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§ 26 Dnr 2022/00023  

Information om projektet utveckling av stadskärnan 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden godkänner informationen och lägger den till 

handlingarna.     

Information 

Kommunstyrelsen initierade projektet Utveckling av stadskärnan i februari 

2019. Under våren 2021 pågick en nationell arkitekttävling för att utse 

arkitektfirman som tillsammans med kommunen ska gestalta stadskärnan. 

Det vinnande företaget var Sydväst Arkitektur och landskap AB.  

Tillsammans med projektets arbetsgrupp inom kommunen har Sydväst 

omarbetat och utvecklat sitt vinnande bidrag. Detta arbete har lett fram till en 

masterplan som bygger på koncept kring bland annat stråk och entréer, 

sittplatser och mötesplatser samt siktlinjer och landmärken. I samband med 

arbetet med masterplanen har stadskärnans olika delar studerats mer i detalj 

och utformats på ett sätt som ligger i linje med projektets mål och vision. Det 

innebär bland annat att Stora torgets olika delområden utformats för att 

tillskapa olika slags miljöer där bland annat Lilla Mösseberg får en lekfull 

inriktning medan Lunden får en lugn och grön inramning. Genom att 

omforma ytan runt Malta-Johanna tillskapas nya funktioner på torget, som 

idag saknas.       

Underlag 

Stadsbyggnadsavdelningens tjänsteutlåtande, 2022-03-11 
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§ 27 Dnr 2022/00006  

Bygglovsläget efter februari månad 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden godkänner informationen och lägger 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 februari 2020 inkom 37 ansökningar om lov/förhandsbesked samt sju 

anmälningar vilket är något färre än samma period 2021 men fortfarande i 

paritet med tidigare år. Under perioden har 5 nya tillsynsärenden registrerats 

och två gamla ärenden har avslutats vilket innebär 138 pågående 

tillsynsärenden.     

Underlag 

Arbetsutskottet § 25/2022 

Stadsbyggnadsavdelningens tjänsteutlåtande, 2022-03-01 

Statistik inkomna ärenden februari 2022 
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§ 28 Dnr 2021/00182  

Ekonomisk lägesrapport efter februari månad 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden godkänner informationen och lägger 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 februari 2022 visar en positiv avvikelse med 35 tkr. 

Underlag 

Arbetsutskottet § 26/2022 

Stadsbyggnadsavdelningens tjänsteutlåtande, 2022-03-01 

Ekonomirapport efter februari månad 
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§ 29 Dnr 2021/00185  

Anmälningsärenden  

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden godkänner informationen och lägger den till 

handlingarna      

Information 

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 

händelser som kan vara av intresse för byggnadsnämnden.   

Nr Ärende 

1 Dataskyddsombudets meddelande den 24 februari 2022 om granskning 

av efterlevnad av dataskyddsförordningen första halvan av 2022. 

2 Länsstyrelsens meddelande den 2 mars 2022 om överklagande av 

länsstyrelsens beslut om dispens från artskyddsförordningen. 

3 Länsstyrelsens beslut den 3 mars 2022 att inte pröva kommunens 

beslut om strandskyddsdispens på fastigheten Åsle 5:8 och Åsle 2:19. 

4 Mark- och miljödomstolens dom den 10 mars 2022, Mål nr P 1008-21. 

Upphävande av beslut om marklov på fastigheten Gamla stan 2:26. 

5 Mark- och miljödomstolens dom den 10 mars 2022, Mål nr P 1008-21. 

Upphävande av beslut om bygglov för nybyggnad av skola på 

fastigheten Gamla stan 2:26. 

6 Länsstyrelsens beslut den 10 mars 2022. 

Överklagande av beslut om förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus på fastigheten Mobäcken 2:2. Länsstyrelsen avslår 

överklagandena. 

7 Kommunfullmäktiges beslut den 28 februari 2022, § 7. 

Ändring av policy för verksamhets- och ekonomistyrning. 

8 Kommunfullmäktiges beslut den 28 februari 2022, § 11. 

Budgetramförändring av drifts- och investeringsbudget för år 2022. 

9 Länsstyrelsens beslut den 28 mars 2022. 

Överklagande av beslut om nekat bygglov för tillbyggnad av balkonger 

på flerbostadshus på fastigheten Rådjuret 16. Länsstyrelsen avslår 

överklagandet. 
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§ 30 Dnr 2021/00186  

Anmälan av delegationsbeslut  

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden godkänner informationen och lägger 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 

Beslut Delegat  

Bygglov enligt rapport 

2022-02-01 – 2022-02-28 

Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 

Marklov enligt rapport 

2022-02-01 – 2022-02-28 

Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 

Anmälan enligt rapport 

2022-02-01 – 2022-02-028 

Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 

Dok.id 17502 

Strandskyddsdispens Åsle 5:8 

2022-02-14 

Kommunekolog Dag Fredriksson 

Dok.id 17587  

Godkännande av förrättning Saleby 4:2 

2022-02-23 

Planarkitekt Josef Ydeskog 
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Beslut Delegat  

Dok.id 17114 

Ansökan om dispens från 

artskyddsförordningen 

2021-11-25 

Ordföranden 

Dok.id 17144 

Yttrande till mark- och miljödomstolen 

2021-11-16 

Ordföranden 

Dok.id 17145 

Yttrande till mark- och miljödomstolen 

2021-11-16 

Ordföranden 

Dok.id. 17694 

Yttrande över ledningsrättsåtgärd 

2022-03-10 

Planarkitekt Josef Ydeskog 

Dok.id. 17752 

Strandskyddsdispens på fastigheten 

Yttern 1:2 

2022-03-28 

Kommunekolog Dag Fredriksson 
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§ 31 Dnr 2021/00180  

Planläget för mars månad 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till planprioritering för 

mars månad.  

Bakgrund 

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. 

Förvaltningens bedömning 

Detaljplanerna Sankt Botvid 15, Sankt Göran 23 och del av Kv. Trym flyttas 

och får högsta prioritet eftersom de är förtätningsprojekt. Detaljplan för 

fastigheten Hattmurklan 1 m.fl. har varit på granskning och yttrande från 

länsstyrelsen innebär att detaljplanen måste korrigeras. För detaljplanerna 

rörande Floby 15:19 fattas beslut om antagande i nämnden den 30 mars 

2022. Detaljplanen för fastigheten Skytten 1 flyttas till näst högsta prioritet 

eftersom det också är förtätningsprojekt. Detaljplan för Ranten 6:2 

prioriteras upp till tredje prioritet.  

Finansiering 

Ärendet bedöms inte innebära kostnader för kommunen. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 29/2022 

Stadsbyggnadsavdelningens tjänsteutlåtande, 2022-02-28 

Planpriolista för mars månad, 2022-02-28 
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§ 32 Dnr 2021/00136  

Samråd för fastigheten Apotekaren 11 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden godkänner upprättat samrådsförslag till detaljplan för 

Apotekaren 11, Falköpings stad. 

2   Byggnadsnämnden beslutar att planen inte kommer att medföra 

betydande miljöpåverkan. 

3   Byggnadsnämnden sänder ut planförslaget inklusive tillhörande 

dokument på samråd från den 4 april till den 25 april 2022.  

Bakgrund 

Stadsbyggnadsavdelningen fick den 15 december 2021, § 191 i uppdrag av 

byggnadsnämnden att upprätta ett förslag till detaljplan för Apotekaren 11. 

Detaljplanen syftar till att pröva den sydöstra delen av planområdets 

lämplighet för användningen vård, göra befintlig bebyggelse planenlig samt 

upphäva tomtindelningsplanen för hela fastigheten Apotekaren 11. Detta för 

att möjliggöra en ny fastighetsbildning.  

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningens bedömning är att detaljplaneläggningen tillsammans med 

upphävandet av tomtindelningsplanen bidrar till bättre möjligheter för 

fastighetsbildning inom området. Bedömningen är även att den tänkta 

avstyckning av fastigheten är lämplig då parkeringsbehovet på båda de nya 

fastigheterna kan tillgodoses.  

Förändringen innebär i realiteten inte någon ändring av den fysiska miljön 

utan gör endast befintlig bebyggelse planenlig och möjliggör för en 

avstyckning av fastigheten Apotekaren 11, vilket sker i överensstämmelse 

med Översiktsplan 2017-2030, antagen av kommunfullmäktige den 26 

februari 2018, § 44.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 30/2022 

Stadsbyggnadsavdelningens tjänsteutlåtande, 2022-02-24 

Planbeskrivning  

Plankarta  

Grundkarta 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 
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Länsstyrelsens yttrande på undersökning av betydande miljöpåverkan 

Kulturmiljöutredning (2016) 

Miljöteknisk markundersökning (2005) 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Fastighetsägaren            
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§ 33 Dnr 2021/00119  

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

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 24 mars 2021, § 39 i uppdrag av 

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

genomfartsleden inom Floby samhälle, antagen år 1965. 

Det formella samrådet pågick mellan den 29 september till den 20 oktober 

2021. Planen var utsänd på granskning mellan den 3 februari och den 20 

februari 2022. 

Syftet med ändringen av stadsplanen är 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. 

Förvaltningens bedömning 

Stadsbyggnadsavdelningens bedömning att ett antagande av planändringen 

ger bättre och mer flexibla möjligheter för bostadsbebyggelsen inom 

planområdet. Ändringen bidrar till att de befintliga boende inom fastigheten 

kan få sin egen bostad, något som bedöms vara positivt för den sociala 

strukturen i närområdet.  

Förändringen innebär att befintlig bebyggelse inom fastigheten kan inredas 

med fler bostadslägenheter vilket sker i överensstämmelse med 

Översiktsplan 2017-2030, antagen av kommunfullmäktige den 26 februari 

2018, § 44. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 31/2022 

Stadsbyggnadsavdelningens tjänsteutlåtande, 2022-02-24 

Planbeskrivning  

Plankarta (befintlig plankarta med området för ändringen utpekat) 

Planbeskrivning för befintlig plan (med ändringen markerad) 

Grundkarta 
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Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Länsstyrelsens yttrande på undersökning av betydande miljöpåverkan 
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§ 34 Dnr 2021/00002  

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

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet och 

stadsbyggandsavdelningens bemötande av inkomna synpunkter. 

2   Byggnadsnämnden antar planändringen med stöd av 

kommunfullmäktiges delegation.      

Bakgrund 

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

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

del av Floby municipalsamhälle, antagen år 1959.   

Det formella samrådet pågick mellan den 29 september till den 20 oktober 

2021. Planen var utsänd på granskning mellan den 3 februari och den 20 

februari 2022. 

Syftet med ändringen av stadsplanen är 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.  

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningens bedömning att ett antagande av planändringen ger bättre och 

mer flexibla möjligheter för bostadsbebyggelsen inom planområdet. 

Ändringen bidrar till att de befintliga boende inom fastigheten kan få sin 

egen bostad, något som bedöms vara positivt för den sociala strukturen i 

närområdet.  

Förändringen innebär att befintlig bebyggelse inom fastigheten kan inredas 

med fler bostadslägenheter vilket sker i överensstämmelse med 

Översiktsplan 2017-2030, antagen av kommunfullmäktige den 26 februari 

2018, § 44. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 32/2022 

Tjänsteutlåtande, 2022-02-24 

Planbeskrivning  

Plankarta (befintlig plankarta med området för ändringen utpekat) 

Planbeskrivning för befintlig plan (med ändringen markerad) 

Grundkarta 
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Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Länsstyrelsens yttrande på undersökning av betydande miljöpåverkan         
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§ 35 Dnr 2017/00094 214 

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

Paragrafen är omedelbart justerad och anslås separat.            
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§ 36 Dnr 2022/00014  

Bygglov för nybyggnad av industri- och lagerbyggnad 
på fastigheten Spillkråkan 2 

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

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

3   Handläggningsavgift tas ut med 118 190 kr. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av industri- och lagerbyggnad. 

Byggnaden får en byggnadsarea på 540 kvadratmeter och får en fasad av grå 

plåt och takbeläggningen blir av svart plåt. Större delen av byggnaden 

kommer vigas åt förvaring samt ytor för underhåll av utrustning, ca en 

fjärdedel kommer att innehålla kontor, personalytor och ett labb.   

På fastigheten beviljades den 22 februari 2022 marklov för 

markförändering/schaktning för att jämna ut marken inför byggnation.  

Åtgärden sker inom detaljplan för ”Stenstorp 3:54, 38:1 m.fl.” som fick 

lagakraft den 15 november 1991.  

Skäl till beslut 

Åtgärden överensstämmer med detaljplanen. Byggnadsnämnden bedömer att 

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

Mot bakgrund av ovanstående ska bygglov beviljas. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 33/2022   2022-03-09 

Tjänsteutlåtande   2022-02-28 

Nybyggnadskarta    2022-02-10 

Ritningar (A) Plan, sektion   2022-02-10 

Ritningar (A) Fasader   2022-01-31 

Ansökan om bygglov   2022-01-31 

Övriga upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett 

startbesked. 
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Byggnadsnämnden är skyldig att påföra byggherren en byggsanktionsavgift 

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

PBL. 

Beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas (påbörjas) först 

fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, 

även om startbesked har lämnats. Efter dessa fyra veckor får beslutet 

verkställas även om det inte har fått laga kraft under förutsättning att det 

finns ett startbesked enligt 9 kap. 42 a § PBL. 

Stadsbyggnadsavdelningen kungör i regel lovbeslutet inom en vecka efter att 

det har tagits. Byggnadsnämnden får i undantagsfall bestämma att ett beslut 

om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas tidigare, om ett 

väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det enligt 9 kap. 42 a § PBL. 

Om åtgärden påbörjas innan fyra veckor har gått får byggnadsnämnden 

stoppa arbetet enligt 11 kap. 31 § PBL. 

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 

4 § PBL, om inte byggnadsnämnden beslutar annat. 

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

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

kap. 43 § PBL. 

Utstakning av byggnadens läge och höjd krävs. Utstakningen kommer 

diskuteras på det tekniska samrådet och ske genom byggnadsnämndens 

försorg på begäran från byggherren. 

I handläggningsavgiften ingår kostnad för: 

 Bygglovsprövning och startbesked – 40 186 kr 

 Planavgift - 57 960 kr 

 Nybyggnadskarta - 7 245 kr  

 Utstakning av byggnad - 12 558 kr  

Beslutet inklusive avgiften kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län. Ett skriftligt överklagande ska ha inkommit till 

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

Stadsbyggnadsavdelningen kan lämna mer information. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar 

byggnadsinspektör för överenskommelse om tid och plats för tekniskt 

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

redovisas: 

 Förslag till kontrollplan 

 Grundförhållande  

 Grund- och stomritningar 
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 Brandskyddsbeskrivning 

 VA-handlingar 

 Energiberäkning 

 Ventilations- och värmeritningar 

 Fuktsäkerhetsprojektering 
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§ 37 Dnr 2022/00015  

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Lilla Borgunda 7:8 

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 Nordgren, peter@glimsvedenbyggkonsult.se, som är certifierad 

kontrollansvarig med certifieringsnummer SC0286-18 enligt 10 kap. 9 § 

PBL. 

3   Handläggningsavgift tas ut med 13 282 kr. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av ett enbostadshus. Nedervåningen 

byggs till med ett vardagsrum. Bostadshuset får nytt tak med två takkupor 

vilket gör att vinden går att inreda. Vinden inreds med tre sovrum. Totalt 

tillkommer en boarea på ca 50 kvadratmeter. Fasaden på huset fortsätter att 

vara röd träpanel. Takbeläggningen blir av svarta betongpannor.  

Sökande nyttjar idag bostadshuset som sin permanentbostad.  

Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser men sker 

inom område för riksintresse ”Påverkansområde för buller eller annan risk 

för Skövde Skjutfält och övningsfält med skjutbanor” 

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 Lilla Borgunda 7:12, 5:16, 5:14, Ingridstorp 1:4 och 

Borgunda 73:1 har bedömts vara berörda. Inga negativa synpunkter har 

kommit in till byggnadsnämnden. 

Ärendet har remitterats till Försvarsmaktens högkvarter som i sitt yttrande 

den 17 februari 2022, motsätter sig att bygglov beviljas. Detta med 

anledning av risk för påtaglig skada på riksintresse för totalförsvarets 

militära del då tillbyggnaden betraktas som tillkommande störningskänslig 

bebyggelse. Detta kan försvåra att få framtida miljötillstånd. 

Den omgivningspåverkan från riksintresset som påverkar aktuell fastighet är 

främst buller. Fastigheten beräknas utsättas för bullernivåer från skjutfältets 

dimensionerande verksamhet som överskrider 60-65 dBA, Impuls för 

finkalibrig ammunition. Dessa nivåer överskrider gällande riktvärden för 

buller vid bostäder (Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2005:15).  
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Skäl till beslut 

Byggnadsnämnden delar inte försvarsmaktens bedömning av att 

tillbyggnaden utökar boendemöjligheterna på fastigheten, enligt plan- och 

bygglagen är bostadshuset en- och tvåbostadshus och tillbyggnaden ändrar 

inte detta. 

Antal boende i ett en- och tvåbostadshus kan alltid variera och det finns 

därför ingen direkt korrelation mellan boarean och hur många som kan bo i 

det tänkta bostadshuset. Därför bedömer byggnadsnämnden att ett beviljande 

av bygglovet inte får en prejudicerande verkan som leder till att ytterligare 

störningskänslig bebyggelse uppförs i området.  

Då sökande redan bor på platsen för åtgärden, bedömer byggnadsnämnden 

att en tillbyggnad även möjliggör att sökande kan ta hänsyn till bullret och 

på så sätt vidta åtgärder så att deras boendemiljö för bättras. Detta hanteras 

vid tekniskt samråd.  

Området är redan idag exploaterat i hög utsträckning. Den aktuella 

fastigheten är till stor del omgiven av fastigheter bebyggda med bostäder.  

Ansökan följer Falköpings kommuns översiktsplan.  

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. Mot bakgrund av 

ovanstående ska bygglov beviljas. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 34/2022   2022-03-09 

Tjänsteutlåtande   2022-02-25 

Yttrande Försvarsmakten   2022-02-17 

Ritningar (A) Fasad, plan, sektion  2022-01-21 

Situationsplan   2022-01-21 

Ansökan om bygglov   2022-01-21 

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. 
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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. 

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 

 Grund- och stomritningar 

 Brandskyddsbeskrivning 

 VA-handlingar 

 Ventilations- och värmeritningar 

 Fuktsäkerhetsprojektering 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen ska delges  
Försvarsmakten  

 
Paragrafen skickas till  
Sökanden            
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§ 38 Dnr 2022/00016  

Bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet 
på fastigheten Mösseberg 48:2 

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: Christer Sämgård, christer@samgard.se som är certifierad 

kontrollansvarig med certifieringsnummer SC0308-11 enligt 10 kap. 9 § 

PBL. 

3   Handläggningsavgift tas ut med 8 356 kronor, i enlighet med taxa 

fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Villkor 

1   Lägenheten får endast användas för tillfällig vistelse.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för ändrad användning. Cirka 105 kvadratmeter av 

befintlig konferenslokal i suterrängplan ska byggas om till en 

uthyrningslägenhet avsedd för korttidsuthyrning till turister, d.v.s. för 

tillfälligt vistelse.   

Utvändigt görs inga ändringar. Invändigt kommer det iordningställas ett kök, 

vardagsrum/matplats, 2 sovrum med plats för totalt 6 personer samt wc/d och 

bastu. Parkering kommer ske inom egen fastighet. 

Fastigheten 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 

fastigheterna Bestorp 12:12, Mösseberg 45:35, 47:1-2, 47:5-11 samt 

Mösseberg 49:10 har bedömts vara berörda. Inga negativa synpunkter har 

inkommit.  

Ärendet har också remitterats till Kultur & fritid, Park & gata samt Mark & 

exploatering. Kultur & fritid har inga synpunkter så länge det inte rör sig om 

permanentboende och Mark & exploatering har inga synpunkter så länge 

parkeringsfrågan löses inom den egna fastigheten. 
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Skäl till beslut 

Genom att lägga till villkor i beslutet att lägenheten bara får användas för 

korttidsuthyrning förtydligas att permanentboende inte är tillåtet. Sökanden 

uppger att parkering, 2 platser, kommer lösas vid personalparkeringen inom 

egen fastighet. 

Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd för övrigt uppfyller 

tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL. Mot bakgrund av ovanstående 

kan bygglov beviljas. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 35/2022   2022-03-09 

Tjänsteutlåtande   2022-02-28 

Epost från sökande ang parkering  2022-02-16 

Remissvar kultur & fritid   2022-02-16 

Remissvar MEX   2022-02-15 

Epost anmälan KA   2022-01-27 

Ritningar (A) – plan   2022-01-03 

Ritningar (A) – plan befintligt  2022-01-03 

Situationsplan   2022-01-03 

Ansökan om bygglov   2022-01-03 

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. 

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 

 Brandskyddsbeskrivning 

 VA-handlingar 

 Ventilations- och värmeritningar 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Sökanden           
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§ 39 Dnr 2022/00017  

Bygglov för ändrad användning från 
komplementbyggnad till café på fastigheten 
Johannelund 1:8 

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: Christer Sämgård, christer@samgard.se som är certifierad 

kontrollansvarig med certifieringsnummer SC0308-11 enligt 10 kap. 9 § 

PBL. 

3   Handläggningsavgift tas ut med 8 356 kronor, i enlighet med taxa 

fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för ändrad användning av en komplementbyggnad 

till café/restaurang.   

Byggnaden är på ca 80 kvadratmeter och utvändigt görs inga ändringar. 

Invändigt kommer det iordningställas ett kök, entré/serveringsyta, matsal och 

en toalett. 

Fastigheten 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 

och boende på fastigheterna Bragnum 3:3, Hällestads-Tåstorp 1:5, Hövered 

1:5, Johannelund 1:5 och 1:6, Kastholmen 1:2, Kolöna 1:1, Långaläst 1:15, 

1:21, 1:24 och 1:32 samt Ölstorp 1:10 har bedömts vara berörda. Inga 

negativa synpunkter har inkommit.  

Skäl till beslut 

Toaletten kommer inte vara helt tillgänglighetsanpassad men avsteget är 

godtagbart med hänsyn till byggnadens förutsättningar och ändringens 

omfattning (8 kap. 7 § PBL). 

Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd för övrigt uppfyller 

tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL. Mot bakgrund av ovanstående 

kan bygglov beviljas. 
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Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 36/2022   2022-03-09 

Tjänsteutlåtande   2022-02-28 

Ritningar (A) – plan   2022-02-02 

Ritningar (A) – fasader   2022-01-27 

Situationsplan   2022-01-27 

Foton befintlig byggnad   2022-01-27 

Ansökan om bygglov   2022-01-27 

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. 

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: 
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§ 40 Dnr 2022/00020  

Bygglov för ändrad användning från butik/lager till 
danslokal på fastigheten Trucken 2 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Bygglov ges inte med stöd av 9 kap. 30, 31 b och 31 c §§ plan- och 

bygglagen (PBL, 2010:900). 

2   Handläggningsavgift tas ut med 4 975 kronor, i enlighet med taxa 

fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för ändrad användning. Cirka 320 kvadratmeter av 

lokalen som tidigare inrymde ”Spångsjö färg” ska delas av och 

iordningställas som övningslokal, kontor och lager för ett dans- och 

eventföretag. 

Fastigheten omfattas av detaljplan ”Kv. Traversen m.fl. Sikagårdens 

industriområde, Tåstorp” som fick laga kraft 25 september 2002 och 

genomförandetiden löpte ut fem år senare. Tillåten användning enligt 

detaljplanen är ”industri och hantverk med ett skyddsavstånd 50 m”. En 

dansskola bedöms inte rymmas inom tillåten användning. 

Sökanden har i ett tidigt skede fått information om att en dansskola inte ryms 

inom tillåten användning. Till ansökan har de bifogat en beskrivning av 

verksamheten där de trycker på att det ska bedrivas som ett företag och att 

dans är en form av konsthantverk vilket då skulle rymmas inom tillåten 

användningen ”hantverk”. Byggnadsnämnden delar inte dock inte denna 

bedömning. Dels har det ingen betydelse om verksamheten bedrivs som en 

förening eller som ett företag, det är själva användningen och syftet som är 

det avgörande. Det framgår också både av företagets hemsida samt en artikel 

i Falköpings tidning den 20 januari 2022 att inriktningen är en sång- och 

dansskola till en bred publik.  

Skäl till beslut 

Åtgärden avviker från detaljplan avseende tillåten användning. En sång-och 

dansskola i ett industriområde utmed Österängsgatan med mycket tung trafik 

samt i närheten av Sikagårdsgatan i väster som är en högtrafikerad gata är 

inte lämpligt ur trafiksynpunkt. Gång- och cykelvägar är inte utbyggt öster 

om Sikagårdsgatan. Det går heller inte se användningen som en liten 

avvikelse förenlig med planens syfte, inte heller som ett lämpligt 

komplement till tillåten användning.  
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Åtgärden uppfyller därmed inte kravet i 9 kap. 30 § punkt 2 PBL och inte 

heller undantagen enligt 9 kap. 31 b § och 31 c § PBL. Mot bakgrund av 

ovanstående ska ansökan avslås. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 40/2022   2022-03-09 

Tjänsteutlåtande   2022-03-02 

Urklipp artikel FT 220120   2022-03-02 

E-post kommunikation med sökande  2022-02-15 

E-post komplettering   2022-02-08 

Ansökan om bygglov   2022-02-04 

Ritningar (A) – plan   2022-01-21 

Foto    2022-01-21 

E-post beskrivning av verksamhet  2022-01-21 

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.  
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