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§ 1 Dnr 2020/00131  

Planläget för januari 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Informationen godkänns och läggs till handlingarna.  

Bakgrund 

Kommunarkitekt Amelie Sandström informerar om planläget för januari 

månad. Erna Pezic informerar om de faktorer och bedömningar som ligger 

till grund för stadsbyggnadsavdelningens planprioritering. 

Underlag  

Arbetsutskottet § 1/2021 

Planprio för januari 
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§ 2 Dnr 2020/00086  

Planuppdrag för fastigheten Ranten 2:6 

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 detaljplan för det aktuella området. 

3   Byggnadsnämnden beslutar att plankostnadsavtal ska tecknas med 

fastighetsägarna innan planarbetet påbörjas, dock senast sex (6) månader 

efter beslut om planbesked. 

4   Byggnadsnämnden bedömer att planen kan komma att antas under tredje 

kvartalet 2023.  

Bakgrund 

Fastighetsägarna till Ranten 2:6 och Falköpings kommun har sedan våren 

2019 haft en dialog gällande detaljplanen för kv. Gumsen m.fl. och 

markanvändningen som omfattar fastigheten Ranten 2:6. I den befintliga 

detaljplanen, upprättad den 17 september 1981, är fastigheten inom 

användningen park. Falköpings kommun har inte förverkligat denna del av 

detaljplanen då marken inte har köpts in och någon park inte har upprättats. 

Fastigheten som använts för bostadsändamål har fortsatt att finnas varpå 

byggnaden som stod där när området planlades står kvar på parkmark. Detta 

innebär att byggnaden är planstridig och att det är ett planstridigt 

utgångsläge vilket gör att möjligheter till att ge bygglov är små. 

Den 2 juli 2020 inkom skrivelse om ärende gällande detaljplaneändring för 

rubricerad fastighet där fastighetsägarna begärde ett förslag om lösning. Den 

17 september 2020 presenterade Falköping kommuns stadsbyggnads-

avdelning ett kostnadsförslag för hur kostnaderna förenade med upprättandet 

av en detaljplan ska fördelas mellan fastighetsägarna och Falköpings 

kommun. Kostnadsförslaget innebar att Falköpings kommun och 

fastighetsägarna skulle stå för halva kostnaden vardera. Den 23 november 

2020 accepterade fastighetsägarna detta kostnadsförslag varpå detta ärende 

nu skrivs fram. 

Detaljplanen skulle syfta till att göra den befintliga användningen av området 

planenligt genom att planlägga området för bostadsändamål samt möjliggöra 

för förtätning. 

Detaljplanen överensstämmer med Översiktsplan 2017-2030, antagen av 

kommunfullmäktige den 26 februari 2018, § 44. 
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Detaljplanen ska pröva markens lämplighet för bostadsändamål. Detta för att 

möjliggöra för att marken fortsatt ska kunna nyttjas som de görs i dagsläget 

med möjlighet för förtätning. 

Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att detaljplanen slutligen 

kommer att antas. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 2/2021 

Planarkitektens tjänsteutlåtande, 2020-12-21 

Karta över området 

Accepterande av kostnadsförslag, 2020-11-23 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Fastighetsägare till Ranten 2:6            
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§ 3 Dnr 2020/00105  

Planbesked för fastigheten Alvared 9:29 

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 detaljplan för det aktuella området. 

3   Byggnadsnämnden beslutar att plankostnadsavtal ska tecknas med 

fastighetsägarna innan planarbetet påbörjas, dock senast sex (6) månader 

efter beslut om planbesked. 

4   Byggnadsnämnden bedömer att planen kan komma att antas under tredje 

kvartalet 2023. 

5   Handläggningsavgift för planbesked tas ut med 9 460 kronor, vilket 

bekostas av sökanden.  

Bakgrund 

En ansökan om planbesked har inkommit till byggnadsnämnden från Fredahl 

AB:s personalstiftelse för fastigheterna Alvared 9:29 och Alvared 21:1. Vid 

tiden som ansökan inkom var sökande fastighetsägare för fastigheten 

Alvared 9:29. Sedan ansökan inkom har fastigheten sålts varpå det nu är en 

annan fastighetsägare. Den nya fastighetsägaren avser att fortsätta 

detaljplanen. 

Detaljplanen skulle syfta till att göra den befintliga användningen av 

byggnationen inom planområdet planenlig samt möjliggöra för uppförandet 

av ytterligare verksamheter. 

Planbeskedet överensstämmer med intentionerna av Översiktsplan 2017-

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

Fastigheterna är lokaliserade i den nordvästra utkanten av Åsarps tätort. I 

den har delen av Åsarp finns det ett verksamhetsområde. I översiktsplanen är 

intentionerna att förtäta Åsarps tätort samt utveckla och bygga ut 

verksamhetsområdet vilket möjliggörs genom detaljplanen. 

I gällande detaljplan, Alvared Månsagården 27:1 m.fl. (1981), är fastigheten 

Alvared 9:29 planlagd för fristående bostadshus i två våningar med förbud 

mot vindsinredning och fastigheten Alvared 1:21 planlagd för fristående 

bostadshus i ett våningsplan med förbud mot vindsinredning. 

Detaljplanen ska pröva markens lämplighet för verksamheter och industri. 

Detta för att möjliggöra för att marken fortsatt ska kunna nyttjas som den 

görs i dagsläget. 
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Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att detaljplanen slutligen 

kommer att antas. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 3/2021 

Planarkitektens tjänsteutlåtande, 2020-12-21 

Situationsplan 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Sökanden, Fredahl AB:s personalstiftelse 

Fastighetsägare till Alvared 9:29          
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§ 4 Dnr 2020/00121  

Delvis upphävande av detaljplan för Åsarps samhälle 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden uppdrar åt stadsbyggnadsavdelningen att inleda en 

detaljplaneprocess för att upphäva del av gällande detaljplan för det 

aktuella området. 

2   Byggnadsnämnden bedömer att upphävandet kan komma att beslutas 

under andra kvartalet 2023.  

Bakgrund 

För Åsarps samhälle gäller ”Förslag till byggnadsplan för Åsarps stations-

samhälle”, antagen år 1956. I den gällande detaljplanen finns ett område i 

samhällets nordöstra del avsett för småindustriändamål samt förlängningen 

av Hantverkaregatan. Användningen småindustri avser småindustri i sådan 

omfattning att den inte är störande för närliggande bostäder. Byggnader 

inom användningen får uppföras till en höjd om maximalt 7,2 meter. Om-

rådet är beläget inom den kommunala fastigheten Alvared 4:164 och om-

fattar cirka 3 hektar mark.  

I området som omfattar småindustri finns idag en betesmark som har högsta 

naturvärde. En exploatering av marken skulle inte bara radera ut naturvärd-

ena utan även vara negativ för närboende. Den del av planen som berör små-

industriområdet bör därför upphävas med avseende på naturbetesmarken. 

Det aktuella området är i gällande Översiktsplan 2017-2030 utpekat som tät-

ortsbebyggelse, vilket är en användning som inte är förenlig med industri-

område.  

Falköpings kommun har den 28 oktober 2020 beviljats 260 000 kronor i 

statliga bidrag för ett naturvårdsprojekt 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. I projektet ingår även att 

upphäva den del av detaljplanen för Åsarps samhälle där betesmarken ligger. 

Om planen upphävs är avsikten att bilda biotopskyddsområde. Kultur-, 

natur- och friluftsvärdena skulle gynnas av att området får ett långsiktigt 

skydd som biotopskyddsområde. Stadsbyggnadsavdelningen informerade om 

och förankrade projektet hos BNau i mars 2020.  

Stadsbyggnadsavdelningens bedömning 

Stadsbyggnadsavdelningen anser att planen bör upphävas i den del som om-

fattas av betesmarken för att förhindra framtida exploatering av en värdefull 
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naturbetesmark. Upphävande av planen förhindrar en framtida exploatering 

av en värdefull naturbetesmark samtidigt som andelen planlagd mark för 

verksamheter i Åsarp blir mindre. Vid ett upphävande av småindustri-

området återstår endast två områden detaljplanelagda för verksamheter i 

Åsarp, dels vid södra delen av Hantverkaregatan och dels vid 

Gatugårdsgatan i samhällets sydvästra del. Trots att andelen planlagd 

industrimark i samhället minskar i och med ett upphävande av del av den 

gällande planen så anses värdet av att bevara den högklassiga naturmarken i 

ett tätortsnära läge väga tyngre. Därför föreslår stadsbyggnadsavdelningen 

byggnadsnämnden att inleda en planprocess för att upphäva del av gällande 

detaljplan. Intentionen är att bilda biotopskyddsområde vilket ger ett 

långsiktigt skydd av betesmarken. 

Finansiering 

Upphävandet av planen finansieras delvis med stöd av LONA-bidrag.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 4/2021 

Kommunekologens tjänsteutlåtande, 2020-12-09 

Karta över området 
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§ 5 Dnr 2020/00124  

Förhandsbesked för enbostadshus på fastigheten 
Ullene 3:6 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked för ett 

enbostadshus med garage stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (PBL, 

2010:900) på den avsedda platsen med nedan givna villkor. 

2   Handläggningsavgift tas ut med 6 859 kr. Faktura skickas separat.  

Villkor 

1   Huvudbyggnadens byggnadsarea får inte vara större än 200 kvadratmeter. 

2   Huvudbyggnaden får ha högst 2 våningar. 

3   Anvisningar i remissvar från Miljönämnden östra Skaraborg (MÖS) den 7 

december 2020 ska följas. 

4   Vid placering och byggnation ska objekt som är skyddsvärda ur 

kulturmiljö- och naturvårdssynpunkt respekteras.  

Bakgrund 

Ansökan avser förhandsbesked för ett enbostadshus med ett garage. 

Bostadshuset är tänkt att få en byggnadsarea på ca 135 kvadratmeter. Den 

tänkta tomten får en storlek på ca 5 000 kvadratmeter och ligger utanför 

detaljplanerat område och områdesbestämmelser. 

Platsbesök gjordes den 27 november 2020. Den tänkta placeringen är i en 

dunge av lövträd som omges av åkermark och skog. Inga byggnader syns 

från platsen. Enligt översiktsplanen är generell områdesanvändning 

landsbygd och jordbruksmark. 

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 

Gökhem 13:1, Ringsåsen 1:17, Skogskälle 1:1, 2:1, Skår 2:5, 5:1 och 9:1, 

Tokatorp 3:1, Ullene 13:4, 2:1 samt Ullene 9:1 har bedömts vara berörda.  

Yttranden har kommit in från Tokatorp 3:1. De framför att sökandes 

framfartsväg bör ansluta ifrån väster från väg 47 och inte gå över deras mark. 

Ärendet har remitterats till Miljönämnden östra Skaraborg som i sitt 

remissvar den 7 december 2020 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. Samt att om installation av värmepumps-



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11 (34) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-20 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

anläggning för utvinning ur berg, ytjord, grundvatten eller ytvatten ska det 

anmälas till miljönämnden minst sex veckor i förväg. 

Länsstyrelsen i Västra Götaland bedömde i yttrande den 29 december 2020 

att aktuellt område inte utgör någon åkerholme. 

Skäl till beslut 

Byggnadsnämnden bedömer att byggnaderna inte kommer att få någon 

betydande inverkan på omgivningen. Den söka 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 bebyggelsen är inte 

brukningsvärd jordbruksmark eller skogsmark som har betydelse för 

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

PBL. 

Byggnadsnämnden bedömer att framfartsväg till den tänkta tomten går att 

lösa utan att behöva passera Tokatorp 3:1, genom den västliga anslutningen. 

Genom att följa villkoren om utformning gällande byggnadsarea och antal 

våningar 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 byggnadsnämnden att lokaliseringen 

av byggnaderna är förenlig 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 § 5/2021   2021-01-07 

Tjänsteutlåtande   2020-12-14 

Yttrande Länsstyrelsen    2020-12-29 

Yttrande MÖS   2020-12-07 

Yttrande från granne   2020-12-02 

Situationsplan, karta   2020-11-15 

Ansökan om förhandsbesked  2020-11-08 

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. 
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Det finns flera biotoper i framförallt jordbrukslandskap som omfattas av 

biotopskydd. Tillstånd kan krävas för ingrepp som påverkar dessa.  

Generellt skyddade biotoper är: 

-Allé 

-Odlingsrösen i jordbruksmark 

-Stenmur i jordbruksmark 

-Åkerholme 

-Källa med omgivande våtmark i jordbrukslandskap 

-Våtmark och småvatten i jordbrukslandskap (inklusive öppna diken) 

-Pilevall 

För mer information om generellt biotopskydd kontakta Länsstyrelsen i 

Västra Götalands län.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragrafen ska delges  

Ägare och boende på Tokatorp 3:1 

Paragrafen ska skickas till 

Sökanden      



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13 (34) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-20 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 6 Dnr 2020/00125  

Bygglov för fasadändring av affärslokal på fastigheten 
Flintan 1 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § 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 2020-12-07). 

5   Byggnadsnämnden beslutar att byggnadsverket får tas i bruk innan 

slutbesked lämnas enligt 10 kap. 4 § PBL. 

6   Handläggningsavgift för bygglovet tas ut med 4 210 kronor, i enlighet 

med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

7   En byggsanktionsavgift om 40 205 kr (fyrtiotusentvåhundrafem kronor) 

påförs byggherren B Winroth fastighet AB (org.nr. 556420-9863) med 

stöd av 10 kap. 3 § och 11 kap 51 § PBL samt 9 kap. 10 § punkt 3 plan 

och byggförordningen (PBF, 2011:338). Avgiften ska betalas till 

Falköpings kommun inom två månader efter att beslutet delgetts den 

avgiftsskyldige. En faktura skicka separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov i efterhand för fasadändring och uppsättning av nya 

skyltar på en byggnad som är till för handel. Byggnaden har bytt färg från 

ljusbeige med blå vindskivor till mörkgrå fasad och vindskivor. Skyltarna på 

byggnaden har bytts ut. Vepor på fasaden har gått från blå till svart färg med 

tryck. Skyltarna har bytts från rektangulära upplysta skyltar till ljuslådor 

formade som bokstäver.  

Fastigheten omfattas av detaljplan ”Stalaktiten och Flintan, Ållebergs center, 

Vilhemsro” som fick laga kraft den 18 december 2006. 

Byggnadsnämnden har konstaterat att fasadändring har gjorts utan bygglov 

och startbesked. Byggsanktionsens storlek kommunicerades med 

fastighetsägaren den 4 november 2020.  
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Skäl till beslut 

Bygglov 

Åtgärden överensstämmer med detaljplanen. Byggnadsnämnden bedömer att 

åtgärden uppfyller lämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL. Mot bakgrund 

av ovanstående ska bygglov beviljas.  

Byggsanktionsavgift 

Enligt 11 kap 51 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut bland annat om 

någon bryter mot en bestämmelse i 8 till 10 kap. PBL. Sanktionsavgiften ska 

även tas ut om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet 

enligt 11 kap 53 § PBL. Byggnadsnämnden har konstaterat att fasaden på 

byggnaden har bytt färg samt att nya skyltar har monterats innan bygglov 

och startbesked beviljats och därför ska en byggsanktionsavgift tas ut. 

Enligt 9 kap 10 § punkt 3 är byggsanktionsavgiften för fasadändring av en 

handelsbyggnad, 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002 prisbasbelopp 

per kvadratmeter av den area som ändringen avser. Aktuell sanktionsarea 

uppgår till 300 kvadratmeter.  

Beräkning 

Area 300 kvadratmeter. 

Aktuellt prisbasbelopp (pbb) 47 300 kr (2020)  

Beräkningsgrundande formel (0,25*pbb)+(0,002*pbb*area)  

Beräkning (0,25*47300)+(0,002*47300*300) = 40 205 kr 

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

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

överträdelse som begåtts. Byggnadsnämnden bedömer att ingen nedsättning 

är aktuell i detta ärende.  

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 6/2021   2021-01-07 

Tjänsteutlåtande   2020-12-11 

Kontrollplan    2020-12-07 

Svar på kommunicering    2020-11-11 

Situationsplan, Foto fasad   2020-11-11 

Ansökan om bygglov   2020-10-26 

Foto innan ändring   2020-10-23 

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. 
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Som underlag för slutbesked ska verifierad kontrollplan lämnas in till 

stadsbyggnadsavdelningen.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen ska delges  
Sökanden            
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§ 7 Dnr 2020/00126  

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med carport 
på fastigheten Rapsbaggen 4 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Bygglov beviljas inte med stöd av 2 kap. 6 § punkt 1 och 9 kap. 30 och   

31 b §§ plan- och bygglagen (PBL, 2010:900). 

2   Handläggningsavgift tas ut med 1 826 kr. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av en komplementbyggnad med en 

carport som har en byggnadsarea på 36 kvadratmeter. Tillbyggnaden hamnar 

i tomtgräns mot gata och ca 1 meter från granntomten Rapsbaggen 3. 

Fastigheten omfattas av stadsplan ”Del av Mösseberg (Bestorpsområdet)” 

vilket ska gälla som detaljplan. Enligt planen hamnar hela tillbyggnaden på 

prickmark, mark som inte får bebyggas. Byggnadsstadgans 39 § (BS, 

1959:612) tillämpas som planbestämmelse gällande 4,5 meter som minsta 

avstånd till gräns mot granntomt. Undantag från denna får göras om det finns 

särskilda skäl och att det kan ske utan men för granne. 

Skäl till beslut 

Byggnadsnämnden konstaterar att den sökta åtgärden hamnar helt på 

prickmark och avviker där med från detaljplanen. Nämnden bedömer att det 

inte har framkommit särskilda skäl för att kunna göra ett undantag från 39 § 

BS gällande placering närmare gräns mot granntomt än 4,5 meter. Åtgärden 

avviker även från planen då på denna punkt. 

Syftet med planen är att låta marken mellan gata och byggnad vara fri från 

ytterligare bebyggelse och på så sätt hålla en enhetlig linje mot gatan. Att 

tillåta uppförande av en carport skulle bryta denna linje och där med påverka 

karaktären på gatan. Att bebygga så stor del av prickmarken mellan gata och 

byggnad kan förväntas få en prejudicerande effekt i området.  

Mot bakgrund av ovanstående kan åtgärden inte bedömas som liten, förenlig 

med planens syfte samt att den inte heller kan ses som lämplig med hänsyn 

till stads- och gatubilden. Bygglov kan därför inte beviljas med stöd av 2 

kap. 6 § punkt 1 och 9 kap. 30 och 31 b §§ PBL. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 7/2021   2021-01-07 

Tjänsteutlåtande   2020-12-15 

Situationsplan   2020-11-30 
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Ritning (A)    2020-11-10 

Ansökan om bygglov   2020-11-10 

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 
Sökanden            
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§ 8 Dnr 2020/00116  

Bygglov för ändring/ombyggnation, nya lägenheter på 
fastigheten Läkaren 4 

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: Michael Jonsson, Link Arkitektur AB, Bryngelsgatan 6, 521 47 

Falköping, som är certifierad kontrollansvarig med certifieringsnummer 

SC0366-17 enligt 10 kap. 9 § PBL. 

3   Handläggningsavgift tas ut med 169 211 kr. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för ombyggnation, från kontor till lägenheter. På 

plan 1-5 i hus 10 ska befintliga kontor med mera byggas om till 40 

lägenheter fördelade på 19 ettor, 12 tvåor och 9 treor. Knappt 2 900 

kvadratmeter berörs av ombyggnaden och sammanlagd boarea uppgår till ca 

2 100 kvadratmeter. Befintliga parkeringsplatser framför entré 3 (gamla 

huvudentrén) ska byggas om och utökas, nya parkeringsplatser anläggs vid 

Odengatan 22. Sammanlagt anläggs 15 nya parkeringsplatser.  

Fastigheten omfattas av detaljplan ”Läkaren 1, västertull Falköpings stad” 

som fick laga kraft den 24 november 1999. Planen tillåter upp till 6 000 

kvadratmeter bostäder. Enligt plankartan (planområdet) finns det fyra 

områden som tillåter parkering vilket enligt planbeskrivningen bedöms täcka 

behovet av parkering. Fem parkeringsplatser för rörelsehindrade är placerade 

utanför utpekade parkeringsytor vilket innebär en avvikelse mot gällande 

detaljplan. 

Yttranden 

Då åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanens bestämmelser ska 

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

kap. 25 § PBL. Ägare av och boende på fastigheterna Draken 8, Läkaren 2, 3 

och 5, Repslagaren 2-5, 7, 14 och 15, Sankt Lars 6 och 7, Sankt Lukas 10 

och 11 samt Sankt Olof 17 har bedömts vara berörda. Inga negativa 

synpunkter har inkommit.  

Skäl till beslut 

Åtgärden avviker från detaljplanen avseende placering av parkeringar på 

mark som inte är avsedd för parkering. Avvikelsen kan betraktas som liten 

och förenlig med planens syfte, eftersom det rör sig om parkering för 
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rörelsehindrade som måste placeras närmare entréer än vad planen medger 

för att uppfylla tillgänglighetskravet. 

Enligt Falköpings kommuns parkeringspolicy och parkeringsnorm behövs 

det 28 parkeringsplatser till 40 lägenheter. Befintlig kontorsanvändning har 

enligt normen haft ett behov av 26-57 parkeringar. Detta innebär att 

tillskottet av 15 platser bedöms uppfylla normen. 

Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd för övrigt uppfyller 

tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL. 

Sammantaget innebär detta att kraven enligt 9 kap. 30 och 31 b §§ PBL 

uppfylls och bygglov kan beviljas. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 8/2021   2021-01-07 

Tjänsteutlåtande   2020-12-21 

Situationsplan   2020-11-25 

Fasader    2020-10-12 

Sektion    2020-10-12 

Planritningar    2020-10-12 

Ansökan om bygglov   2020-10-12 

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 i de delar som omfattas av bygglovet 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. 

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. 

Ansökan om bygglov innebär etablering av nya bostadslägenheter. I 

anslutning till uppförandet ska därför anmälan göras till Falköpings 

kommun, stadsbyggnadsavdelningen, för fastställande av adress. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar byggnads-

inspektör för överenskommelse om tid och plats för tekniskt samråd. Senast 

en vecka innan det tekniska samrådet ska följande handlingar redovisas: 

 Förslag till kontrollplan 

 Stomritningar 

 Energiberäkning 

 Brandskyddsbeskrivning 

 VA-handlingar 

 Ventilations- och värmeritningar 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Sökanden           
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§ 9 Dnr 2020/00127  

Bygglov i efterhand på fastigheten Alvared 23:1 

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: Christer Sämgård, S:t Olofsgatan 48, 521 35 Falköping, som är 

certifierad kontrollansvarig med certifieringsnummer SC0308-11 enligt 

10 kap. 9 § PBL. 

3   Handläggningsavgift tas ut med 44 699 kronor. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för påbyggnad av kontor/lagerbyggnad och bygglov 

i efterhand för två olika tillbyggnader på huvudbyggnaden och ett fristående 

kallager.  

Påbyggnationen omfattar en höjning av vägglivet för att få en högre takhöjd 

invändigt på övervåningen. Den totala ytan som berörs är cirka 279 

kvadratmeter. Förändringen i höjd blir som högst 2,6 meter vilket innebär en 

total byggnadshöjd om 7 meter. På fasaden mot sydost kommer även en 

takkupa att byggas.   

Det fristående kallagret har en byggnadsarea om 135 kvadratmeter som 

byggdes år 2017. Byggnaden består av gjuten sockel, träväggar som är 

klädda med röd träpanel, takstolar av limträ och plåttak. 

En av tillbyggnaderna är ett flislager med en byggnadsarea på 135 

kvadratmeter som byggdes år 2009. Tillbyggnaden består av stålstomme, 

gråa plåtväggar och plåttak.  

Den andra tillbyggnaden är ett kylrum med en byggnadsarea på 76,11 

kvadratmeter som byggdes år 2018. Tillbyggnaden består av platta på mark, 

isolerad trästomme med röd stående träfasad och svart plåttak.  

Fastigheten omfattas av detaljplan ”Åsarps Stationssamhälle” antagen den 7 

juni 1956. Fastigheten redovisas inom område för småindustriändamål med 

en högsta byggnadshöjd om 7,2 meter.   

Kallagret placeras i tomtgräns och även med cirka 50 kvadratmeter på 

prickmark. 50 kvadratmeter av tillbyggnaden av kylrummet placeras även 

det på prickmark. De två placeringarna innebär en avvikelse från gällande 

detaljplan.  

Beslut om sanktionsavgift för att ha påbörjat åtgärder innan beslut om 

startbesked hanteras i ett separat tillsynsärende.  
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Yttranden 

Då åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanens bestämmelser ska 

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

kap. 25 § PBL. Ägare av fastigheterna Alvared 1:19, Alvared 1:22 och 

Alvared 4:164 har bedömts vara berörda. Inga synpunkter har inkommit.  

Skäl till beslut 

Avvikelsen gällande placeringarna på prickmark och i tomtgräns kan 

betraktas som liten och förenlig med detaljplanens syfte och bedöms att inte 

utgöra någon olägenhet för omkringliggande fastigheter.  

Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 

bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Tjänsteutlåtande   2020-12-22 

Anmälan om kontrollansvarig  2020-11-18 

Foto med beskrivning   2020-11-30 

Övriga foton och text   2020-11-16 

Ritningar (A) - kallager   2020-11-16 

Ritningar (A) - huvudbyggnad  2020-11-16 

Situationsplan   2020-11-16 

Ansökan om bygglov   2020-11-16 

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. 
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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. 

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 

 Konstruktionsritningar tak och vägg 

 Brandskyddsbeskrivning 

 VA-handlingar 

 Ventilations- och värmeritningar  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Sökanden 

Kontrollansvarig            
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§ 10 Dnr 2020/00138  

Anmälda delegationsbeslut  

Byggnadsnämndens beslut 

1   Informationen godkänns och läggs till handlingarna.  

Anmälda delegationsbeslut 

Ordförandebeslut  

Diarienr Beslut Delegat  

2020/117 

 

Beslut att inte svara på remiss från 

tekniska nämnden gällande 

gränsdragningslista 

Byggnadsnämndens 

ordförande 

 

Lovärenden och anmälan enligt plan- och bygglagen (2010:900) 

Beslut Delegat  

Bygglov enligt rapport Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 

Rivningslov enligt rapport Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 

Marklov enligt rapport Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 

Anmälan enligt rapport Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 

  

   

            



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25 (34) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-20 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 11 Dnr 2020/00130  

Byggnadsnämndens verksamhetsplan år 2021-2023 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden antar byggnadsnämndens verksamhetsplan för år 

2021-2023.  

Reservation 

Corry Thuresson (S) och Inga-Lill Bergsten (S) reserverar sig till förmån för 

bifall till Corry Thuressons (S) yrkande.  

Milada Wurm (SD) och Anette Larsson (SD) reserverar sig till förmån för 

bifall till Milada Wurms (SD) yrkanden.     

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2020, § 159 om flerårsplan 

för åren 2021–2023 och budget för år 2021. I det beslutade dokumentet 

framgår de verksamhetsmässiga och ekonomiska ramar som ligger till grund 

nämndernas verksamhet år 2021. Verksamhetsplanen för år 2021-2023 ska 

vara beslutad av nämnd senast i januari 2021. 

Byggnadsnämndens verksamhetsplan för år 2021-2023 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 2021-2023.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 11/2020 

Avdelningschefens tjänsteutlåtande, 2020-12-28 

Förslag till byggnadsnämndens verksamhetsplan år 2021-2023 

Yrkanden 

Corry Thuresson (S) yrkar följande: 

Vi socialdemokrater yrkar att Byggnadsnämnden gör en skrivelse till 

kommunstyrelsen och begär ytterligare 500 000 kronor under 2021 och att 

dessa tas av kommunstyrelsen avsatta medel för strategiska satsningar. Detta 

i syfte att hålla en god planberedskap för bostadsbyggande samt 
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förutsättningar för förvaltningen att hålla en god service till befintliga företag 

samt till nyetableringar. 

Vi socialdemokrater ser att staden växer och det behövs byggas mer, både i 

form av bostäder men också lokaler i olika form och företag. För att kunna 

bibehålla den höga service vi idag har anser vi att de medel 

Byggnadsnämnden fått inte är tillräckliga och därför yrkar vi på att be 

kommunstyrelsen om ytterligare medel redan nu.    

Milada Wurm (SD) yrkar följande tillägg till Verksamhetsplanen år 2021 -

2023:  

1. Sid 7 under rubriken Omvärldsanalys: För att företag ska ha 

möjlighet till att expandera och öka avsättningar för sina produkter 

och tjänster i hela kommunen, krävs ytterligare utveckling för en god 

infrastruktur. 

2. Sid 7 under rubriken Dagens komplexa samhälle: Möjlighet till 

boende på landet och närheten till naturen blir allt mer viktigare. 

3. Sid 8 under rubriken Bostadsmiljöer: En del av de hållbara 

transporterna är elbilar och elmopedbilar, som kommer kräva 

parkeringsytor. 

4. Sid 8 under rubriken Bostadsmiljöer: …familjevänliga, traditionella, 

levande, småskaliga… 

5. Sid 8 under rubriken Bostadsmiljöer: Byggnadsnämnden skall verka 

för att boende på landsbygden har möjlighet att besöka centralorten 

på enkelt sätt. Bra kommunikationer och upprätthållande av 

parkeringar i centrala lägen är avgörande. 

6. Sid 8 under rubriken Dialog och kommunikation: ...transparent… 

7. Sid 10 under rubriken Gestaltad livsmiljö: …landsbygdsutveckling… 

8. Sid 10 under rubriken Gestaltad livsmiljö: Byggnadsnämnden skall 

främja byggande av småhus på lämpliga platser på landet och verka 

för levande landsbygd. 

9. Sid 12 under rubriken Planeringsberedskap: ...god infrastruktur… 

10. Sid 14 under rubriken Service och tjänster: …transparent… 

11. Sid 17 under rubriken Verksamhetsplanering: …infrastruktur… 

 

Milada Wurm (SD) yrkar följande ändringar i Verksamhetsplanen år 2021 -

2023:  

1. Sid 7 under rubriken Dagens komplexa samhälle: ”I dessa processer 

ska byggnadsnämnden verka för att arbeta normbrytande och 

kritiskt” tas bort och ersätts med ”I dessa processer ska 
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byggnadsnämnden verka för att anpassa sitt arbete efter människors 

behov och till vad vi vet om den mänskliga naturen. Detta innebär 

bland annat at man bör sträva efter att bygga miljöer som beaktar 

det mänskliga behovet av social samvaro, närhet till naturen, skönhet 

och symmetri. Man bör också bejaka platsens och invånarnas 

historia och identitet.” 

2. Sid 8 under rubriken Bostadsmiljöer: ”…där innovationer skapas.” 

tas bort och ersätts med ..”trivs.”  

Johan Eriksson (M) yrkar avslag på Corry Thuressons (S) yrkande samt 

bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Dan Hovskär (KD) yrkar avslag på Corry Thuressons (S) yrkande samt 

avslag på Milada Wurms (SD) yrkanden. 

Dan Hovskär yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.   

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

till beslut och finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla förslaget. 

Ordföranden ställer sedan proposition på Corry Thuressons (S) yrkande 

respektive avslag och finner att byggnadsnämnden beslutar att avslå Corry 

Thuressons (S) yrkande. 

Ordföranden ställer sedan proposition på den Milada Wurms (SD) yrkanden 

respektive avslag och finner att byggnadsnämnden beslutar att avslå Milada 

Wurms (SD) yrkanden.   
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§ 12 Dnr 2020/00129  

Byggnadsnämndens tillsynsplan enligt plan- och 
bygglagen (2010:900) år 2021 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden antar byggnadsnämndens tillsynsplan enligt plan- och 

bygglagen (2010:900) år 2021.  

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 

2021 är ett komplement till byggnadsnämndens verksamhetsplan år 2021-

2023. 

Stadsbyggnadsavdelningens bedömning 

Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att byggnadsnämndens tillsynsplan 

enligt plan- och bygglagen (2010:900) år 2021 beskriver vilka områden som 

ingår i byggnadsnämndens tillsynsverksamhet och hur den ska bedrivas och 

prioriteras år 2021. Stadsbyggnadsavdelningen föreslår byggnadsnämnden 

att anta tillsynsplanen. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 12/2021 

Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande, 2020-12-28 

Förslag till byggnadsnämndens tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 

(2010:900) år 2021 
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§ 13 Dnr 2020/00142  

Byggnadsnämndens tillsynsplan enligt miljöbalken 
(1998:808) för strandskyddsärenden år 2021 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden antar byggnadsnämndens tillsynsplan och 

behovsutredning enligt miljöbalken (1988:808) för strandskyddsärenden 

år 2021.  

Bakgrund 

Byggnadsnämnden ansvarar för tillsynen av strandskyddsbestämmelserna. 

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 2021-2023. 

Stadsbyggnadsavdelningens bedömning 

Stadsbyggnadsavdelningen föreslår att byggnadsnämnden antar 

byggnadsnämndens tillsynsplan och behovsutredning enligt miljöbalken 

(1988:808) för strandskyddsärenden år 2021. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 13/2021 

Kommunekologens tjänsteutlåtande, 2020-12-29 

Förslag till byggnadsnämndens tillsynsplan och behovsutredning enligt 

miljöbalken (1988:808) för strandskyddsärenden år 2021 
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§ 14 Dnr 2020/00128  

Byggnadsnämndens internkontrollplan år 2021 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden antar byggnadsnämndens internkontrollplan år 2021.  

Bakgrund 

Samtliga nämnder i Falköpings kommun ska upprätta en egen intern-

kontrollplan. Internkontrollplanen ska revideras årligen och antas i nämnd. 

Intern kontroll 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 2021 har 

tagits fram baserad på de riskanalyser som har genomförts i byggnads-

nämndens arbetsutskott.  

Planen innehåller dels kommunövergripande risker och dels risker som är 

specifika för byggnadsnämndens verksamhet. Riskanalyser syftar till att 

föregripa riskerna innan någon negativ händelse inträffar, men den syftar 

även till att kommunen och verksamheterna ska kunna ta medvetna risker för 

att öppna upp för nya möjligheter. Inför år 2021 har internkontrollgruppen 

arbetat fram ett nytt arbetssätt för de kommunövergripande kontroll-

punkterna. Tidigare har personal på respektive förvaltning kontrollerat dessa 

punkter, men från och med år 2021 kommer de kommunövergripande 

kontrollerna genomföras centralt. Syftet med det nya arbetssättet är att få en 

enhetlig rapportering och samsyn av arbetet med internkontrollarbetet och 

därmed minska risken att tjänstepersoner kontrollerar sitt eget arbete.   

Stadsbyggnadsavdelningens bedömning 

Stadsbyggnadsavdelningen föreslår byggnadsnämnden att anta 

byggnadsnämndens interkontrollplan år 2021. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 14/2021 

Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande, 2020-12-28 

Förslag till byggnadsnämndens internkontrollplan år 2021 

Arbetsutskottet § 168/2020 
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§ 15 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 Överklagande av förhandsbesked på fastigheten Broddetorp 4:1 

2 Meddelande från Johan Dahlström (Kd) om att avsluta sin uppgift som 

ledamot i byggnadsnämnden 

3 Information från Statens haverikommission 

4 Lantmäteriets beslut om namnsättning 
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§ 16 Dnr 2020/00133  

Ekonomisk lägesrapport efter december 2020 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Informationen godkänns och läggs till handlingarna.  

Bakgrund 

Avdelningschef Erna Pezic presenterar ekonomisk lägesrapport efter 

december månad. 

Underlag 

Arbetsutskottet § 16/2021 

Ekonomirapport efter december 2020     
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§ 17 Dnr 2020/00134  

Avdelningschefen och ordföranden informerar  

Byggnadsnämndens beslut 

1   Informationen läggs till handlingarna.  

Bakgrund 

Ordföranden informerar om att han fått en fråga från sökanden till 

planändringen av Brogärdet. De undrar om det finns möjlighet att få ett 

tillfälligt bygglov för padelhall innan planändringen genomförs. 

Stadsbyggnadsavdelningen kommer att ha en fortsatt dialog med sökanden.  

Avdelningschefen informerar om att stadsbyggnadsavdelningen söker en 

kommunekolog eftersom den nuvarande kommunekologen ska gå i pension. 

I dagsläget har det inkommit 46 ansökningar.  
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§ 18 Dnr 2020/00135  

Övrigt  

Byggnadsnämndens beslut 

1   Informationen läggs till handlingarna.  

Bakgrund 

Susanne Berglund (S) undrar vad som är byggnadsnämndens ansvar vid 

nedbrunna fastigheter, som den i Floby, som blir en fara för allmänheten. 

Bygglovsingenjör Stefan Tiverman meddelar att så länge det pågår en 

polisutredning så är polisen ansvarig för platsen. Därefter är fastighetsägaren 

ansvarig och byggnadsnämnden kan kräva åtgärder. 

Vidare undrar Susanne om Nettos gamla fastighet är planenlig för skola då 

det framkommit att en privat aktör är intresserad av att starta gymnasieskola 

där. Stadsbyggnadsavdelningen har inte blivit kontaktad angående detta men 

Erna meddelar att detaljplanen inte medger verksamheten skola.     

  

            


