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§ 19 Dnr 2020/00131  

Planläget för februari månad 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Informationen godkänns och läggs till handlingarna.  

Bakgrund 

Kommunarkitekt Amelie Sandström informerar om planläget för februari 

månad. Avdelningschef Erna Pezic och planarkitekt Oskar Sandberg 

informerar om vad det innebär att anlita konsulter till planarbetet med 

avseende på kostnader, personella resurser och kvalitén på arbetet.  

Underlag  

Arbetsutskottet § 19/2021 

Planprio för februari 
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§ 20 Dnr 2020/00123  

Planbesked för fastigheten Trym 14  

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 

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

beslut om planbesked. 

4   Byggnadsnämnden bedömer att planen kan komma att antas under andra 

kvartalet 2023. 

5   Handläggningsavgift för planbesked tas ut med 9 460 kronor.  

Bakgrund 

En ansökan om planbesked har inkommit till byggnadsnämnden för 

fastigheten Trym 14. Detaljplanen skulle syfta till att pröva markens 

lämplighet för bostäder, centrum, besöksnäring/idrotts- och sportanläggning 

samt verksamhetsändamål. Planbeskedet överensstämmer med Översiktsplan 

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

I gällande detaljplan är fastigheten planlagd för industriändamål. Det 

förekommer verksamheter inom fastigheten Trym 14 som inte är planenliga 

men som etablerats här via tillfälliga bygglov. Genom att detaljplanelägga 

fastigheten för de användningar som presenteras i det föreslagna syftet 

skapas möjlighet att dessa verksamheter ska bli planenliga.  

Utifrån platsens förutsättningar bedöms det behövas tas fram 

dagvattenutredning, riskutredning, bullerutredning samt en markteknisk 

miljöundersökning. Utredningarna har som syfte att säkerställa markens 

lämplighet för de tänkta användningarna. Ett positivt planbesked innebär 

ingen garanti för att detaljplanen slutligen kommer att antas 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 20/2021 

Planarkitektens tjänsteutlåtande, 2021-01-25 

Situationsplan    

  

Paragrafen skickas till  
Fastighetsägaren            
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§ 21 Dnr 2020/00109  

Planbesked för fastigheten Sankt Göran 23 

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 

sökanden 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.  

Bakgrund 

En ansökan om planbesked har inkommit till byggnadsnämnden för 

fastigheten Sankt Göran 23. Detaljplanen skulle syfta till att möjliggöra för 

uppförande av bostäder.  

Planbeskedet överensstämmer med Översiktsplan 2017-2030, antagen av 

kommunfullmäktige den 26 februari 2018, § 44.  

I gällande detaljplan är fastigheten avsedd för bensinförsäljning. 

Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att detaljplanen slutligen 

kommer att antas. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 21/2021 

Planarkitektens tjänsteutlåtande, 2021-01-08 

Situationsplan sankt Göran 23 

Fasadritning 

  

 

 
 
 
Paragrafen skickas till  
Fastighetsägaren 

Sökanden            
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§ 22 Dnr 2019/00104 214 

Samråd för Glasmästaren 4 och 5 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden godkänner upprättat samrådsförslag till detaljplan för 

Glasmästaren 4 och 5, 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 1 mars till den 1 april 2021.  

Bakgrund 

Stadsbyggnadsavdelningen fick den 16 oktober 2019, § 137 i uppdrag av 

byggnadsnämnden att upprätta ett förslag till detaljplan för Glasmästaren 4 

och 5. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en utbyggnad av den 

befintliga verksamheten på platsen med ytterligare utrymme för butik samt 

personalutrymmen, kontor och lager. Detta utan att påtagligt påverka 

stadsbilden i anslutning till planområdet. 

Förändringen innebär möjlighet till förtätning och ändrad användning inom 

fastigheterna Glasmästaren 4 och 5. Förändringen innebär även uppförandet 

av ett markreservat för gemensamhetsanläggning inom delar av 

Glasmästaren 4 och 5 och sker i överensstämmelse med Översiktsplan 2017-

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

Kommunen bedömde vid undersökning av miljöpåverkan att detaljplanen 

inte medför betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen i Västra Götaland län 

framförde i sitt yttrande, daterat den 21 februari 2021, att de delar 

kommunens bedömning under förutsättningen att kommunen hanterar 

kulturmiljöfrågan. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 22/2021 

Planarkitektens tjänsteutlåtande, 2021-01-27 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Kulturmiljöutredning Östertull 

Markteknisk miljöutredning 

Underökning av miljöpåverkan 

Länsstyrelsens yttrande över miljöpåverkan 
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§ 23 Dnr 2020/00141  

Besvarande av remiss från kommunlednings-
förvaltningen om policy för lokalförsörjning och 
projektinvesteringar 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden ställer sig bakom framtagen policy med förslag på 

ändringar enligt nedan.  

Bakgrund 

Byggnadsnämnden ser positivt på att det tydligt framgår att policyn enbart 

inkluderar lokalförsörjning och projektinvesteringar som inte omfattas av 

kommunens mark- och exploateringsinvesteringar. 

Under avsnitt 4, Lokalförsörjningsprocess framgår att det ska finnas en 

lokalgrupp som kommundirektören utser och ansvarar för. Det vore önskvärt 

om det även framgick mer kring lokalgruppens uppdrag och hur deras arbete 

ska ske, vilka kriterier som prioriteras bland olika projekt samt vilka 

förvaltningar som ingår i lokalgruppen. 

Under avsnitt 4, Projektinvesteringsprocess framgår när projektdirektiv ska 

upprättas och vad de syftar till vilket är positivt då det tydliggörs för alla vad 

ett projektdirektiv är. Det framgår även att projektdirektiven ska ligga till 

grund för lokalgruppens förslag till investeringsplan. Innebär detta att 

samtliga projektdirektiv måste vara klara i november för att kunna komma 

med i investeringsplanen?  

Avsnitt 4, Lokalförsörjningsprocess avslutas med ett flödesschema som 

tydliggör hur processen ser ut och vilka steg som görs var. Det vore dock 

önskvärt om texterna i avsnittet hänvisade till flödesschemat för en bättre 

förståelse av processens olika steg. Då skulle det till exempel tydligare 

framgå att förstudierna görs först efter att ett projekt står med i flerårsplanen, 

dvs. minst ett år efter framtagande av projektdirektiv. 

Textstycket under rubriken ”Rivningsärenden i beslutade projekt” behöver 

tydliggöras. Där framgår att tekniska nämnden ska ta beslut om 

rivningsärenden i beslutade projekt. På vilket sätt ska tekniska nämnden ta 

beslut om rivningar och vad innebär det att ett projekt är beslutat? Det är 

byggnadsnämnden som fattar beslut om rivningslov. Rivningar av principiell 

karaktär bör inte ingå i denna policy eftersom ärenden som rör mark- och 

exploateringsinvesteringar inte ska omfattas av denna policy. Det vore 

önskvärt om det tydligare framgick vilka slags rivningar som detta skulle 

kunna omfatta.  
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I textstycket under rubriken ”Detaljplan” framkommer att tekniska nämnden 

ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå byggnadsnämnden att starta 

detaljplanearbete i de fall där det finns behov av detaljplan. Det vore 

önskvärt om det framgick att detta ska göras så snart som möjligt när det 

uppdagas att en ny detaljplan behövs. Upprättande av en ny detaljplan tar 

relativt lång tid, vilket också behöver tas höjd för i sådana projekt.  

Under avsnitt 5, Inköp av fastigheter framkommer att policyn inte omfattar 

köp av strategiska exploateringsfastigheter vilket är positivt. Detta bör 

således innebära att det enbart är fastigheter som köps in för att tillgodose ett 

kommunalt verksamhetsbehov som ska besiktigas av kommunens 

fastighetsavdelning.  

Under avsnitt 7, Outnyttjade fastigheter finns ett stycke som handlar om den 

politiska gången vid beslut om avyttringar och den politiska gången för 

ärenden där kommunstyrelsen anser att en byggnad bör rivas. Innehållet i 

texten stämmer, det är korrekt att kommunstyrelsen föreslår tekniska 

nämnden att riva en byggnad och att tekniska nämnden sedan ansöker om 

rivningslov hos byggnadsnämnden samt att byggnadsnämnden fattar 

oberoende beslut vilket kan komma att innebära att byggnader inte får rivas. 

Det vore dock bra om det framgick att textstycket enbart handlar om de fall 

där kommunstyrelsen föreslår att byggnader rivs och alltså inte är 

applicerbar i andra fall. 

I övrigt har byggnadsnämnden inga synpunkter på policyn utan ser det som 

positivt att det blir tydligt vilket mandat olika politiska nämnder har över 

olika beslut och hur processerna i ärenden om lokalförsörjning och projekt-

investeringar ska ske.   

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 23/2021 

Kommunarkitektens tjänsteutlåtande, 2021-01-14 

Missiv 

Policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsens kansli            
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§ 24 Dnr 2020/00120  

Namnsättning av gator och kvarter på fastigheten del 
av Tåstorp 7:7, Fåraberget etapp 2 B 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att gatunamnen inom området Fåraberget 

etapp 2 B ska fastställas till Fårabergsgatan, Bofinksgatan, Bergfinks-

gatan, Grönfinksgatan och Rosenfinksgatan samt att kvartersnamnen 

inom samma område ska fastställas till Virvelvinden, Brisen, Passad-

vinden, Vindpusten, Blåsten, Kulingen, Stormen, Orkanen, Cyklonen och 

Tromben.  

Bakgrund 

Byggnadsnämnden i Falköpings kommun har den 16 december 2020 antagit 

detaljplanen för Fåraberget, etapp 2 B. I samband med detta behöver 

kvarters- och gatunamn fastställas.  

Inför beslut om nya kvarters- och gatunamn remitteras namnförslaget till 

kultur- och fritidsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, Postnord, 

Polismyndigheten, Samhällsskydd mellersta Skaraborg och Lantmäteri-

myndigheten. 

Polismyndigheten, kultur- och fritidsförvaltningen samt samhällsbyggnads-

förvaltningen har inget att erinra på de föreslagna namnen. Lantmäteriet 

tillstyrker de föreslagna gatunamnen samt samtliga kvartersnamn, förutom 

”Vinden”. Istället föreslås kvartersnamnet ”Passaden”, som även det är en 

slags vind. Postnord samt Samhällsskydd mellersta Skaraborg har inte 

besvarat remissen. 

Stadsbyggnadsavdelningens bedömning 

Tanken är att gatunamnen inom stadsdelen Fåraberget kommer ha fågeltema 

och inom denna etapp har olika finkfåglar använts. Föreslagna gatunamn är 

Fårabergsgatan, Bofinksgatan, Bergfinksgatan, Grönfinksgatan och 

Rosenfinksgatan. Namnet Fårabergsgatan är tänkt att användas för den större 

gatan som kommer fungera som en huvudgata genom hela stadsdelen 

Fåraberget när hela den nya stadsdelen blivit planlagd och utbyggd.   

Kvartersnamnen inom stadsdelen Fårberget har temat väder och inom etapp 

2 B omfattas samtliga kvartersnamn av olika vindar. Föreslagna 

kvartersnamn är Virvelvinden, Brisen, Passadvinden, Vindpusten, Blåsten, 

Kulingen, Stormen, Orkanen, Cyklonen och Tromben. Efter remiss-

omgången har det föreslagna namnet ”Vinden” ersatts av ”Passadvinden” 

vilket är i enlighet med synpunkten från Lantmäteriets ortsnamnsfunktion. 
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Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 24/2021 

Kommunarkitektens tjänsteutlåtande, 2021-01-18 

Kartbilagor 

Inkomna yttranden 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Lantmäteriet 

Johan Nilsson, mätningsingenjör 

Mikael Carp, 1:e mätningsingenjör 

Samhällsbyggnadsförvaltningen           
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§ 25 Dnr 2021/00031  

Olovlig byggnation av plank och friggebod på 
fastigheten Kätten 2 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Med stöd av 11 kap. 5 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900) beslutar 

byggnadsnämnden att inte ingripa mot fastighetsägaren till fastigheten 

Kätten 2 eftersom staketet inte strider mot 6 kap. 1 § PBF och 

friggeboden inte strider mot 9 kap. 4 § PBL.  

Bakgrund 

Den 19 maj 2020 fick byggnadsnämnden in en anmälan över telefon om 

olovlig byggnation gällande plank och friggebod på fastigheten Kätten 2. 

Anmälaren anser att planket och friggeboden är olovligt byggda och för nära 

tomtgränsen. Stadsbyggnadsavdelningen har konstaterat att planket är 

bygglovspliktigt och att bygglov behöver sökas alternativt att planket glesas 

ut till ett staket. Friggeboden är placerad i tomtgräns och krävde vid sitt 

uppförande ett godkännande av intilliggande fastighetsägare, vilka då var 

Falköpings kommun. Fastighetsägaren till Kätten 2 fick ett muntligt okej 

från kommunen men inget skriftligt. Enligt kommunens historiska flygfoton 

uppfördes friggeboden mellan år 2008 och 2010.  

Fastighetsägarna fick information om anmälan och vad som gäller för plank 

över telefon den 3 juli 2020.  

Den 28 september 2020 meddelar fastighetsägarna att de har gjort en rättelse 

genom att ta bort brädor från planket och att det nu är ett staket. De bekräftar 

detta med ett foto den 30 september 2020.  

Klagandet är inte nöjd med rättelsen och vill få ett överklagningsbart beslut 

gällande både planket och friggeboden.  

Skäl till beslut 

Enligt PBF 6 kap. 1 § ingår inte staket som en sådan anläggning som kräver 

bygglov då den inte benämns i paragrafen.  

Byggnadsnämnden bedömer att rättelse är gjord och att det tidigare planket 

nu är ett staket och omfattas inte av bygglovsplikten enligt plan- och 

bygglagens mening. Friggeboden har stått på platsen i mer än 10 år, 

möjligheten till rättelseföreläggande är därmed inte möjligt och åtgärden är 

preskriberad.  

Byggnationen av staketet och friggeboden strider inte mot gällande 

detaljplan antagen den 20 oktober 1988.  
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Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 26/2021   2021-02-02 

Tjänsteutlåtande   2021-01-26 

Information till klagande   2020-10-12 

Foto staket    2020-09-30 

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 skickas till 
Fastighetsägare till Kätten 2 
 
Paragrafen ska delges 
Fastighetsägare till Kätten 5            



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13 (27) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-24 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 26 Dnr 2021/00005  

Förhandsbesked för nybyggnad av 
komplementbyggnad på fastigheten Solberga S:2 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Förhandsbesked för en komplementbyggnad 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 6 859 kr. Faktura skickas separat.   

Villkor 

1   Byggnadens byggnadsarea får inte vara större än 200 kvadratmeter. 

2   Fasaden på byggnaden ska vara av röd träpanel. 

3   Taktäckningen på byggnaden ska vara svart. 

4   Vid placering och byggnation ska objekt som är skyddsvärda ur 

kulturmiljö- och naturvårdssynpunkt respekteras.  

Bakgrund 

Ansökan avser förhandsbesked för en byggnad som är tänkt att använda som 

förråd och till viss del museum på ca 200 kvadratmeter. Fastigheten ligger 

inom områdesbestämmelser för Solberga som fick laga kraft den 10 april 

1997.  

Platsbesök gjordes den 10 december 2020. Den tänkte placeringen sker i 

direkt anslutning till befintlig förrådsbyggnad. Marken används till bete. 

Enligt översiktsplanen är generell områdesanvändning landsbygd och 

jordbruksmark. Området omfattas av Riksintresse för naturvård. 

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 Solberga 13:1, 3:1, 5:1 samt Solberga 7:2 och 7:7 har 

bedömts vara berörda. Inga negativa synpunkter har kommit in till 

byggnadsnämnden. 

Skäl till beslut 

Byggnadsnämnden bedömer att byggnaden inte kommer att få någon 

betydande inverkan på omgivningen eftersom den placeras som en 

komplettering till befintlig bebyggelse. Det är inte någon stor efterfrågan på 

att bygga i området. Den sökta åtgärden bedöms därför inte vara sådan att 

markens lämplighet behöver prövas med detaljplan enligt 4 kap. 2 § PBL. 
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Nämnden anser att marken inte är brukningsvärd jordbruksmark enligt 3 kap. 

4 § miljöbalken. Marken betas på grund av sitt kantläge till annan betesmark. 

Fastigheten i sig är inte att se som en jordbruksfastighet.  

Genom att följa villkoren om utformning till beslutet så anpassas 

bostadshusets volymer och placering till landskapsbilden och syftet med 

områdesbestämmelserna. 

Mot bakgrund av ovanstående bedömer byggnadsnämnden att lokaliseringen 

på byggnaden är förenlig med Falköpings kommuns översiktsplan och 2 kap. 

och 9 kap. 31 § PBL samt att det inte påverkar riksintressen, därmed kan ett 

positivt förhandsbesked beviljas. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 27/2021   2021-02-02 

Tjänsteutlåtande   2021-01-26  

Foto från platsen   2020-12-11 

Situationsplan   2020-12-08 

Ansökan om förhandsbesked  2020-11-26 

För att utföra den aktuella åtgärden krävs bygglov. Förhandsbeskedet gäller 

om bygglov ansöks inom två år från beslutsdatum, enligt 9 kap. 39 § PBL. 

Slutgiltigt ställningstagande till byggnaders placering och utformning bör 

ske i samråd med stadsbyggnadsavdelningen inför bygglovsansökan. 

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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§ 27 Dnr 2020/00139  

Bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten 
Käringebo 1:9 

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: Hans Leuchovius, Häggum Brännebacken, 521 64 Stenstorp som är 

certifierad kontrollansvarig med certifieringsnummer SC0137-12 enligt 

10 kap. 9 § PBL. 

3   Handläggningsavgift tas ut med 17 336 kr. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett fritidshus med en byggnadsarea 

på ca 83 kvadratmeter. Fasaden blir av röd träpanel och taktäckningen blir av 

svart plåt. Tänkt tomt till fritidshuset får en storlek på ca 500 kvadratmeter. 

Åtgärden sker utanför område för detaljplan och områdesbestämmelser. 

Platsen för det tänkta fritidshuset ligger på en liten höjd i kanten på en åker 

och kommer att ansluta till kommande enbostadshus som fick positivt 

förhandsbesked av byggnadsnämnden den 23 september 2020, § 114. 

Översiktsplanen för området  

Den tänkta nybyggnationen görs på mark som enligt översiktsplanen är 

jordbruksmark. Detta innebär att vid prövning av bygglov på jordbruksmark 

ska lokaliseringen prövas mot jordbrukets intressen. Om det är möjligt, 

undvika placering på brukad jordbruksmark alternativt placera nybyggnation 

i kantlägen så att störningen blir så liten som möjligt på den brukade arealen. 

Detta gäller även för tillfartsvägar och andra anordningar som krävs för 

byggnationen. 

Området omfattas av Riksintressen för naturvård, kulturmiljövård och 

friluftsliv. Fastigheten ingår i ”Redogörelse och ställningstagande – 

riksintresse för kulturmiljövården i Falköpings kommun, underlag till ÖP” 

antagen den 26 februari 2018, områden Brunnhem och Segerstad med 

bevarandevärde B. 

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 Brunnhem 5:17, Ingvaldstorp 1:2 och Nygården 1:1 har 

bedömts vara berörda. Inga negativa synpunkter har kommit in till 
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byggnadsnämnden. Ärendet har remitterats till Miljönämnden östra 

Skaraborg som i sitt remissvar den 12 januari 2021 lämnat följande 

synpunkter: 

Om byggnation kommer tillstånd krävs tillstånd från Miljönämnden östra 

Skaraborg för anläggande av enskild avloppsanläggning. Detta tillstånd 

måste inhämtas innan arbetet med avloppsanläggningen påbörjas. 

Störningar från lantbruksverksamhet kan förekomma. 

Ärendet har även remitteras till Länsstyrelsen Västra Götalands 

kulturmiljöenhet som i sitt svar den 7 januari 2021 inte ser några hinder för 

den planerade åtgärden då inga fornlämningar berörs. 

Skäl till beslut 

Byggnadsnämnden bedömer att byggnaden inte kommer att få någon 

betydande inverkan på omgivningen eftersom den placeras i ett kantläge. Det 

är inte någon stor efterfrågan på att bygga i området. Den sökta åtgärden 

bedöms därför inte vara sådan att markens lämplighet behöver prövas med 

detaljplan enligt 4 kap. 2 § PBL. 

Nämnden anser att marken är brukningsvärd jordbruksmark enligt 3 kap. 4 § 

miljöbalken då den i närtid har brukats. Byggnadsnämnden bedömer med 

tanke till närheten till övrig bebyggelse och placering i ett kantläge, att det 

tänkta fritidshuset blir ett begränsat komplement, som inte påtagligt 

motverkar ett rationellt jordbruk i ett större perspektiv  

Mot bakgrund av ovanstående bedömer byggnadsnämnden att lokaliseringen 

på fritidshuset är förenlig med Falköpings kommuns översiktsplan och 2 

kap. och 9 kap. 31 § PBL samt att det inte påverkar riksintressen, därmed ska 

bygglov beviljas. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 28/2021   2021-02-02 

Tjänsteutlåtande   2021-01-21 

Anmälan om kontrollansvarig  2021-01-15 

Ritningar (A)    2020-12-21 

Situationsplan   2020-12-10 

Foto    2020-12-08 

Ansökan om bygglov   2020-11-05 

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. 
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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. 

Ansökan om bygglov innebär etablering av ny bostadslägenhet på 

landsbygden. I anslutning till uppförandet ska därför anmälan göras till 

Falköpings kommun, stadsbyggnadsavdelningen, för fastställande av adress. 

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 

 Brandskyddsbeskrivning 

 VA-handlingar 

 Ventilations- och värmeritningar 

 Färdigställandeskydd 
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§ 28 Dnr 2021/00006  

Bygglov för ändrad användning från lokal till bostad på 
fastigheten Mösseberg 1:20 

Byggnadsnämndens beslut 

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

2010:900). 

2   Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte för åtgärden. Byggherren 

ansvarar själv för kontrollen av genomförandet. 

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

23 §§ PBL. 

4   Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att kontrollplanen 

fastställs (daterad 2021-01-21). 

5   Byggnadsnämnden beslutar att byggnadsverket får tas i bruk innan 

slutbesked lämnas enligt 10 kap. 4 § PBL. 

6   Handläggningsavgift tas ut med 6 436 kr. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för ändrad användning. En hobbylokal på ca 82 

kvadratmeter kommer att ändras till bostad. Ändringen innebär att ett kök, 

badrum och ett sovrum byggs upp i den befintliga lokalen. 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 Mösseberg 1:7, 1:43, 1:52 samt Stora Backor 1:2 och 

Ödegärdet 1:20 har bedömts vara berörda. Inga negativa synpunkter har 

kommit in till byggnadsnämnden. 

Skäl till beslut 

Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 

bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL och förutsätter inte planläggning. Bygglov 

ska där med beviljas. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 29/2021   2021-02-02 

Tjänsteutlåtande   2021-01-21 

Foto på byggnad   2020-12-21 

Ritningar (A) Fasader, plan  2020-12-08 
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Situationsplan   2020-12-08 

Ansökan om bygglov   2020-12-08 

Övriga upplysningar 

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.  

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 

Beslutet inklusive avgiften kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län. Ett skriftligt överklagande ska ha inkommit till 

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

Stadsbyggnadsavdelningen kan lämna mer information.  

I handläggningsavgiften ingår kostnad för bygglovsprövning och startbesked 

samt förskottsavgift för beslut om slutbesked. 

Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då 

beslutet om bygglov upphör att gälla. 

Som underlag för slutbesked ska verifierad kontrollplan lämnas in till 

stadsbyggnadsavdelningen. 

Ansökan om bygglov innebär etablering av ny bostadslägenhet på 

landsbygden. I anslutning till uppförandet ska därför anmälan göras till 

Falköpings kommun, stadsbyggnadsavdelningen, för fastställande av adress.  
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§ 29 Dnr 2020/00138  

Anmälda delegationsbeslut  

Byggnadsnämndens beslut 

1   Informationen godkänns och läggs till handlingarna.  

Anmälda delegationsbeslut 

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

Beslut Delegat  

Bygglov enligt rapport,  

2020-12-29 – 2021-01-25 

Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 

Anmälan enligt rapport,  

2020-12-29 – 2021-01-25 

Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 
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§ 30 Dnr 2020/00132  

Information om tillsynsärenden 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Informationen godkänns och läggs till handlingarna.  

Bakgrund 

Bygglovsingenjör David Karlsson och Stefan Tiverman informerar om 

tillsynsärenden i Falköpings kommun. Enligt plan- och bygglagen ansvarar 

byggnadsnämnden för tillsyn av ovårdade tomter och byggnader, 

obligatorisk ventilationskontroll, olovlig byggnation och enkelt avhjälpta 

hinder, hissar med mera. Byggnadsnämnden har i dagsläget 45 pågående 

ärenden om ovårdade tomter/byggnader, 10 hissärenden och 37 ärenden om 

olovlig åtgärd. Hösten 2020 förelades fastighetsägaren till Arenan 5 att vidta 

åtgärder gällande ovårdade byggnader. Ärendet följs upp under våren 2021.  

  

            



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22 (27) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-24 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 31 Dnr 2021/00007  

Byggnadsnämndens verksamhetsredovisning 2020 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden godkänner förslag till byggnadsnämndens 

verksamhetsredovisning 2020 med måluppfyllelse samt överlämnar den 

till kommunstyrelsen.  

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 2020. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 32/2021 

Avdelningschefens tjänsteutlåtande, 2021-01-27 

Förslag till byggnadsnämndens verksamhetsredovisning 2020 
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§ 32 Dnr 2021/00008  

Uppföljning av byggnadsnämndens internkontroll 2020 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att godkänna rapporten om uppföljning av 

byggnadsnämndens internkontroll år 2020.  

Bakgrund 

Under 2020 har stadsbyggnadsavdelningen genomfört internkontroll i 

huvudsak enligt upprättad internkontrollplan. Kontrollerna har utförts av 

bygglovsadministratören, controllern och nämndsekreteraren på 

stadsbyggnadsavdelningen.  

Stadsbyggnadsavdelningens bedömning 

Utfallet av kontrollerna är gott. Stadsbyggnadsavdelningen föreslår att 

byggnadsnämnden godkänner rapport över utförd internkontroll 2020. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 33/2021 

Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 

Rapport över utförd interkontroll 2020 
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§ 33 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 Byggnadsnämndens beslut om nekat bygglov på fastigheten Rådjuret 

16 fick laga kraft den 17 december 2020. 

2 Länsstyrelsens avvisning av överklagande av tidsbegränsat bygglov på 

fastigheten Mösseberg 50:25 (parkering Ranliden) har överklagats till 

mark- och miljödomstolen. 

3 Byggnadsnämndens beslut om bygglov på fastigheten Hattmurklan 1 

(Ranliden) har fått laga kraft. 

4 Byggnadsnämndens beslut om bygglov på fastigheten Hjulmakaren 1 

har fått laga kraft. 

5 Länsstyrelsen har avslagit överklagande av marklov (Platåskolan) på 

fastigheten Gamla stan 2:26. 

6 Länsstyrelsen har avslagit överklagande av bygglov (Platåskolan) på 

fastigheten Gamla stan 2:26. 

7 Länsstyrelsen beslutar den 10 februari 2021 att ge Jernhusen AB 

tillstånd att med stöd av kulturmiljölagen byta dörr i personalhuset på 

Falköpings stationshus. 

  

   

            



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25 (27) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-24 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 34 Dnr 2020/00133  

Ekonomisk lägesrapport efter januari 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Informationen godkänns och läggs till handlingarna.  

Bakgrund 

Avdelningschef Erna Pezic presenterar ekonomisk lägesrapport efter januari 

månad. 

Underlag 

Arbetsutskottet § 36/2021 

Ekonomirapport efter januari 
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§ 35 Dnr 2020/00134  

Avdelningschefen och ordföranden informerar  

Byggnadsnämndens beslut 

1   Informationen läggs till handlingarna.  

Bakgrund 

Avdelningschef Erna Pezic informerar om att rekryteringen av ny 

kommunekolog pågår och att det står nu mellan två kandidater. Många 

kompetenta personer har sökt tjänsten. Processen beräknas vara klar under 

mars månad.  
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§ 36 Dnr 2020/00135  

Övrigt  

Byggnadsnämndens beslut 

1   Informationen läggs till handlingarna.  

Bakgrund 

Sammanträdesdatumen för arbetsutskottet och byggnadsnämnden kommer 

att ändras i maj månad. Arbetsutskottets sammanträde är flyttat till tisdagen 

den 11 maj kl. 8:30. Byggnadsnämndens sammanträde är flyttat till 

torsdagen den 20 maj kl. 13:15. Ändringen beror på att delårsrapport efter 

april ska behandlas i nämnd senast den 20 maj.         

  

            


