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 Byggnadsnämnden 

Ansökan om dispens från artskyddsförordningen 
(2007:845) 

Ordförandebeslut 

1 Byggnadsnämnden beslutar att ansöka hos Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län om dispens från artskyddsförordningen (2007:845).  

Ordförandebeslut enligt  

Ordförandebeslutet fattas med stöd av delegationsbestämmelser för 

byggnadsnämnden, 2021-06-23, § 115.  

Bakgrund 

Byggnadsnämnden i Falköpings kommun har den 15 september 2021 begärt 

samråd med Länsstyrelsen i Västra Götalands län om artskyddsutredning 

inom detaljplan för del av fastigheten Gamla stan 2:26 med flera, ert dnr 

41676-2021. Byggnadsnämnden vill härmed ändra begäran om samråd till 

ansökan om dispens från artskyddsförordningen (2007:845). 

Beslutet ska skickas till 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

 

 

 

Dan Hovskär 

Byggnadsnämndens ordförande 
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