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§ 14 Dnr 2021/00180  

Planläget för februari 2022 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen och lägga den till 

handlingarna.      

Information 

Planläggning med detaljplan syftar till att mark och vattenområden används 

till de ändamål området är mest lämpat för. Lämpligheten bedöms med 

hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. När kommunen tar fram en 

detaljplan görs det enligt en väl definierad process med syfte att säkra insyn 

för berörda, få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att förankra 

förslaget. Planläggning initieras av att kommunen själv begär ett 

planuppdrag eller att någon utomstående begär ett planbesked. Byggnads-

nämnden ska då besluta om kommunen har för avsikt att påbörja ett 

planarbete.  

Ärendet omfattar information om pågående planer, deras status och 

prioritering.  

Detaljplanen för Snickaren 3, Hattmurklan 1 m.fl. och Floby 15:19 kommer 

sändas på granskning under februari månad. 

Planarbete för fastigheten Bryggaren 9 avslutas eftersom plankostnadsavtal 

inte har tecknats med sökanden. 

Begäran om planbesked för fastigheten Tillskäraren 1 har inkommit gällande 

fastighetsutveckling och förtätning. Beslut om planbesked kan fattas den 27 

april 2022. 

Underlag 

Arbetsutskottet § 14/2022 

Stadsbyggnadsavdelningens tjänsteutlåtande, 2022-02-02 

Planpriolista för februari 2022 
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§ 15 Dnr 2022/00006  

Bygglovsläget efter januari 2022 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen och lägga den till 

handlingarna.      

Information 

Enligt överenskommelse ska det vid varje nämndsmöte redogöras för hur 

många ansökningar om lov och förhandsbesked samt anmälning av ej 

lovpliktiga åtgärder som kom in föregående månad. Utöver detta redovisas 

också inkomna tillsynsärenden och hur många som har avslutats. 

Under januari 2020 inkom 30 ansökningar om lov/förhandsbesked samt sju 

anmälningar vilket är i paritet med tidigare år. Under perioden har 11 nya 

tillsynsärenden registrerats och sex gamla ärenden har avslutats vilket 

innebär 135 pågående tillsynsärenden.    

Underlag 

Arbetsutskottet § 15/2022 

Stadsbyggnadsavdelningens tjänsteutlåtande, 2022-02-02 

Statistik inkomna ärenden januari 2022 
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§ 16 Dnr 2021/00182  

Ekonomisk lägesrapport efter januari 2022 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen och lägga den till 

handlingarna.      

Information 

Byggnadsnämndens budget omfattar byggnadsnämndens egna kostnader i 

form av politikerarvoden, reseersättningar, mobilabonnemang med mera. 

Byggnadsnämnden har inget personalansvar och ingen verksamhetsbudget, 

utan detta ligger på kommunstyrelsen.  

Byggnadsnämnden har tilldelats en budgetram på 1000 tkr för år 2022 och 

nämndens resultat för januari 2022 visar en positiv avvikelse med 12 tkr. 

Underlag 

Arbetsutskottet § 16/2022 

Stadsbyggnadsavdelningens tjänsteutlåtande, 2022-02-02 

Ekonomirapport efter januari 2022 
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§ 17 Dnr 2021/00185  

Anmälningsärenden  

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen och lägga den till 

handlingarna      

Information 

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 

händelser som kan vara av intresse för byggnadsnämnden.   

Nr Ärende 

1 Kommunstyrelsens beslut den 19 januari 2022, § 7. 

Ändring av fördelning av ersättningen för etableringsinsatser och 

introduktion för nyanlända personer (schablonersättning) 

2 Ordförandens svar på inkommande skrivelse den 1 februari 2022. 

3 Meddelande från Mark- och miljööverdomstolen den 1 februari 2022. 

Klagorätt avseende beslut om rivningslov för rivning av hembygdsgård 

på fastigheten Brismene 3:7, nu fråga om prövningstillstånd. Mark- 

och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. 

4 Inkommande brev från Rädda Barnen den 1 februari 2022. 
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§ 18 Dnr 2021/00186  

Anmälda delegationsbeslut  

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen och lägga den till 

handlingarna.     

Information 

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. 

Delegationsbeslut  

Beslut Delegat  

Bygglov enligt rapport 

2022-01-01 – 2022-01-31 

Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 

Anmälan enligt rapport 

2022-01-01 – 2022-01-31 

Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 
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§ 19 Dnr 2021/00066  

Avslutande av planärende för fastigheten Bryggaren 9 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden avslutar påbörjat planärende för fastigheten 

Bryggaren 9.  

Bakgrund 

Den 20 maj 2021 § 80 beslutade byggnadsnämnden att lämna ett positivt 

planbesked för fastigheten Bryggaren 9. Enligt beslutet ska plankostnads-

avtal tecknas med sökanden inom sex (6) månader. Sökanden har inte skrivit 

på avtalet, trots påminnelse och information om att ärendet kommer att 

avslutas om inte avtal tecknas i tid. Sökanden har också fått information om 

att nytt planbesked måste sökas om ärendet avslutas och sökanden ändå 

avser att gå vidare med planläggningen.  

Stadsbyggnadsavdelningen bedömning 

Eftersom sökanden inte har tecknat plankostnadsavtal senast sex månader 

efter beslut om planbesked, föreslår stadsbyggnadsavdelningen att 

byggnadsnämnden avslutar planärendet för Bryggaren 9.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 21/2022 

Tjänsteutlåtande, 2022-02-01 

Översiktskarta 

BN § 80/2021 

Begäran om planbesked 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Sökanden            
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§ 20 Dnr 2017/00094 214 

Granskning av detaljplan för del av fastigheten Gamla 
Stan 2:26 med flera (Skola vid gamla kalkbrottet) 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att sända ut planförslaget inklusive 

tillhörande dokument på ny granskning från den 24 februari till den 17 

mars 2022.  

Sammanfattning 

Detaljplanen för en ny skola vid det gamla kalkbrottet är en del av den nya 

skolorganisationen som beslutades av kommunfullmäktige den 27 mars 

2017, § 33. Under våren 2017 gjordes en lokaliseringsstudie som 

rekommenderade den aktuella platsen för planläggning. Efter genomförd 

planprocess beslutade kommunfullmäktige den 24 juni 2019, § 65 att anta 

detaljplan för del av Gamla stan 2:26 m.fl. (Skola vid gamla kalkbrottet). 

Beslutet överklagades och upphävdes i Mark- och miljööverdomstolen på 

grund av att detaljplanens konsekvenser för den fridlysta arten mindre 

vattensalamander inte utretts. 

Byggnadsnämnden och kommunstyrelsen beslutade under första halvan av 

2021 om fortsatt planläggning av området. Med anledning av den skyddade 

arten inledde kommunen samråd enligt miljöbalken med Länsstyrelsen i 

Västra Götaland vari det framkom att en dispensansökan krävdes. Ansökan 

om dispens för flytt av arten mindre vattensalamander lämnades in den 25 

november 2021. Dispens beviljades av Länsstyrelsen i Västra Götaland den 

17 februari 2022. Flytten av arten enligt dispensen innebär att detaljplanen 

och dess genomförande inte medför någon negativ påverkan på arten. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för byggnation av en ny skola med 

friytor som främjar elevernas hälsa och utveckling samt tillhörande 

trafiklösningar. Därutöver ska skyddsvärda träd och alléer bevaras.  

Mellan beslut om fortsatt planläggning och granskning 2 har vissa 

redaktionella justeringar och förtydliganden angående bland annat 

förekomsten av arten mindre vattensalamander och dispens från 

artskyddsförordningen gjorts i planbeskrivningen. I plankartan har ett 

markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik utökats inom 

kvartersmarkens sydöstra del.  

Stadsbyggnadsavdelningen föreslår att byggnadsnämnden sänder 

detaljplaneförslaget på ny granskning från den 24 februari till den 17 mars 

2022. 
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Bakgrund 

Stadsbyggnadsavdelningen fick den 25 september 2017, § 96 i uppdrag av 

kommunfullmäktige att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheten 

gamla stan 2:26 med flera. 

Byggnadsnämnden beslutade den 25 september 2018, § 121 att sända 

detaljplaneförslaget på samråd. Samrådet pågick från den 2 oktober till den 

30 oktober 2018.  

Under samrådet skickades information om detaljplanen till myndigheter, 

organisationer, föreningar, sakägare och andra berörda. Handlingarna har 

under samrådstiden funnits tillgängliga på Falköpings kommuns webbplats. 

Under samrådstiden hölls ett samrådsmöte där sakägare fick information om 

detaljplaneförslaget och möjlighet att ställa frågor. 

Den 5 februari 2019 beslutade byggnadsnämnden att ställa ut planförslaget 

för granskning från den 4 till den 24 mars 2019. 

Under samråd och granskning inkom totalt 58 synpunkter varav 5 var utan 

erinran. De synpunkter som inkom berörde i huvudsak platsen som 

planförslaget omfattar och dess lämplighet för skolverksamhet med fokus på 

friytans storlek. Flera synpunkter rörde också tillåten storlek på bebyggelse, 

buller- och skuggningspåverkan samt parkeringsmöjligheter i förhållande till 

friyta. 

Mellan samråd och granskning har detaljplaneförslaget delvis omarbetats. 

De mest väsentliga förändringarna är att största tillåtna byggnadsarea har 

minskats och högsta tillåtna nockhöjd har sänkts. Storleken på mindre 

byggnader och byggnadsdelar samt var de tillåts har ändrats. Placering av 

området för tekniska anläggningar och dess storlek har ändrats något. En 

bestämmelse som skyddar de huggna stenväggarna i kalkbrottet har lagts till. 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 juni 2019, § 65 att anta detaljplan för 

del av Gamla stan 2:26 m.fl. (Skola vid gamla kalkbrottet). Detaljplanen 

syftade till att möjliggöra för byggnation av en ny skola med friytor som 

främjar elevernas hälsa och utveckling samt tillhörande trafiklösningar. 

Därutöver skulle skyddsvärda träd och alléer bevaras. Beslutet överklagades 

och handlingarna sändes till Mark- och miljödomstolen som avslog 

överklagandena. Domen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen 

som beviljade anstånd och upphävde kommunfullmäktiges beslut om 

antagande den 29 april 2021. Antagandebeslutet upphävdes eftersom 

detaljplanens konsekvenser för den fridlysta arten mindre vattensalamander 

inte utretts. 

Kommunstyrelsen beslutade den 19 maj 2021, § 86 att fortsätta 

detaljplanering för del av fastigheten Gamla stan 2:26 m.fl. (Skola vid gamla 

kalkbrottet). Den 20 maj 2021, § 81 beslutade även byggnadsnämnden att 

fortsätta planläggningen. 
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Mellan beslut om fortsatt planläggning och ny granskning har vissa 

redaktionella justeringar och förtydliganden angående bland annat 

förekomsten av arten mindre vattensalamander och dispens från 

artskyddsförordningen gjorts i planbeskrivningen. I plankartan har ett 

markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik utökats inom 

kvartersmarkens sydöstra del.  

Stadsbyggnadsavdelningens bedömning 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för byggnation av en ny skola med 

friytor som främjar elevernas hälsa och utveckling samt tillhörande 

trafiklösningar. Skyddsvärda träd och alléer ska bevaras. 

Under detaljplaneprocessens gång har flera utredningar tagits fram som 

sammantaget, i det framtagna planförslaget, visar på att platsen lämpar sig 

för en ny skola. Flera avvägningar mellan olika allmänna och enskilda 

intressen har behövt göras för att platsen både ska fungera som en god skol- 

och lärmiljö samtidigt som omgivningspåverkan och påverkan på befintliga 

värden på platsen begränsas. För att den fridlysta arten mindre 

vattensalamander inte ska riskeras påverkas negativt har dispens beviljats för 

att flytta arten till en mer gynnsam lokal. Det innebär att detaljplanen och 

dess genomförande inte innebär någon negativ påverkan på arten. 

Detaljplaneförslaget innebär huvudsakligen att området runt kalkbrottet blir 

plats för en ny skola med tillhörande skolgård samt att Hollendergatan får en 

förändrad sträckning och sker i överensstämmelse med Översiktsplan 2017-

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

Eftersom Mark- och miljööverdomstolen upphävde kommunfullmäktiges 

beslut att anta detaljplanen krävs en ny granskning innan detaljplanen kan 

antas. 

Med anledning av ovanstående föreslår stadsbyggnadsavdelningen att 

byggnadsnämnden sänder detaljplanen på ny granskning från den 24 februari 

till den 17 mars 2022. 

Finansiering 

Beslut om ny granskning innebär inte några kostnader för kommunen.  

Yrkande 

Corry Thuresson (S) yrkar bifall till stadsbyggnadsavdelningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Stadsbyggnadsavdelningens tjänsteutlåtande, 2020-02-18 

Plankarta granskning 2, 2022-02-18 

Planbeskrivning granskning 2, 2022-02-18 

Beslut om dispens från artskyddsförordningen, 2022-02-17 

Komplettering angående dispensärende, 2022-02-07 
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Komplettering till ansökan om artskyddsdispens, 2021-12-10 

Ansökan om dispens från artskyddsförordningen, 2021-11-25 

Artskyddsutredning för mindre vattensalamander, 2021-09-09 

PM Utlåtande angående övervintringslokaler för mindre vattensalamander, 

2020-10-18 

PM Uttalande angående vattensalamander, 2020-09-07 

Granskningsutlåtande, 2019-03-26 

Samrådsredogörelse, 2019-01-25 

Illustrationer, 2019-01-22 

Skuggstudie, 2019-01-21 

Trafikbullerutredning, 2018-08-30 

Trafikanalys, 2018-08-30 

PM Påverkan på naturvärden, 2018-08-24 

Dagvattenanalys, 2018-08-23 

Geoteknisk utredning, 2018-05-04 

Beläggningsstudie av Odenområdet, 2018-01-30 

Länsstyrelsen yttrande angående behovsbedömning, 2017-11-21 

Behovsbedömning, 2017-11-02 

Miljöteknisk undersökning, 2017-09-04 

Naturvärdesinventering, 2017-06-30  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till 
Josef Ydeskog, planarkitekt            
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§ 21 Dnr 2022/00004  

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med 
garage på fastigheten Ullene 6:13 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Förhandsbesked för enbostadshus med garage och maskinhall 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   Byggnaderna ska uppföras med sadeltak. 

2   Huvudbyggnaden får ha högst 2 våningar.  

3   Huvudbyggnadens byggnadsarea får inte vara större än 200 kvadratmeter.   

Bakgrund 

Ansökan avser förhandsbesked för ett enbostadshus med garage och 

verkstad.  Tänkt bostadshus kommer få en boarea på ca 245 kvadratmeter 

och garaget får en storlek på ca 75 kvadratmeter. Verkstaden är tänkt att 

byggas längre fram och storleken är inte bestämd. Tänkt fastighet kommer få 

en storlek på ca 8 500 kvadratmeter. 

Lokalisering 

Platsbesök gjordes den 22 december 2021. Den tänkta placeringen sker i ett 

trädbevuxet område. Träden består mest av lövträd. Tänkt område begränsas 

av stenmurar. Utanför stenmurarna i söder och öster är det jordbruksmark 

och i väster är det skog. Sökande har redovisat 4 stycken möjliga 

framfartsvägar till området.  

Översiktsplanen för området 

Enligt översiktsplanen benämns markanvändningen som landsbygd och 

generellt utpekad som jordbruksmark.  

Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser  

Yttranden 

Då åtgärden görs utom detaljplanelagt område ska berörda ha underrättats 

om ansökan och getts tillfälle att yttra sig, enligt 9 kap. 25 § PBL. Ägare av 

Ullene 6:8, 6:10 och 13:4 har bedömts vara berörda. Inga negativa 

synpunkter har kommit in till byggnadsnämnden. 
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Ärendet har remitterats till Miljönämnden östra Skaraborg som i sitt 

remissvar den 27 januari 2022 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. 

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. 

Nämnden bedömer att marken som tas i anspråk för bebyggelse inte är 

brukningsvärd jordbruksmark eller skogsmark som har betydelse för 

skogsnäringen enligt 3 kap. 4 § miljöbalken (1998:808), genom 2 kap. 2 § 

PBL. 

Byggnadsnämnden bedömer också att framfarts väg går att lösa. Exakt 

placering bestäms i bygglovet. 

Genom att följa villkoren om utformning gällande sadeltak och antal 

våningar bedömer byggnadsnämnden att byggnaderna knyter an till 

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

kap. 6 § PBL. 

Mot bakgrund av ovanstående bedömer byggnadsnämnden att lokaliseringen 

av byggnaderna är förenliga med Falköpings kommuns översiktsplan, 2 kap 

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

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Tjänsteutlåtande   2022-01-31 

Yttrande MÖS   2022-01-27 

Situationsplan    2022-01-24 

Situationsplan väg 1-4   2022-01-03 

Foto platsbesök   2021-12-22 

Foto inspiration   2021-12-21 

Karta    2021-12-13 

Ansökan om förhandsbesked  2021-12-13 

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 
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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.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Sökanden            
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§ 22 Dnr 2022/00003  

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på 
fastigheten Kyrkerör 1:1 

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: Fredrik Svanberg, fredrik.svanberg@m-hab.se som är certifierad 

kontrollansvarig med certifieringsnummer SC0959-15 enligt 10 kap. 9 § 

PBL. 

3   Handläggningsavgift tas ut med 267 579 kronor. Faktura skickas separat.      

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och garage. 

Flerbostadshusen byggs i tre olika huskroppar i två plan vardera med totalt 

16 lägenheter. Fasaderna kläs med vit puts och röda trädetaljer. Taken får en 

taktäckning av röd papp.   

Huskropp 1 får en byggnadsarea om 376 kvadratmeter och en bruttoarea på 

805 kvadratmeter. Byggnaden inrymmer tre lägenheter om 2 rum och kök, 

en lägenhet om 1 rum och kök, tre lägenheter om 3 rum och kök och en 

lägenhet om 2,5 rum och kök samt förråd och miljörum.  

Huskropp 2 får en byggnadsarea på 193 kvadratmeter och en bruttoarea på 

326 kvadratmeter. Byggnaden inrymmer två lägenheter om 2 rum och kök 

och två lägenheter om 3 rum och kök samt förråd.  

Huskropp 3 får en byggnadsarea om 159 kvadratmeter och en bruttoarea om 

318 kvadratmeter. Byggnaden inrymmer en lägenhet om 1 rum och kök, en 

lägenhet om 2 rum och kök, en lägenhet om 2,5 rum och kök och en lägenhet 

om 3 rum och kök.  

På fastigheten kommer det även att uppföras två komplementbyggnader. En 

garagebyggnad för bilar och en för cyklar. Båda komplementbyggnaderna 

kläs med stående träpanel i röd kulör och får en taktäckning av sedum.  

Bilgaraget får en byggnadsarea om 141 kvadratmeter och cykelgaraget får en 

byggnadsarea om 24 kvadratmeter.  

Fastigheten omfattas av detaljplan ”Bangatan (delen Smedjegatan – S:t 

Sigfridsgatan) Ranten” antagen den 29 augusti 1994.  

Byggnationen avviker från detaljplanen då balkongerna på hus 1 helt 

placeras över prickmark och balkongerna på hus 2 delvis placeras över 

prickmark.  
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Yttranden 

Då åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanens bestämmelser har 

berörda underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig, enligt 9 kap. 

25 § PBL. Ägare av och boende på fastigheterna Brage 3, Mimer 5, Trym 

21, Vidar 3 och Vidar 4 har bedömts vara berörda. Synpunkter har inkommit 

från boende på fastigheterna Brage 3 och Vidar 4.   

Synpunkterna som har framförts är sammanfattningsvis: 

Tycker att husen verkar ligga nära tomtgräns mot Brage 3.  

Träden som är med på skissen ska vara kvar även när nybyggnationen är 

uppförd. 

Bemötande av inkomna synpunkter:  

Bostadshusens placering gällande närhet till tomtgräns är planenliga förutom 

då placeringen av balkongerna som delvis placeras över den prickade 

marken.  

Fastighetsägarna kan ta ner mindre träd utan att ansöka om lov hos 

kommunen. Vid större träd behöver en ansökan göras hos länsstyrelsen.  

Skäl till beslut 

Åtgärden avviker från detaljplanen då balkongerna på andra våning delvis 

placeras över prickmark. Avvikelsen kan betraktas som liten och förenlig 

med planens syfte. 

Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 

bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Tjänsteutlåtande 2022-02-18 

Ritningar (A) 2022-01-28 

Situationsplan 2022-01-28 

Ansökan om bygglov 2021-12-10 

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. 
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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 att 

diskuteras på det tekniska samrådet och ske genom byggnadsnämndens 

försorg på begäran från byggherren. 

Åtgärden kräver fastighetsägarens tillstånd. 

Beslutet inklusive avgiften kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län. Ett skriftligt överklagande ska ha inkommit till 

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

Stadsbyggnadsavdelningen kan lämna mer information. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar 

byggnadsinspektör för överenskommelse om tid och plats för tekniskt 

samråd. Senast en vecka innan det tekniska samrådet ska följande handlingar 

redovisas: 

 Förslag till kontrollplan 

 Grund- och stomritningar 

 Energiberäkning 

 Brandskyddsbeskrivning 

 VA-handlingar 

 Ventilations- och värmeritningar 

 Fuktsäkerhetsprojektering      

  

 

 
 
 
 
Paragrafen ska delges 
Fastighetsägarna till Brage 3 och boende på Vidar 4 

Paragrafen skickas till  
Sökanden            
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§ 23 Dnr 2022/00005  

Byggsanktionsavgift för påbörjad byggnation utan 
beviljat startbesked på fastigheten Hällkistan 1 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att påföra byggherren, Blankinvest Falköping 

AB (559219-9482), en byggsanktionsavgift om 304 773 kr 

(trehundrafyratusensjuhundrasjuttiotre kronor). Avgiften ska betalas till 

Falköpings kommun inom två månader efter det att beslutet delgetts den 

avgiftsskyldige. En faktura skickas ut separat. 

Beslutet tas med stöd av 10 kap. 3 §, 11 kap. 51 och 53 §§ plan- och 

bygglagen (PBL, 2010:900) samt 9 kap. 3a § och 6 § punkt 3 plan- och 

byggförordningen (PBF, 2011:338).  

Bakgrund 

Ärendet avser utdömande av sanktionsavgift för påbörjad byggnation utan 

beviljat startbesked. Byggherren fick den 20 oktober 2021 bygglov 

(§165/2021) för att bygga till befintlig handelsbyggnad samt lov för 

nybyggnation av en fristående handelsbyggnad med en byggnadsarea på 496 

kvadratmeter. Tekniskt samråd för den fristående byggnaden hölls den 21 

december. För att kunna ge ett startbesked så var byggherren skyldig att först 

lämna in en reviderad kontrollplan och en energiberäkning. En reviderad 

kontrollplan kom in till byggnadsnämnden den 23 december. Torsdag den 13 

januari kom det till nämndens kännedom att byggnadsarbetet förmodligen 

hade påbörjats och en byggnadsinspektör hörde av sig till byggherren (se 

mejlkonversation från den 13-17 januari) som sa att de endast har gjort 

förberedande markarbeten. På fredagen den 14 januari åkte byggnads-

inspektören ut och tittade på plats och kunde då konstatera att schaktning, 

fyllning, underliggande rördragning var utförd samt större delen av 

sockelelementen (som utgör form för gjutningen) var monterade. Detta 

innebär att grunden delvis var lagd och byggnationen hade påbörjats (se 

rättsfall MÖD P8944-18). Foton togs och ett tillsynsärende initierades, TS 

2022-001. Den 17 januari skickade byggherren in en energiberäkning och ett 

startbesked utfärdades den 19 januari.  

Byggherren har getts tillfälle att yttra sig över händelseförloppet och 

storleken på sanktionsavgiften. I mejlsvar den 31 januari påpekar byggherren 

att samarbetet med byggnadsinspektörerna har varit bra och i största 

samförstånd. Tanken med arbeten har bara varit markförberedande och de 

har inte gjutit fast något. De anser inte att byggnadsarbetet är påbörjat. 

Sökanden bifogade också ett utdrag från mejlkonversation med 

byggnadsinspektör från den 17-18 januari. Enligt byggherren framgår det av 

konversationen att detta skulle vara ok.  
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Nämndens bedömning är att det inte framkommer av mejlkonversationen att 

det skulle vara ok att påbörja vare sig markförberedande arbeten eller 

byggnation innan ett startbesked lämnats. Det framkommer dock att arbetet 

stoppades från den 14 januari fram tills att de fick ett startbesked den 19 

januari. Mejlkonversationen har också skett efter arbetet hade påbörjats, inte 

inför.  

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).  

Enligt 9 kap. 6 § punkt 3 PBF är byggsanktionsavgiften för att påbörja 

byggnation av en handelsbyggnad innan beviljat lov och startbesked 3 

prisbasbelopp med ett tillägg av 0,02 prisbasbelopp per kvadratmeter av 

byggnadens sanktionsarea. Om bygglov har beviljats för åtgärden ska 

avgiften halveras enligt 9 kap. 3 a § PBF. Avgiften ska fastställas med 

tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet om 

avgiften fattas. Prisbasbelopp 2022 = 48 300 kr. 

((3*48300)+(0,02*48300*481)) / 2 = 609 546/2 = 304 773 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. I detta fall har det tydligt framgått av 

protokollet från det tekniska samrådet att sökanden behöver komplettera med 

en reviderad kontrollplan samt en energiberäkning innan ett startbesked kan 

beviljas. Sökanden har agerat oaktsamt genom att inte i förväg samråda med 

nämnden/byggnadsinspektör om de åtgärder de planerade att göra räknas 

som förberedande arbete. Ingen nedsättning är aktuellt i detta fall. 

Någon rättelse har heller inte vidtagits. Att stoppa bygget och invänta ett 

startbesked är inte att vidta rättelse enligt lagens mening. 

Byggnadsnämnden kan konstatera att grunden delvis var lagd vid 

platsbesöket och byggnationen av den fristående handelsbyggnaden har 

därmed påbörjats innan startbesked beviljats. Med bakgrund av ovanstående 

ska en byggsanktionsavgift utan ytterligare nedsättning tas ut.  

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 22/2022   2022-02-09 

Tjänsteutlåtande   2022-02-02 

Yttrande från byggherre   2021-01-31 

Mejlkonversation 220117-220118  2021-01-31 

Mejlkonversation 220113-220117  2021-01-31 

Bilaga beräkning av sanktionsavgift  2022-01-27 
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Foton     2022-01-14 

Protokoll från tekniskt samråd   2021-12-21 

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.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen ska delges  
Byggherren            
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§ 24 Dnr 2022/00007  

Byggnadsnämndens verksamhetsredovisning för år 
2021 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att godkänna byggnadsnämndens 

verksamhetsredovisning för år 2021.  

Bakgrund 

Samtliga nämnder i Falköpings kommun ska upprätta verksamhetsplaner och 

verksamhetsredovisningar. 

I verksamhetsredovisningen följs den fastställda verksamhetsplanen upp och 

ställs från förvaltningen till nämnden. 

Förslag till byggnadsnämndens verksamhetsredovisning har upprättats i 

enlighet med kommunstyrelsens anvisningar 

Stadsbyggnadsavdelningens bedömning 

Stadsbyggnadsavdelningen föreslår byggnadsnämnden att godkänna förslag 

till byggnadsnämndens verksamhetsredovisning för år 2021.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 23/2022 

Tjänsteutlåtande, 2022-01-27 

Förslag till byggnadsnämndens verksamhetsredovisning för år 2021 
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Kommunstyrelsen            



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23 (24) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-23 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 25 Dnr 2022/00001  

Uppföljning av byggnadsnämndens internkontroll för år 
2021 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att godkänna rapporten om uppföljning av 

byggnadsnämndens internkontroll för år 2021.  

Bakgrund 

Den 20 januari 2021, § 14 antogs byggnadsnämndens internkontrollplan för 

år 2021. Uppföljning av internkontrollen har genomförts av 

nämndsekreteraren och controllern på stadsbyggnadsavdelningen. Följande 

punkter kontrollerades.  

1. Handläggningstid bygglov 

2. Handläggningstid anmälan 

3. Samsyn vid handläggning av bygglovsärenden 

4. Digitalisering, registrering av handlingar 

De två kommungemensamma punkterna som ingår i internkontrollplanen, 

leverantörstrohet och personuppgiftsbiträdesavtal, kontrolleras och 

rapporteras centralt.  

Stadsbyggnadsavdelningens bedömning 

Utfallet av kontrollerna är mycket gott. Inga brister har konstaterats.  

Andelen beslutade lovärenden inom tio veckor från komplett ansökan var 98 

%. Det är en ökning jämfört med förra året då endast 85 % beslutades inom 

tio veckor. Ökningen ses som mycket positiv. Det totala antalet inkomna 

ärenden var 34 fler år 2021 jämfört med år 2020. Handläggningstiderna har 

trots detta förkortats i fler ärenden. Därtill var 99 % av beslutade 

anmälningsärenden beslutade inom fyra veckor. 

Stadsbyggnadsavdelningen föreslår byggnadsnämnden att godkänna 

uppföljningen av byggnadsnämndens internkontroll för år 2021. 

Finansiering 

Uppföljning av internkontrollen generar inga kostnader. 
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Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 24/2022 

Stadsbyggnadsavdelningens tjänsteutlåtande, 2022-02-03 

Rapport uppföljning av byggnadsnämndens internkontroll för år 2021 
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Kommunstyrelsen            


