till en ny plats sydväst om befintlig servicehall och även 

en telekommunikationsmast som står på fastigheten flyttas en bit. Marken i 

den norra delen av fastigheten ska höjas ca 3,5 meter till samma nivå som 

marken vid servicehallen för att möjliggöra en utökning av bangården. 

Fastigheten omfattas av detaljplan ”Ranten 1:8 m.fl. Anneborg, Falköpings 

stad” som fick laga kraft den 14 april 2014. Enligt detaljplanen får 

byggnadshöjden inte överstiga 10,0 meter. Tillbyggnadens fasad mot västra 

stambanan får, likt befintlig servicehall, en byggnadshöjd på ca 10,5 meter 

vilket innebär en avvikelse mot detaljplanen. 

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 fastigheterna Anneborg 1:5, Friggeråker 25:8, 

Ranten 1:1 och Ranten 1:8, har bedömts vara berörda. Inga negativa 

synpunkter har inkommit. 

Skäl till beslut 

Åtgärden avviker från detaljplanen avseende byggnadshöjd, 10,5 meter mot 

tillåtna 10,0 meter. Avvikelsen kan betraktas som liten och förenlig med 

planens syfte, eftersom avvikelsen redan har godtagits på befintlig 
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servicebyggnad och tillbyggnaden är en förlängning med samma vägghöjd 

och taklutning. 

Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd för övrigt uppfyller 

tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 8/2022   2022-01-12 

Tjänsteutlåtande   2021-12-22 

Planritningar    2021-11-29 

Fasadritningar   2021-11-29 

Sektioner    2021-11-29 

Ritning lagerhall   2021-12-22 

Ritning svarvtält   2021-11-29 

Situationsplan   2021-12-22 

Ansökan om bygglov   2021-11-05 

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. 

Utstakning av byggnadernas läge och höjd krävs. Utstakningen kommer 

diskuteras på det tekniska samrådet. Kostnad för utstakning kan tillkomma. 

Åtgärden kräver fastighetsägarens tillstånd. 
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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 

 Arbetstagarintyg 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Sökanden            
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§ 9 Dnr 2021/00166  

Byggsanktionsavgift för uppförande av byggnad utan 
lov samt ändrad användning av byggnader utan lov på 
fastigheten Jäla-Västerbo 1:3 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Med stöd av 10 kap. 3 §, 11 kap. 51 och 53 §§ plan- och bygglagen (PBL, 

2010:900) samt 9 kap. 6 § punkt 2 plan- och byggförordningen (PBF, 

2011:338) beslutar byggnadsnämnden att påföra fastighetsägarna, 

Kristoffer Berglund (870428-5637) och Johanna Berglund (880619-

5501), en byggsanktionsavgift om 13 566 kr 

(trettontusenfemhundrasextiosex kronor) för att ha uppfört ett växthus 

utan beviljat bygglov och startbesked.  

2   Med stöd av 10 kap. 3 §, 11 kap. 51 och 53 §§ PBL samt 9 kap. 8 § punkt 

2 PBF beslutar byggnadsnämnden att påföra fastighetsägarna, Kristoffer 

Berglund (870428-5637) och Johanna Berglund (880619-5501), en 

byggsanktionsavgift om 18 683 kr (artontusensexhundraåttiotre kronor) 

för att väsentligt ha ändrat användningen utav komplementbyggnader 

utan beviljat bygglov och startbesked.  

Avgifterna ska betalas till Falköpings kommun inom två månader efter det 

att beslutet delgetts de avgiftsskyldiga. En faktura skickas ut separat.  

Bakgrund 

Ärendet avser utdömande av sanktionsavgift för uppförande av växthus samt 

ändrad användning av komplementbyggnader utan beviljat bygglov och 

startbesked. Under försommaren 2021 blev handläggare på 

stadsbyggnadsavdelningen uppmärksammade på att fastighetsägarna 

olovligen hade uppfört ett växthus på 22 kvadratmeter samt dels inrett ett 

före detta djurstall till serveringslokal på 72 kvadratmeter och ett magasin till 

en butik på 53 kvadratmeter. Fastighetsägaren kontaktades och ett platsbesök 

gjordes den 22 juni 2021. Fastighetsägarna hade inte vetskap om att det 

krävdes bygglov och de blev informerade om vad bygglov i efterhand skulle 

kosta och ungefärlig nivå på sanktionsavgifter. De informerades också om 

att de hade möjlighet att avveckla verksamheten, återställa lokalerna och riva 

växthuset innan frågan om sanktionsavgift behandlades av 

byggnadsnämnden för att på så sätt vidta rättelse och undgå utdömande av 

straffavgiften. Detta skedde inte och istället kom det in en ansökan om 

bygglov i efterhand för växthuset och för ändrad användning. Bygglov för 

växthuset beviljades på delegation den 9 december 2021 (D 2021-279) och 

bygglov för ändrad användning beviljades av byggnadsnämnden den 15 

december 2021 (§ 198). 
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Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.  

Skäl till beslut 

Enligt 11 kap. 51 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter 

mot en bestämmelse i 8 till 10 kap. PBL. Avgiftens storlek framgår av 9 kap. 

PBF. En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett 

uppsåtligen eller av oaktsamhet (11 kap. 53 § PBL). Avgiften ska fastställas 

med tillämpning av aktuellt prisbasbelopp, som för 2021 uppgick till 47 600 

kr. 

Växthuset 

Enligt 9 kap. 6 § punkt 2 PBF är byggsanktionsavgiften för att påbörja 

uppförande av ett växthus innan beviljat lov och startbesked 0,25 

prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvm sanktionsarea.  

(0,25*47600)+(0,005*47600*7) = 13 566 kr 

Serveringslokal och butik  

Enligt 9 kap. 8 § punkt 2 PBF är byggsanktionsavgiften för att påbörja en 

väsentligt ändrad användning av en komplementbyggnad innan beviljat lov 

och startbesked 0,0625 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,003 prisbasbelopp 

per kvm sanktionsarea.  

(0,0625*47600)+(0,003*47600*110) = 18 683 kr 

Enligt 11 kap. 53 a § PBL kan en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas 

ned till hälften eller en fjärdedel om avgiften inte står i rimlig proportion till 

den överträdelse som har begåtts. Ingen nedsättning är aktuellt i detta fall. 

Byggnadsnämnden kan konstatera att ett växthus har uppförts och 

komplementbyggnader har fått ändrad användning innan bygglov och 

startbesked beviljats och därför ska en byggsanktionsavgift tas ut. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 9/2022   2022-01-12 

Tjänsteutlåtande   2021-12-22 

Beräkning av sanktionsavgift växthus (bilaga 1) 2021-12-22 

Beräkning av sanktionsavgift komplementbyggnader  

(bilaga 2)    2021-12-22 

Beviljat bygglov servering och butik BN § 198 2021-12-15 

Beviljat bygglov växthus D 2021-279  2021-12-09 

 

Övriga upplysningar 

Beslutet inklusive avgiften kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län. Ett skriftligt överklagande ska ha inkommit till 
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byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då sökande fick beslutet. 

Stadsbyggnadsavdelningen kan lämna mer information.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen ska delges 
Fastighetsägarna till Jäla-Västerbo 1:3           
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§ 10 Dnr 2021/00179  

Byggnadsnämndens verksamhetsplan för år 2022-2024 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden antar byggnadsnämndens verksamhetsplan för år 

2022-2024.  

Reservation 

Milada Wurm (SD) och Anette Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Wurms yrkande.      

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2021, § 117 om flerårsplan 

för åren 2022–2024 och budget för år 2022. I det beslutade dokumentet 

framgår de verksamhetsmässiga och ekonomiska ramar som ligger till grund 

nämndernas verksamhet år 2022. Verksamhetsplanen för år 2022-2024 ska 

vara beslutad av nämnd senast i januari 2022. 

Byggnadsnämndens verksamhetsplan för år 2022-2024 beskriver 

byggnadsnämndens mål, nyckeltal och ambitionsförändringar med fokus på 

kvalitet och effektivitet inom verksamheten.  

Byggnadsnämnden har inget personalansvar och ingen verksamhetsbudget, 

utan endast budget som omfattar politikerarvoden och nämndens 

omkostnader. 

Stadsbyggnadsavdelningens bedömning 

Stadsbyggnadsavdelningen föreslår byggnadsnämnden att anta 

byggnadsnämndens verksamhetsplan för år 2022-2024.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 10/2022 

Tjänsteutlåtande, 2021-12-20 

Förslag till byggnadsnämndens verksamhetsplan för år 2022-2024 

Yrkanden 

Milada Wurm (SD) yrkar på följande tillägg i verksamhetsplanen under mål 

1, se kursiv text. 

Byggnadsnämnden ska verka för hållbara, inkluderande städer men även för 

möjlighet att leva miljösmart på landsbygden. Städerna ska ha tillgängliga 

stadsmiljöer som erbjuder alla människor en attraktiv och grön livsmiljö. 

Närhet gör att det är enkelt att leva sitt vardagsliv och ta sig fram med 
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hållbara transporter som t.ex. gång, cykel och miljövänliga bilar. För att 

främja levande centrum skall även tillgängligheten för bilen prioriteras. 

Dan Hovskär (KD) yrkar avslag på Milada Wurms (SD) tilläggsyrkande.     

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Milada Wurms (SD) yrkande respektive 

Dan Hovskärs (KD) yrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar att 

avslå Wurms tilläggsyrkande.   

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att 

byggnadsnämnden beslutar att anta verksamhetsplanen för år 2022-2024.   

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 11 Dnr 2021/00189  

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) år 
2022 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden antar byggnadsnämndens tillsynsplan enligt plan- och 

bygglagen (2010:900) år 2022.  

Bakgrund 

Byggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur och stads- och 

landskapsbild som ska vara estetiskt tilltalande. Byggnadsnämnden ska se till 

att bygglov är förenliga med gällande lag och praxis, ge råd och 

upplysningar och utöva tillsyn över byggandet. Tillsyn sker vid anmälan 

samt på byggnadsnämndens eget initiativ enligt upprättad tillsynsplan. 

Byggnadsnämndens tillsynsplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) år 

2022 är ett komplement till byggnadsnämndens verksamhetsplan år 2022-

2024. 

Stadsbyggnadsavdelningens bedömning 

Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att byggnadsnämndens tillsynsplan 

enligt plan- och bygglagen (2010:900) år 2022 beskriver vilka områden som 

ingår i byggnadsnämndens tillsynsverksamhet och hur den ska bedrivas och 

prioriteras år 2022. Stadsbyggnadsavdelningen föreslår byggnadsnämnden 

att anta tillsynsplanen. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 11/2022 

Tjänsteutlåtande, 2022-01-03 

Byggnadsnämndens tillsynsplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) år 

2022 
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§ 12 Dnr 2021/00188  

Tillsynsplan enligt miljöbalken (1998:808) för 
strandskyddsärenden år 2022 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden antar tillsynsplan enligt miljöbalken (1998:808) för 

strandskyddsärenden år 2022.  

Bakgrund 

Byggnadsnämnden ansvarar för tillsynen av strandskyddet i Falköpings 

kommun. Byggnadsnämnden ska för varje verksamhetsår upprätta en 

tillsynsplan för strandskyddstillsynen, baserad på en behovsutredning. 

Tillsynen ska säkerställa syftet med strandskyddet. Tillsynsmyndigheten ska 

dessutom bedriva främjande och förebyggande tillsyn. Enligt 7 § 

förordningen om tillsyn enligt miljöbalken ska en tillsynsmyndighet avsätta 

resurser som i tillräcklig grad svarar mot behovet av tillsyn samt ha personal 

med tillräcklig kompetens för tillsynsarbetet. Tillsynsplanen är ett 

komplement till byggnadsnämndens verksamhetsplan för 2022-2024. 

Stadsbyggnadsavdelningens bedömning 

Stadsbyggnadsavdelningen föreslår att byggnadsnämnden antar tillsynsplan 

enligt miljöbalken (1998:808) för strandskyddsärenden år 2022. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 12/2022 

Tjänsteutlåtande, 2021-12-21 

Förslag till tillsynsplan enligt miljöbalken (1998:808) för 

strandskyddsärenden år 2022 
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§ 13 Dnr 2021/00187  

Internkontrollplan för år 2022 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden antar förslag till internkontrollplan för år 2022.  

Bakgrund 

Samtliga nämnder i Falköpings kommun ska upprätta en egen intern-

kontrollplan utifrån respektive verksamhetsområde. Internkontrollplanen ska 

revideras årligen och antas i nämnd. Utöver varje nämnds internkontrollplan 

ska kommunstyrelsen besluta om kommungemensamma kontrollpunkter 

som ska ingå i alla nämnders internkontrollplaner. 

Internkontroll handlar främst om att säkerställa att verksamheten når de mål 

som kommunfullmäktige beslutat om. Den interna kontrollen ska vara ett 

verktyg som används för att kunna skapa goda rutiner, ökad effektivitet, 

säkerställa att lagar och andra regelverk efterlevs samt att minimera de risker 

som finns i verksamheten. Den ska också skydda medarbetare från 

oberättigade misstankar om oegentligheter. 

Internkontrollplanen för år 2022 har tagits fram baserad på den riskanalys 

som har genomförts av stadsbyggnadsavdelningens arbetsgrupp för 

internkontroll.  

Stadsbyggnadsavdelningens bedömning 

Följande kontrollpunkter föreslås ingå i byggnadsnämndens 

internkontrollplan för år 2022. 

 Grannehörandekretsen – vid grannehörande ska rätt krets av grannar 

höras 

 Bygglov på delegation – bygglov som tas på delegation ska fattas av 

rätt delegat 

 Fakturering av sanktionsavgift – när ett beslut om sanktionsavgift har 

fått laga kraft ska byggherren faktureras 

 Fakturering av bygglov – bygglov ska faktureras i samband med att 

bygglovet expedieras 

 Betalning enligt plankostnadsavtal – plankostnaden ska vara betald 

innan beslut i planärendet behandlas av arbetsutskottet 

 Utskick av planhandlingar – utskick av planhandlingar ska ske i rätt 

tid 
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 Diarieföring – inskannade dokument ska registreras i ärendet innan 

originalhandlingen förstörs 

 Leverantörstrohet – inköp av varor och tjänster ska göras från korrekt 

avtalsleverantör (kommungemensam kontrollpunkt) 

Stadsbyggnadsavdelningen föreslår att byggnadsnämnden antar 

interkontrollplanen för år 2022. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 13/2022 

Tjänsteutlåtande, 2021-12-21 

Förslag till byggnadsnämndens internkontrollplan för 2022 

Riskbedömning av kontrollpunkter år 2022 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            


