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§ 136 Dnr 2020/00131  

Plan- och bygglovsläget för september 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Informationen godkänns och läggs till handlingarna.  

Bakgrund 

Kommunarkitekt Amelie Sandström informerar om planläget för september 

månad. Bygglovsingenjör Stefan Tiverman informerar om bygglovsläget 

efter augusti månad. Det är fortsatt fler inkomna ansökningar och 

anmälningar jämfört med samma period föregående år. Inkommande 

bygglov är 10 % fler jämfört med samma period förra året och anmälningar 

är 53 % fler. Hittills i år har det inkommit 35 tillsynsärenden, jämfört med 17 

ärenden samma tid förra året.  
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§ 137 Dnr 2020/00132  

Information om projektet stadskärnan 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Informationen godkänns och läggs till handlingarna.  

Bakgrund 

Kommunarkitekt Amelie Sandström informerar om vad som händer i 

projektet Falköpings stadskärna. Under våren 2021 bjöd Svenska kyrkan och 

kommunen in till en arkitekttävling som ett led i att utveckla de offentliga 

platserna i centrum. En urvalsgrupp valde ut fyra tävlingsdeltagare som gick 

vidare och fick rita tävlingsförslag. En utsedd tävlingsjury bedömde de 

inkomna förslagen och utsåg Sydväst arkitektur och landskap AB med 

bidraget Extra lagrad som vinnare. Det vinnande teamet får nu fortsatt 

uppdrag att vidareutveckla tävlingsförslaget för att kunna genomföra det. Ett 

gestaltningsförslag tas fram tillsammans med kommunens arbetsgrupp under 

hösten/vintern 2021 och ombyggnation av etapp 1 beräknas kunna starta 

sommar/höst 2022.  
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§ 138 Dnr 2021/00136  

Planbesked för fastigheten Apotekaren 11 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden lämnar ett positivt planbesked enligt 5 kap. 2-5 §§ 

plan- och bygglagen (2010:900). 

2   Byggnadsnämnden uppdrar åt stadsbyggnadsavdelningen att upprätta ett 

förslag till att upphäva tomtindelningsplanen för det aktuella området. 

3   Byggnadsnämnden beslutar att plankostnadsavtal ska tecknas med 

sökanden innan planarbetet påbörjas, dock senast sex (6) månader efter 

beslut om planbesked. 

4   Byggnadsnämnden bedömer att planen kan komma att antas under andra 

kvartalet 2022.  

Bakgrund 

En ansökan om planbesked har inkommit till byggnadsnämnden från 

fastighetsägaren för fastigheten Apotekaren 11. Ansökan avser ett 

upphävande av tomtindelningsplan. Fastigheten är belägen i stadsdelen 

Västertull i centrala Falköping. 

Planbeskedet syftar till att upphäva den del av tomtindelningsplanen som 

berör fastigheten Apotekaren 11. Detta för att möjliggöra en ny 

fastighetsbildning inom området som inte är förenlig med gällande 

tomtindelningsplan. 

Stadsbyggnadsavdelningens bedömning 

Planbeskedet överensstämmer med Översiktsplan 2017-2030, antagen av 

kommunfullmäktige den 26 februari 2018, § 44.  

För det aktuella området gäller en stadsplan som fastställdes år 1968 och en 

detaljplan antagen år 2007. I gällande planer är fastigheten planlagd för 

bostadsändamål i tre våningar och vårdändamål i fem våningar. Största delen 

av marken omfattas av prickad mark som inte får bebyggas. I fastighetens 

södra del finns en ledningsrätt. 

Utifrån platsens förutsättningar bedöms det inte krävas några utredningar. 

Skulle det dyka upp ny information eller förutsättningar i det kommande 

planarbetet, kan detta förändras.  

Förvaltningen ser positivt på att upphäva tomtindelningsplanen för 

Apotekaren 11, då det skulle bidra till bättre möjligheter för 

fastighetsbildning inom området.  

Planarbetet bedöms kunna inledas fjärde kvartalet 2021. 
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Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att detaljplanen slutligen 

kommer att antas.   

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 136/2021 

Planarkitektens tjänsteutlåtande, 2021-08-23 

Begäran om planbesked 

Situationsplan 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Sökanden            
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§ 139 Dnr 2021/00002  

Samråd för ändring av stadsplan för del av Floby 
municipalsamhälle (Floby 15:19) 

Byggnadsnämndens beslut 

1  Byggnadsnämnden godkänner upprättat samrådsförslag till ändring av 

stadsplan för del av Floby municipalsamhälle (Floby 15:19), Falköpings 

kommun.  

2  Byggnadsnämnden beslutar att planen inte kommer att medföra betydande 

miljöpåverkan. 

3   Byggnadsnämnden sänder ut planförslaget inklusive tillhörande 

dokument på samråd från den 29 september till den 20 oktober 2021.  

Bakgrund 

Stadsbyggnadsavdelningen fick den 24 mars 2021, § 39 i uppdrag av 

byggnadsnämnden att upprätta ett förslag till att ändra stadsplan för del av 

Floby municipalsamhälle, antagen år 1959.   

Planändringen syftar till att möjliggöra för fler bostadslägenheter inom 

fastigheten Floby 15:19. Syftet är även upphäva tomtindelningsplanen för 

fastigheten Floby 15:19. Ändringen ryms inom syftet för idag gällande plan.  

Förändringen innebär att bebyggelsen inom fastigheten Floby 15:19 kan 

inredas som flerbostadshus och sker i överensstämmelse med Översiktsplan 

2017-2030, antagen av kommunfullmäktige den 26 februari 2018, § 44.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 137/2021 

Tjänsteutlåtande, 2021-08-27 

Planbeskrivning 

Plankarta (befintlig plankarta med området för ändringen utpekat) 

Planbeskrivning för befintlig plan (med ändringen markerad) 

Grundkarta 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Länsstyrelsens yttrande på undersökning av betydande miljöpåverkan 
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§ 140 Dnr 2021/00119  

Samråd för ändring av stadsplan för genomfartsleden 
inom Floby samhälle (Floby 15:19) 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden godkänner upprättat samrådsförslag till ändring av 

stadsplan för genomfartsleden inom Floby samhälle (Floby 15:19), 

Falköpings kommun. 

2   Byggnadsnämnden beslutar att planen inte kommer att medföra 

betydande miljöpåverkan. 

3   Byggnadsnämnden sänder ut planförslaget inklusive tillhörande 

dokument på samråd från den 29 september till den 20 oktober 2021.  

Bakgrund 

Stadsbyggnadsavdelningen fick den 24 mars 2021, § 39 i uppdrag av 

byggnadsnämnden att upprätta ett förslag till att ändra befintlig stadsplan för 

genomfartsleden inom Floby samhälle, antagen år 1965. 

Planändringen syftar till att möjliggöra för fler bostadslägenheter inom 

fastigheten Floby 15:19. Syftet är även upphäva tomtindelningsplanen för 

fastigheten Floby 15:19. Ändringen ryms inom syftet för idag gällande plan.  

Förändringen innebär att bebyggelsen inom fastigheten Floby 15:19 kan 

inredas som flerbostadshus och sker i överensstämmelse med Översiktsplan 

2017-2030, antagen av kommunfullmäktige den 26 februari 2018, § 44.   

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 138/2021 

Planarkitektens tjänsteutlåtande, 2021-08-27 

Planbeskrivning 

Plankarta (befintlig plankarta med området för ändringen utpekat 

Planbeskrivning för befintlig plan (med ändringen markerad) 

Grundkarta 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Länsstyrelsens yttrande på undersökning av betydande miljöpåverkan 
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§ 141 Dnr 2021/00099  

Upphävande av detaljplan för del av Alvared 4:164 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden godkänner samrådsredogörelsen och 

stadsbyggandsavdelningens bemötande av inkomna synpunkter. 

2   Byggnadsnämnden upphäver detaljplanen med stöd av 

kommunfullmäktiges delegation.  

Bakgrund 

Falköpings kommun har den 28 oktober 2020 beviljats statliga bidrag för ett 

naturvårdsprojekt (LONA-projekt) som syftar till att restaurera cirka 17 

hektar betesmark på kommunägd mark. I projektet ingår att restaurera tre 

naturbetesmarker i Stenstorp samt den aktuella betesmarken i Åsarp. Syftet 

med projektet är att främja den biologiska mångfalden i betesmarkerna, 

framför allt att gynna pollinerande insekter. En förutsättning för att 

genomföra LONA-projektet är att detaljplanen inom utpekat område 

upphävs.  

Stadsbyggnadsavdelningen fick den 20 januari 2021, § 4 i uppdrag av 

byggnadsnämnden att upprätta ett förslag till att upphäva detaljplan för del 

av Alvared 4:164 i Åsarp. Det formella samrådet pågick mellan den 1 juli 

och den 22 augusti 2021.  

Syftet med upphävandet av detaljplanen inom utpekat område, är att 

förhindra en framtida exploatering av en värdefull naturbetesmark. 

Huvuddragen innebär att ett område som i detaljplanen är utpekat som 

småindustri, bostäder samt gata blir planlöst. Detta för att värna den känsliga 

naturmiljön på platsen. Vid upphävandet av del av detaljplanen förblir 

området en betesmark som i dagsläget vilket sker i överensstämmelse med 

Översiktsplan 2017-2030, antagen av kommunfullmäktige den 26 februari 

2018, § 44.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 139/2021 

Planarkitektens tjänsteutlåtande, 2021-08-27 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Samrådsredogörelse 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Länsstyrelsens yttrande på undersökning av betydande miljöpåverkan 
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§ 142 Dnr 2018/00028 214 

Godkännande inför antagande av detaljplan för del av 
Tåstorp 7:7 (Lilla Sikagården) 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet och 

stadsbyggandsavdelningens bemötande av inkomna synpunkter. 

2   Byggnadsnämnden överlämnar detaljplanen för del av Tåstorp 7:7 m.fl. 

(Lilla Sikagården) till kommunfullmäktige för antagande.  

Bakgrund 

Stadsbyggnadsavdelningen fick den 20 mars 2018, § 32 i uppdrag av 

byggnadsnämnden att upprätta ett förslag till detaljplan för del av Tåstorp 

7:7 m.fl. (Lilla Sikagården). 

Det formella samrådet pågick mellan den 7 mars och den 7 april 2019. 

Planen var utsänd på granskning mellan den 18 december 2020 och den 1 

februari 2021. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för etablering av ett verksamhets-

område i Falköpings tätort. Bebyggelsen ska fungera som en buffertzon 

mellan Marjarps industriområde, länsväg 184 och det nya bostadsområdet 

vid Fåraberget samt säkerställa att landskapsbilden och riksintresset för 

kulturmiljö inte påtagligt skadas. Vidare är syftet med detaljplanen att 

möjliggöra anläggandet av en park med en dagvattendamm samt anläggandet 

av en ny gata som kopplar samman infrastrukturen och industriområdena 

öster och väster om planområdet. Syftet med detaljplanen är även att 

möjliggöra uppförandet av en ny cirkulationsplats som kopplar samman den 

nya gatan med infrastrukturen i det planerade bostadsområdet söder om 

planområdet. 

Efter det att planförslaget var på granskning har enbart mindre förändringar 

genomförts i planbeskrivningen. Dessa förändringar har gjorts i och med att 

projektering av dagvattendammen har påbörjats samt att dispensansökan för 

flytt av stenmur har lämnats in till och godkänts av Länsstyrelsen Västra 

Götaland. Ett förtydligande har även gjorts i planbeskrivningen gällande 

länsväg 184 då det nu framgår att det är kommunalt huvudmannaskap men 

att Trafikverket är väghållare för vägområdet för länsväg 184. 

Stadsbyggnadsavdelningens bedömning 

Förändringen innebär att jordbruksmark tas i anspråk för att möjliggöra för 

ett verksamhetsområde med mindre omgivningspåverkan i ett strategiskt 

läge utmed länsväg 184. Detta sker i överensstämmelse med Översiktsplan 

2017-2030, antagen av kommunfullmäktige den 26 februari 2018, § 44. 
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Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 140/2021 

Planarkitektens tjänsteutlåtande, 2021-08-31 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Behovsbedömning 

Länsstyrelsens yttrande på behovsbedömningen 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Riskutredning 

Dagvattenutredning 

PM Dagvatten tillägg 

Kulturmiljöutredning 

Naturvärdesinventering 

Trafik- och bullerutredning 

Geohydrologisk undersökning 

Markteknisk undersökningsrapport 

PM Geoteknik 

Granskningsutlåtande 

Samrådsredogörelse 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 143 Dnr 2018/00063 214 

Antagande av detaljplan för fastigheten Lantmannen 7 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet och 

stadsbyggandsavdelningens bemötande av inkomna synpunkter. 

2   Byggnadsnämnden antar detaljplanen med stöd av kommunfullmäktiges 

delegation.  

Bakgrund 

Stadsbyggnadsavdelningen fick den 28 augusti 2018, § 101 i uppdrag av 

byggnadsnämnden att upprätta ett förslag till detaljplan för Lantmannen 7 

och del av Gamla stan 2:26. 

Det formella samrådet pågick mellan den 14 januari och den 4 februari 2020. 

Planen var utsänd på granskning mellan den 8 februari och den 2 mars 2021. 

Detaljplanen syftar till att undersöka möjligheten att inom delar av 

industriområdet uppföra högre bebyggelse än vad som medges i gällande 

detaljplan samt justera område för gång- och cykelväg. Planen syftar även 

till att i detaljplan bevara den dagliga verksamheten inom del av Gamla stan 

2:26. Planen syftar också till att möjliggöra för parkering och återvinning 

samt att en del av Balderstensgatan blir infartsväg till närliggande 

bostadsfastighet. Detaljplanen syftar därutöver till att bevara befintliga 

alléer. 

Förändringen innebär industribebyggelsen får uppföras högre än tidigare 

samt inom område som tidigare planlagts som gång- och cykelväg. 

Detaljplanen innebär också att Dagcenter Freja blir kvar istället för 

industriändamål. Ändringarna sker i överensstämmelse med Översiktsplan 

2017-2030, antagen av kommunfullmäktige den 26 februari 2018, § 44.  

Stadsbyggnadsavdelningens bedömning 

Möjligheten att uppföra byggnader högre har föreslagits på ett sådant sätt att 

skuggningseffekten bedöms bli acceptabel och med kulturmiljövärden i 

beaktning. Förändring av var byggnader kan uppföras i förhållande till 

tidigare detaljplan bedöms också innebära mindre påverkan på riksintresset 

för kulturmiljövården. Detaljplanen säkerställer att ägaren till fastigheten 

Lantmannen 7 uppför bullerskyddande åtgärd innan bygglov beviljas vilket 

bedöms vara positivt för bostäder söder om fastigheten. Reglering av 

markanvändningen vid Dagcenter Freja säkerställer att verksamheten kan 

vara kvar. För att möjliggöra för den föreslagna utvecklingen på fastigheten 

Lantmannen 7 har avtal skrivits angående åtgärder på ledningar under 

marken som ägaren till fastigheten ska bekosta. Dela av Balderstensgatan 
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som tidigare tillhört fastigheten Lantmannen 7 får ändrad användning och 

föreslås övergå till bostadsfastigheten Fabrikören 13 också i enligt avtal 

mellan fastigheternas ägare. Detaljplanen bedöms innebära utvecklings-

möjlighet för verksamheten på fastigheten Lantmannen 7 samtidigt som 

allmänna intressen beaktas och andra enskilda intressen inte bedöms 

påverkas orimligt negativt.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 141/2021 

Planarkitektens tjänsteutlåtande, 2021-08-31 

Plankarta  

Planbeskrivning  

Granskningsutlåtande  

Undersökning av miljöpåverkan 

Länsstyrelsens yttrande om undersökning av miljöpåverkan 

Geoteknisk utredning  

Trafikutredning 

Utredning teknisk försörjning  

Riskutredning  

Immissionsutredning 

Skuggstudie  

Volymstudie 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Falköpings Mejeri ek. för.  

Falköpings Fastighet Fabrikören 13 AB            
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§ 144 Dnr 2021/00125  

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
del av fastigheten Smeby 5:15 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Förhandsbesked för ett 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 6 902 kronor. Faktura skickas separat.   

Villkor 

1   Huvudbyggnaden får uppföras högst i två våningar med en maximal 

byggnadsarea om 180 kvadratmeter.  

2   Slutgiltigt ställningstagande till byggnaders placering och utformning ska 

ske i samråd med stadsbyggnadsavdelningen inför ansökan om bygglov.  

3   Vid placering och byggnation ska objekt som är skyddsvärda ur 

kulturmiljö- och naturvårdssynpunkt respekteras.  

Bakgrund 

Ansökan 

Ansökan avser förhandsbesked om att få uppföra ett enbostadshus med 

tillhörande garage. Byggnaderna är tänkta att uppföras som ladhus med 

stående träpanel och svarta tak, bostadshuset i en våning eller en och en halv 

våning med en byggnadsarea på ca 160-180 kvadratmeter. Den tänkta 

avstyckningen blir ca 3 500-4 500  kvadratmeter utav en sammanhängande 

åkermark på ca 1,3 hektar. Marken ligger i träda sedan ca 5 år och 

fastighetsägaren bedömer att marken inte är brukningsvärd på grund av 

otillfredsställande dränering.  

Lokalisering 

Platsbesök gjordes den 26 augusti 2021. Den tänkta tomten ligger mitt i ett 

sammanhängande jordbrukslandskap med aktivt jordbruk. Placeringen av 

byggnaderna blir på en antydan till en ås i västra delen av den 

sammanhängande åkermarken. Närmsta bostadshus ligger ca 100 meter norr 

om den tänkta tomten med en kyrkoruin mellan. Gårdscentrat med 

huvudbyggnaden på aktuell fastighet ligger ca 180 meter söderut (närmsta 

ekonomibyggnad 70 meter ifrån). Fastigheten som tomten tillhör är taxerad 

som lantbruksenhet. Området omfattas av riksintresse för naturvård och 

kulturmiljövård. 
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Översiktsplanen för området 

Den tänkta nybyggnationen av bostadshuset görs på mark som enligt 

översiktsplanen är jordbruksmark. Detta innebär att vid förhandsbesked på 

jordbruksmark ska lokaliseringen prövas mot jordbrukets intressen. 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.  

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 Slöta-Kättilstorp 1:1, 2:3 och 4:11, Smeby 1:5, 

2:2, 2:5, 4:4, 5:2, 5:10, 5:15, 8:1 och 8:2, Synnerål 3:1, Vaxby 1:5 och 1:6. 

Inga negativa synpunkter har inkommit.  

Ärendet har remitterats till Miljönämnden östra Skaraborg som i sitt 

remissvar den 22 juli 2021 bedömer att avlopp kan ordnas på fastigheten 

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 också remitterats till Länsstyrelsen på grund av närheten till 

kyrkoruinen. I remissvar den 17 augusti 2021 meddelar Länsstyrelsen med 

hänvisning till kulturmiljölagens bestämmelser att de inte ser något hinder 

mot den planerade åtgärden då ingen fornlämning berörs. 

Skäl till beslut 

Marken ligger i träda sedan en längre period och dräneringen är dessutom 

dålig. Man kan ifrågasätta hur brukningsvärd marken är. Det finns 

bebyggelse på båda sidor om den tilltänkta fastigheten. Marken avgränsas av 

stenmurar som näst in till omöjliggör en sammanslagning av åkermarken. 

Mot bakgrund av ovanstående kan förhandsbesked beviljas. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 142/2021  2021-09-08  

Tjänsteutlåtande   2021-09-01 

Foto från platsen   2021-08-26 

Remissvar Länsstyrelsen   2021-08-17 

Remissvar MÖS   2021-07-22 

Reviderad Situationsplan   2021-07-18 

Information till ansökan   2021-07-18 

Inspirationsbilder   2021-07-06 

Kartunderlag från sökande   2021-07-06 

Ansökan om förhandsbesked  2021-07-06 
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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. 

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. 

Stadsbyggnadsavdelningens förslag 

Stadsbyggnadsavdelningen föreslog arbetsutskottet att föreslå 

byggnadsnämnden följande. 

1   Förhandsbesked för enbostadshus med garage beviljas inte med stöd av 2 

kap. 1-2, 4 §§ och 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (PBL, 2010:900). 

2   Handläggningsavgift tas ut med 6 902 kr. Faktura skickas separat. 

Stadsbyggnadsavdelningens skäl till beslut 

Ansökan om förhandsbesked ska pröva frågan om den sökta åtgärden kan 

tillåtas på den avsedda platsen enligt 9 kap. 17 § PBL. Avgörande för den 

bedömningen är om marken är lämplig för åtgärden enligt 9 kap. 31 § och 2 

kap. PBL. Vid prövningen ska miljöbalkens hushållningsbestämmelser 

tillämpas enligt 2 kap. 2 § PBL. 

Byggnadsnämnden bedömer, även om marken idag ligger i träda och har 

otillräcklig dränering, att det rör sig om brukningsvärd jordbruksmark då 

inget talar för att marken i framtiden inte skulle kunna brukas på ett rationellt 

sätt om marken dränerades. Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i 

anspråk för bebyggelse för att tillgodose ett väsentligt samhällsintressen och 

detta behov inte kan tillgodoses, på ett från allmän synpunkt tillfredställande 
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sätt, genom att annan mark tas i anspråk enligt 3 kap. 4 § miljöbalken 

(1998:808).  

Nämnden bedömer att byggandet av ett enbostadshus inte utgör ett väsentligt 

samhällsintresse och det allmänna intresset av att långsiktigt bevara 

brukningsvärd jordbruksmark väger tyngre än det enskilda intresset av att 

bebygga den aktuella platsen, 2 kap. 1 § PBL. En avstyckning på 3 500-4500 

kvadratmeter utav ca 1,3 hektar skulle motverka ett rationellt brukande av 

resterande del. Marken får därför anses olämplig för bostadsbyggande enligt 

2 kap. 4 § PBL. 

Mot bakgrund av ovanstående kan förhandsbesked inte beviljas.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på stadsbyggnadsavdelningens förslag 

respektive arbetsutskottets förslag och finner att byggnadsnämnden beslutar 

enligt arbetsutskottets förslag.      

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Sökanden            
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§ 145 Dnr 2021/00144  

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Påverås 1:4 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet för fortsatt 

handläggning.    

Bakgrund 

Ansökan 

Ansökan avser förhandsbesked om att få uppföra ett enbostadshus med 

tillhörande garage. Bostadshuset är tänkt att uppföras i gammaldags stil med 

vit eller gul träfasad och ska få två våningar med en byggnadsarea på ca 185 

kvadratmeter. Ca 5 000 kvadratmeter av befintlig åker på 2,35 hektar 

kommer tas i anspråk för tomt. Marken brukas idag.  

Sökande bedömer att det inte är ekonomiskt försvarbart att renovera 

befintligt bostadshus som ligger 400 meter längre söderut på fastigheten. De 

anser att tänkt placering ger dem störst möjlighet att få ut det bästa av 

fastigheten och en bättre ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft mot andra 

fastigheter i området.  

Lokalisering 

Platsbesök gjordes den 30 augusti 2021. Den tänkta tomten ligger högt 

placerad i ett sammanhängande jordbrukslandskap med aktivt jordbruk. 

Närmsta bostadshus ligger ca 100 öster ut och ytterligare ett bostadshus finns 

ca 280 meter norr ut. Området omfattas av riksintresse för naturvård och 

friluftsliv. I direkt anslutning till den odlade jordbruksmarken finns det 

områden på båda sidor som i naturvårdsprogrammet har klassats som högt 

respektive påtagligt naturvärde. 

Översiktsplanen för området 

Den tänkta nybyggnationen av bostadshuset görs på mark som enligt 

översiktsplanen är jordbruksmark. Detta innebär att vid förhandsbesked på 

jordbruksmark ska lokaliseringen prövas mot jordbrukets intressen. 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.  
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Yttranden 

Då det är uppenbart att förhandsbesked inte kan beviljas har grannar inte 

getts tillfälle att yttra sig över ansökan och ärendet har inte remitterats till 

Miljönämnden östra Skaraborg (MÖS) eller kommunekologen.  

Skäl till beslut 

Den 20 september 2021 inkom sökanden med kompletteringar till ärendet. 

Arbetsutskottet behöver behandla ärendet på nytt med hänsyn till de 

inkommande kompletteringarna. Ärendet behöver också skickas ut på 

grannehörande samt remitteras till Miljösamverkan östra Skaraborg och till 

kommunekologen. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Komplettering Översiktskarta  2021-09-20 

Komplettering Karta   2021-09-20 

Komplettering Situationsplan  2021-09-20 

Komplettering Förtydligande  2021-09-20 

Arbetsutskottet § 143/2012  2021-09-08  

Tjänsteutlåtande   2021-09-01 

Foto från platsbesök   2021-08-30 

Redogörelse och motivering  2021-08-31 

Situationsplaner med beskrivning  2021-07-29 

Illustrationer    2021-07-12 

Karta    2021-07-12 

Ansökan om förhandsbesked  2021-07-12 

Övriga upplysningar 

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. 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

1   Förhandsbesked för enbostadshus med garage beviljas inte med stöd av  

2 kap. 1-2, 4 §§ och 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (PBL, 2010:900) 

2   Handläggningsavgift tas ut med 4 998 kr. Faktura skickas separat 

Arbetsutskottets förslag till skäl till beslut 

Ansökan om förhandsbesked ska pröva frågan om den sökta åtgärden kan 

tillåtas på den avsedda platsen enligt 9 kap. 17 § PBL. Avgörande för den 

bedömningen är om marken är lämplig för åtgärden enligt 9 kap. 31 § och  

2 kap. PBL. Vid prövningen ska miljöbalkens hushållningsbestämmelser 

tillämpas enligt 2 kap. 2 § PBL. 
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Byggnadsnämnden bedömer att marken är brukningsvärd. Brukningsvärd 

jordbruksmark får endast tas i anspråk för bebyggelse för att tillgodose ett 

väsentligt samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses, på ett från 

allmän synpunkt tillfredställande sätt, genom att annan mark tas i anspråk 

enligt 3 kap. 4 § miljöbalken (1998:808), MB.  

Nämnden bedömer att byggandet av ett enbostadshus inte utgör ett väsentligt 

samhällsintresse och det allmänna intresset av att långsiktigt bevara 

brukningsvärd jordbruksmark väger tyngre än det enskilda intresset av att 

bebygga den aktuella platsen, 2 kap. 1 § PBL. Möjligheten finns också att 

bygga inom redan etablerad tomt på fastigheten. Marken får därför anses 

olämplig för bostadsbyggande enligt 2 kap. 4 § PBL. 

Mot bakgrund av ovanstående kan förhandsbesked inte beviljas.     

Yrkanden 

Corry Thuresson (S) yrkar att ärendet återremitteras för att skickas ut på 

grannehörande med anledning av att det inkommit kompletteringar sedan 

arbetsutskottets sammanträde. Ärendet behöver behandlas på nytt av 

arbetsutskottet där man tar hänsyn till kompletteringarna.      

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag respektive Corry 

Thuressons (S) yrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar att 

återremittera ärendet.      

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Sökanden            
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§ 146 Dnr 2021/00133  

Bygglov för nybyggnad av radhus och flerbostadshus 
på fastigheten Gamla stan 2:26 

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: Bo Nyström, Bobesiktningar i Göteborg AB, Skogsviksvägen 45, 423 

61 Torslanda som är certifierad kontrollansvarig med certifieringsnummer 

SC0801-12 och Peter Källö, Probi Control AB, Fyrskeppsvägen 5, 423 40 

Torslanda som är certifierad kontrollansvarig med certifieringsnummer 

SC0936-14 enligt 10 kap. 9 § PBL. 

3   Handläggningsavgift tas ut med 465 956 kronor. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av radhus och flerbostadshus med 

totalt 40 lägenheter. På fastigheten kommer det att uppföras tre stycken 

byggnader i radhusformat, två stycken byggnader i flerbostadshusformat och 

tre mindre komplementbyggnader som blir sophus, förråd och växthus. Den 

totala byggnadsarean på fastigheten blir 2 063 kvadratmeter och den totala 

bruttoarean för byggnaderna blir 4 680 kvadratmeter.  

Radhus 120 byggs i två plan med en byggnadsarea om 436,9 kvadratmeter 

och en bruttoarea om 823 kvadratmeter. Byggnaden kommer inrymma fem 

stycken lägenheter om 5 rum och kök med en boarea på 120,3 kvadratmeter 

fördelat i två plan. På den västra fasaden kommer det finnas 4 stycken förråd 

om cirka 6 kvadratmeter vardera. Till varje lägenhet kommer det finnas en 

uteplats där ett plank på vardera sida uppförs till en höjd om 1,7 meter och 

en längd om 4,2 meter.  Fasaden kläs med stående träpanel i bruten vit kulör 

(NCS 1002-Y), fönster och dörrar i ockra RAL 1011 kulör och tak av 

tegelpannor i tegelröd/brunröd kulör.   

Radhus 120 stad byggs i två plan med en byggnadsarea om 274,2 

kvadratmeter och en bruttoarea om 507 kvadratmeter. Byggnaden kommer 

inrymma tre stycken lägenheter om 6 rum och kök med en boarea på 120,6 

kvadratmeter fördelat i två plan. På den södra fasaden kommer det finnas 4 

stycken förråd om cirka 6 kvadratmeter vardera. Till varje lägenhet kommer 

det finnas en uteplats där ett plank på vardera sida uppförs till en höjd om 1,7 

meter och en längd om 4,2 meter.  Fasaden kläs med stående träpanel i 

mellangrå kulör (NCS 3502-Y), fönster och dörrar i ockra RAL 1011 kulör 

och tak av tegelpannor i tegelröd/brunröd kulör.    
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Radhus 137 byggs i två plan med en byggnadsarea om 371,4 kvadratmeter 

och en bruttoarea om 681,3 kvadratmeter. Byggnaden kommer inrymma fyra 

stycken lägenheter om 6 rum och kök med en boarea på 138,4 kvadratmeter 

fördelat på två plan. Till varje lägenhet kommer det finnas en uteplats där ett 

plank på vardera sidan uppförs till en höjd om 1,7 meter och en längd om 4,2 

meter.  Fasaden kläs med stående träpanel i mörkgrå kulör (NCS 5502-Y), 

fönster och dörrar i ockra RAL 1011 kulör och tak av tegelpannor i 

tegelröd/brunröd kulör.   

Flerbo 1 byggs i fyra plan med en byggnadshöjd om 12,8 meter, en 

byggnadsarea om 442,7 kvadratmeter och en bruttoarea om 1 408 

kvadratmeter. Alla fyra plan kommer inrymma två stycken lägenheter om 3 

rum och kök med en boarea om 66,5 kvadratmeter och två stycken 

lägenheter om 4 rum och kök med en boarea om 80,7 kvadratmeter. 

Lägenheterna på plan 1 får varsin uteplats som skärmas av med plank på 

vardera sidan med en höjd om 1,7 meter och en längd om 2,4 meter. 

Lägenheterna på plan 2-4 nås via trappa eller hiss och den gemensamma 

loftgången.  

Flerbo 2 byggs i fyra plan med en byggnadshöjd om 12,8 meter, en 

byggnadsarea om 337,1 kvadratmeter och en bruttoarea om 1 060 

kvadratmeter. Alla fyra plan kommer inrymma två lägenheter om 4 rum och 

kök med en boarea på 80,7 kvadratmeter och en lägenhet om 2 rum och kök 

med en boarea om 53,3 kvadratmeter. Lägenheterna på plan 1 får varsin 

uteplats som skärmas av med plank på vardera sidan med en höjd om 1,7 

meter och en längd om 2,4 meter. Lägenheterna på plan 2-4 nås via trappa 

eller hiss och den gemensamma loftgången. På plan 1 kommer det även 

finnas ett gemensamt miljörum och ett gemensamt förråd.  

Fasaderna på de två flerbostadshusen blir av stående träpanel där plan 1 

målas med mörkgrå kulör (NCS 5502-Y) och plan 2-4 målas med bruten vit 

kulör (NCS 1002-Y). Taket kommer vara av tegelpannor med tegelröd kulör/ 

brunröd kulör.  

Utöver byggnaderna med bostäder kommer det att uppföras tre fristående 

byggnader. En för miljö/teknik/förråd i ett plan med en byggnadsarea om 

111,5 kvadratmeter, en som endast kommer att användas som förråd med en 

byggnadsarea om 71,2 kvadratmeter och ett växthus med en byggnadsarea 

om 18,4 kvadratmeter. Fasaderna på förrådsbyggnaderna blir av stående 

träpanel i mörkgrå kulör (NCS 5502-Y), dörrar med en kulör av ockra RAL 

1011 och tak av tegelpannor i tegelröd/brunröd kulör.   

Parkering till bostäderna finns på grannfastigheten Stenhuggaren S:1 där 

totalt 41 parkeringar finns tillgängliga för de tillkommande bostäderna. 

Utöver dessa 41 parkeringar kommer det även att finnas fem stycken 

parkeringar för rörelsehindrade på den aktuella fastigheten i anslutning till 

bostadsbyggnaderna.   
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Fastigheten omfattas av detaljplan ”Prästgårdsgärde” antagen den 24 

november 2014.  

Skäl till beslut 

Åtgärden överensstämmer med detaljplanen och uppfyller kommunens 

parkeringspolicy. Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd 

uppfyller tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 144/2021  2021-09-08  

Tjänsteutlåtande   2021-08-31 

Ritningar (A) – marksektion  2021-08-30 

Ritningar (A) – markplaneringsplan  2021-08-30 

Ritningar (A) – flerbo 2   2021-08-30 

Ritningar (A) – flerbo 1   2021-08-30 

Ritningar (A) – radhus 137   2021-08-30 

Ritningar (A) – radhus 120 stad  2021-08-30 

Ritningar (A) – radhus 120   2021-08-30 

Anmälan kontrollansvarig   2021-08-20 

Ritningar (A) – miljö/teknik  2021-07-02 

Ritningar (A) – förråd   2021-07-02 

Situationsplan   2021-07-02 

Ansökan om bygglov   2021-05-21 

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

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

kap. 43 § PBL. 

Utstakning av byggnadens läge och höjd krävs. Utstakningen kommer 

diskuteras på det tekniska samrådet och ske genom byggnadsnämndens 

försorg på begäran från byggherren. 

Åtgärden kräver fastighetsägarens tillstånd. 

Beslutet inklusive avgiften kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län. Ett skriftligt överklagande ska ha inkommit till 

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

Stadsbyggnadsavdelningen kan lämna mer information. 

I handläggningsavgiften ingår kostnad för bygglovsprövning, 

nybyggnadskarta, planavgift samt förskottsavgift för beslut om startbesked, 

slutbesked och utstakning.  

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 
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§ 147 Dnr 2021/00141  

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Åsle 19:5 

Byggnadsnämndens beslut 

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

2010:900). 

2   För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig 

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

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

3   Handläggningsavgift tas ut med 13 090 kr. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av bostadshus. Befintlig tillbyggnad 

på den nordöstra sidan av byggnaden rivs och ersätts med en större 

tillbyggnad på ca 90 kvadratmeter. Tillbyggnaden kommer innehålla 

badrum, tvättstuga, groventré, matsal och sovrum. Fasaden kläs med röd 

stående träpanel, taktäckningen blir till stor del av röda tegelpannor men 

även lite röd plåt. Fönster blir av trä klädda med vit aluminium och spröjs.  

Åtgärden sker inom områdesbestämmelser för ”Tiarp” som fick laga kraft 

den 6 juni 1994.  

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 Esbjörntorp 1:4, 1:6, Tiarp 6:6 och Åsle 19:2 och 19:9 har 

bedömts vara berörda. Inga negativa synpunkter har kommit in till 

byggnadsnämnden. 

Skäl till beslut 

Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 och 8 kap. 1 §, 2 § första 

stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ PBL och 

förutsätter inte planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 § PBL. Den strider inte 

mot gällande områdesbestämmelser. Mot bakgrund av ovanstående ska 

bygglov beviljas. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Tjänsteutlåtande   2021-09-09 

Situationsplan   2021-08-13 

Ritning (A) Förtydligande tillgänglighet  2021-07-26 
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Ritningar (A) Fasad, plan, sektion  2021-07-12 

Ansökan om bygglov   2021-07-12 

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. 

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 samt materialinventering 

 Grund- och stomritningar 

 Energiberäkning 

 Brandskyddsbeskrivning 

 VA-handlingar 

 Ventilations- och värmeritningar 

 Färdigställandeskydd 

 Fuktsäkerhetsprojektering 
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§ 148 Dnr 2021/00142  

Bygglov för fasadändring av enbostadshus på 
fastigheten Kleva 3:6 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Ansökan om bygglov beviljas 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 2021-08-27). 

5   Byggnadsnämnden beslutar att byggnadsverket får tas i bruk innan 

slutbesked lämnas enligt 10 kap. 4 § PBL. 

6   Handläggningsavgiften reduceras så att ingen avgift tas ut för åtgärder 

som omfattas av den utökade lovplikten.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för fasadändring av enbostadshus. På nordvästra 

sidan av bostadshuset är del av taket belagd med svart shingel, denna byts till 

svart bandtäckt plåt. 

Åtgärden sker inom områdesbestämmelser för ”Vilske-Kleva” som fick laga 

kraft den 23 maj 2003. Enligt områdesbestämmelserna behövs det bygglov 

för utbyte av takmaterial.  

Skäl till beslut 

Byggnaden är inte utpekad som särskilt värdefull ur historisk, 

kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel och åtgärden bedöms 

inte strida mot gällande områdesbestämmelser.  

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 § 146/2021  2021-09-08  

Tjänsteutlåtande   2021-08-27 

Kontrollplan    2021-08-27 

Foto tänkt plåt   2021-08-24 



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30 (38) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-22 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Foto bostadshus   2021-08-24 

Situationsplan   2021-08-24 

Ansökan om bygglov   2021-08-24 

Övriga upplysningar 

Byggnadsnämnden är skyldig att påföra byggherren en byggsanktionsavgift 

om byggnationen påbörjas innan startbeskedet meddelas enligt 11 kap. 51 § 

PBL. Starbesked meddelas med detta beslut. 

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. 

Beslutet inklusive avgiften kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län. Ett skriftligt överklagande ska ha inkommit till 

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

Stadsbyggnadsavdelningen kan lämna mer information. 

Som underlag för slutbesked ska verifierad kontrollplan lämnas in till 

stadsbyggnadsavdelningen.  
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§ 149 Dnr 2021/00143  

Bygglov för transformatorstation på fastigheten Stora 
Dala 1:1 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och 

bygglagen (PBL, 2010:900). 

2   Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte för åtgärden. Byggherren 

ansvarar själv för kontrollen av genomförandet. 

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

23 §§ PBL. 

4   Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att kontrollplanen 

fastställs (daterad 2021-07-12). 

5   Byggnadsnämnden beslutar att byggnadsverket får tas i bruk innan 

slutbesked lämnas enligt 10 kap. 4 § PBL. 

6   Handläggningsavgift tas ut med 4 712 kr. Faktura skickas separat.   

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av en transformatorstation. 

Transformatorstation får en byggnadsarea på ca 5 kvadratmeter, fasad av röd 

plåt och ett svart plåttak.  

Området omfattas av områdesbestämmelser ”Dala” som fick laga kraft den 

27 mars 2007.   

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 Dala 2:2, 2:5, 33:2, Skråkåsa 30:6 och Stora Dala 1:1 och 2:1 

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

byggnadsnämnden.  

Skäl till beslut 

Åtgärden strider inte mot områdesbestämmelserna. Byggnadsnämnden 

bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 

kap. PBL och kräver inte planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 § PBL. Mot 

bakgrund av ovanstående ska bygglov beviljas. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Tjänsteutlåtande   2021-09-09 
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Situationsplan    2021-08-10 

Kontrollplan     2021-07-12 

Ritningar (A)    2021-07-12 

Foto     2021-07-12 

Ansökan om bygglov   2021-07-12 

Övriga upplysningar 

Byggnadsnämnden är skyldig att påföra byggherren en byggsanktionsavgift 

om byggnationen påbörjas innan startbeskedet meddelas enligt 11 kap. 51 § 

PBL. Starbesked meddelas med detta beslut. 

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. 

Beslutet inklusive avgiften kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län. Ett skriftligt överklagande ska ha inkommit till 

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

Stadsbyggnadsavdelningen kan lämna mer information. 

Som underlag för slutbesked ska verifierad kontrollplan lämnas in till 

stadsbyggnadsavdelningen.   
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§ 150 Dnr 2020/00138  

Anmälda delegationsbeslut  

Byggnadsnämndens beslut 

1   Informationen godkänns och läggs till handlingarna.  

Bakgrund 

Ett delegationsbeslut som fattas med stöd av byggnadsnämndens 

delegationsbestämmelser ska anmälas till byggnadsnämnden vid dess 

nästkommande sammanträde. Samtliga anmälda delegationsbeslut 

presenteras för byggnadsnämnden i form av nedanstående förteckning. 

Beslut Delegat  

Bygglov enligt rapport 

2021-08-03 – 2021-08-30 

Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 

Anmälan enligt rapport 

2021-08-03 – 2021-08-30 

Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 

Godkännande av förrättning. 

Avstyckning från Lofsgården 1:1 

samt fastighetsreglering berörande 

styckningslotten och Kinneveds 

Prästbol 1:1. 

Planarkitekt 

2017/094 

Samråd enligt miljöbalken med 

Länsstyrelsen i Västra Götalands 

län om artskyddsutredning inom 

detaljplan för del av fastigheten 

Gamla stan 2:26 m.fl. 

Ordföranden 

2021/150 

Gallring av pappershandlingar i 

pågående planärenden för en digital 

ärendehantering för 

byggnadsnämnden 

Ordföranden 
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§ 151 Dnr 2021/00145  

Byggnadsnämndens verksamhetsrapport per den 31 
augusti år 2021 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden godkänner nämndens verksamhetsrapport per den 31 

augusti år 2021 samt överlämnar den till ekonomiavdelningen.  

Bakgrund 

Byggnadsnämnden har genom sin verksamhet under januari-augusti 2021 

bidragit till ökad måluppfyllelse. 

Byggnadsnämnden har prioriterat detaljplaner som leder till förtätning av 

befintliga miljöer vilket är positivt ur klimat- och miljöhänseende och som i 

förlängningen gör att kommunen arbetar aktivt med att nå uppställda mål i 

Agenda 2030.  

Byggnadsnämnden har vid både planläggning och bygglovshantering tagit 

ansvar för bevarandet och utvecklandet av den gestaltade livsmiljön i 

Falköpings kommun.  

Byggnadsnämndens personal för en ständig dialog med externa aktörer i 

frågor om näringslivets utveckling. I samarbete med kommunens 

näringslivsenhet arbetar verksamheten proaktivt och fångar tidigt i 

processerna upp exploatörer och fastighetsägare för att kunna vägleda dem 

rätt in i bygg- och planprocesserna i byggnadsnämndens myndighetsansvar. 

Stadsbyggnadsavdelningens förslag 

Stadsbyggnadsavdelningen föreslår byggnadsnämnden att godkänna 

verksamhetsrapport per den 31 augusti år 2021. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 148/2021 

Avdelningschefens tjänsteutlåtande, 2021-09-07 

Förslag till byggnadsnämndens verksamhetsrapport per den 31 augusti 2021 
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§ 152 Dnr 2020/00137  

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 Kommunstyrelsen beslut den 18 augusti 2021, § 115. Utvärdering av 

internkontroll för Falköpings kommun för år 2020. 

2 Mark- och miljööverdomstolens protokoll 2021-08-26, Mål nr P 2934-

21. Bygglov för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten 

Bolumstorp 2:15. Mark- och miljööverdomstolen ger inte 

prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står fast. 

3 Kommunfullmäktiges beslut den 30 augusti 2021, § 88. 

Budgetramjustering kopplat till tidigare beslut för år 2021. 

5 Kommunfullmäktiges beslut den 30 augusti 2021, § 90. Entledigande 

av Jörgen Larsson (SD) från uppdragen som ledamot i tekniska 

nämnden och ledamot i byggnadsnämnden. 

4 Inkommande skrivelse från privatperson, 2021-09-01 

6 Ordförandens svar på inkommande skrivelse från privatperson, 2021-

09-10. 
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§ 153 Dnr 2020/00133  

Ekonomisk lägesrapport efter augusti 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Informationen godkänns och läggs till handlingarna.  

Bakgrund 

Avdelningschef Erna Pezic presenterar ekonomisk lägesrapport efter augusti 

månad.  

Underlag 

Arbetsutskottet § 151/2021 

Ekonomirapport efter augusti 
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§ 154 Dnr 2020/00134  

Avdelningschefen och ordföranden informerar  

Byggnadsnämndens beslut 

1   Informationen läggs till handlingarna.  

Bakgrund 

Ordföranden informerar om att efter kommunfullmäktiges sammanträde den 

27 september ska gruppledarna träffas och besluta om hur sammanträden ska 

hållas framöver, om de blir digitala eller fysiska. Vidare informerar 

ordföranden om att den 20 oktober ska byggnadsnämnden träffas en heldag 

med start kl. 9:00 i Margaretasalen på Hotell Falköping. På förmiddagen blir 

det arbete med verksamhetsplanen samt utbildning och på eftermiddagen 

hålls byggnadsnämndens sammanträde. Fika och lunch ingår. 

Avdelningschef Erna Pezic informerar om en omorganisation på 

stadsbyggnadsavdelningen. Kommunarkitekt Amelie Sandström blir 

biträdande avdelningschef och kommer att ta över delar av 

verksamhetsansvaret. Erna kommer fortsatt ha personalansvaret på 

avdelningen. Controller Mona Lindén kommer att utöka sina arbetsuppgifter 

med personalfrågor och arbetsmiljöfrågor.    
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§ 155 Dnr 2020/00135  

Övrigt  

Byggnadsnämndens beslut 

1   Informationen läggs till handlingarna.      

Bakgrund 

Corry Thuresson (S) har fått frågor om tre hus på Trädgårdsgatan som det 

har spekulerats om på sociala medier och han undrar på vilket sätt 

kommunen är inblandad. Avdelningschef Erna Pezic meddelar att i samband 

med utbyggnad av korsningen Trädgårdsgatan/Fogdegatan visades att en 

äldre detaljplan berör tre fastigheter utmed Trädgårdsgatan. En dialog förs 

med de berörda fastighetsägarna.      

  

            


