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§72 Dnr 2020/00051

Beslut om att tillåta ledamöter att lyssna och yttra sig
på nämndsammanträdet den 17 juni 2020 via ljud- och
bildöverföring

Byggnadsnämndens beslut

1 Byggnadsnämnden besluter att tillåta ledamöter att lyssna och yttra sig på
nämndsammanträdet den 17 juni 2020 via ljud- och bildöverföring.

Bakgrund

Folkhälsomyndigheten har till följd av smittspridning av Covid-19 uttalat att
sammankomster med större antal deltagare bör begränsas och att
förutsättningarna för evenemang ska ses över med hänsyn till storlek på
lokal.

I den rekommendation som kommunledningen skickade ut till samtliga
förtroendevalda den 17 mars 2020 var rådet till ersättare att inte närvara vid
sammanträden om man inte kommer att tjänstgöra som beslutande.

För att trots detta ge ersättarna möjlighet att ta del av överläggningar,
föredragningar och diskussioner som sker på nämndens sammanträden
föreslås därför ge ersättare i nämnden möjlighet att kunna lyssna på
sammanträdet via ljud- och bildöverföring i realtid.

Ersättarna har endast möjlighet att kunna ta del av överläggningarna på
sammanträdet. De kan inte tjänstgöra eller vara del av beslutsfattandet.

Vid ärenden med sekretessbelagda uppgifter kommer ersättarna att kopplas
bort från sammanträdeslokalen.

Nämnden ska fatta beslut om att tillåta ledamöter att lyssna på mötet via
ljud- och bildöverföring. Det ska antecknas i protokollet vilka ledamöter som
deltar via länk.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks



FQLKÖP[NA
Byggnadsnämnden

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(48)
Sammanträdesdatum
2020-06-17

§73 Dnr 2020/00001 200

Planläget för juni månad

Byggnadsnämndens beslut

1 Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund

Kommunarkitekt Amelie Sandström presenterar aktuellt planläge för juni
månad.

Beslutsunder lag

Arbetsutskottet § 68
Kommunarkitektens planprio för juni

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§74 Dnr 2020/00047

Namnsättning av park på Fåraberget

Byggnadsnämndens beslut

1 Byggnadsnämnden beslutar att den nya parken inom stadsdelen
Fåraberget får namnet Fårabergsparken.

Bakgrund

I norra delen av Falköpings tätort i Falköpings kommun finns en detaljplan
från 2019 med en allmän park. Parken utgör ca 22 300 kvadratmeter och
håller på att iordningställas. Tanken är parken ska utgöra en stadsdelspark
för hela den nya stadsdelen, Fåraberget, som håller på att utvecklas kring
Fårabergets kulle. Eftersom parken håller på att byggas ut är det lämpligt att
i samband med iordningställandet namnge parken.

Stadsbyggnadsavdelningens bedömning

Eftersom parken kommer att fungera som en stadsdelspark för den nya
stadsdelen Fåraberget och är belägen i direkt anslutning till Fårabergets
kulle, föreslås parken få namnet Fårabergsparken.

Inför beslut om nytt namn på allmän plats remitteras namnförslaget till
samhällsbyggnadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, Postnord,
Polismyndigheten, Samhällsskydd mellersta Skaraborg och
Lantmäterimyndigheten. Samtliga remissinstanser har svarat, förutom
Postnord. Samtliga remissvar har inkommit utan erinran.
Lantmäterimyndigheten har i sitt remissvar förordat det föreslagna namnet
och anser att inget annat namn bör komma på fråga.

Beslutsunder lag

Kommunarkitektens tjänsteutlåtande
Yttrande från Polismyndigheten
Yttrande från Lantmäterimyndigheten
Yttrande från kultur- och fritidsförvaltningen
Yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningen
Yttrande från Samhällsskydd mellersta Skaraborg
Remiss

Paragrafen skickas t i l l
Lantmäteriet

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§75 Dnr 2018/00113 214

Samråd för del av Tåstorp 7:7 (Fåraberget, etapp 2B)

Byggnadsnämndens beslut

1 Byggnadsnämnden godkänner upprättat samrådsförslag till detaljplan för
del av Tåstorp 7:7 (Fåraberget, etapp 2 B), 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 22 juni till den 7 augusti 2020.

4 Byggnadsnämnden beslutar att samrådsmöte ska hållas den 29 juni 2020
klockan 17:00 i Stadshuset.

5 Byggnadsnämnden beslutar att paragrafen ska justeras omedelbart.

Bakgrund

Stadsbyggnadsavdelningen fick den 18 december 2018, § 63 i uppdrag av
byggnadsnämnden att upprätta ett förslag till detaljplan för del av Tåstorp
7:7 (Fåraberget, etapp 2 B). Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en
blandad bostadsbebyggelse med service och mötesplatser samt byggnation
av en ny gata med tillhörande trafiklösningar genom Fårabergets område.
Planen syftar även till att möjliggöra för byggnation av en ny skola med
friytor som främjar barnens hälsa och utveckling. Natur- och kulturvärden
ska värnas och integreras i området.

Planområdet omfattas av Översiktsplan 2017-2030 och är utpekat som
"framtida tätortsutbyggnad". Detalj planeförslaget innebär att jordbruksmark
tas i anspråk för att möjliggöra en utveckling av Falköpings tätort vilket
överensstämmer med intentionerna i Översiktsplan 2017-2030 antagen av
kommunfullmäktige 26 februari 2018, § 44. Detaljplaneförslaget
överensstämmer även med intentionerna i planprogrammet för Tåstorp 7:7
(Fåraberget), antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2014, § 130.

Beslutsunder lag

Arbetsutskottet § 70
Planarkitektens tjänsteutlåtande
Plankarta
Planbeskrivning
Undersökning av miljöpåverkan

Behovsbedömning
Trafikutredning
Trafik- och bullerutredning
Bilaga - Trafikutredning

Sida
7 (48)

Justeramas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 76 Dnr 2019/00088 214

Antagande av detaljplan för fastigheten Alvared 4:164

Byggnadsnämndens beslut

1 Byggnadsnämnden godkänner det särskilda utlåtandet och
stadsbyggandsavdelningens bemötande av inkomna synpunkter.

2 Byggnadsnämnden antar detaljplanen med stöd av kommunfullmäktiges
delegation.

Bakgrund

Stadsbyggnadsavdelningen fick den 28 augusti 2019, § 108 i uppdrag av
byggnadsnämnden att upprätta ett förslag till detaljplan för del av fastigheten
Alvared 4:146.

Det formella samrådet har pågått från den 14 januari till den 4 februari 2020.
Planen har varit utsänd på granskning från den 15 april till den 6 maj 2020.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för uppförandet av bostäder vid Åsarps
gamla förskola samt planlägga för den befintliga gata som försörjer området.

Förändringen innebär att bostäder kan uppföras samt att förlängningen på
Dakngatan blir planenlig och sker i överensstämmelse med Översiktsplan
2017-2030, antagen av kommunfullmäktige den 26 februari 2018, § 44.

Beslutsunder lag

Arbetsutskottet § 71
Planarkitektens tjänsteutlåtande
Plankarta
Planbeskrivning
Särskilt utlåtande

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§77 Dnr 2020/00049

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på
fastigheten

Byggnadsnämndens beslut

1 Förhandsbesked för enbostadshus 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 Huvudbyggnadens byggnadsarea får inte vara större än 200 kvadratmeter.

2 Huvudbyggnaden får högst ha 2 våningar.

3 Anvisningar i remissvar från Miljönämnden östra Skaraborg (MÖS) den 3
juni 2020 ska följas.

4 Vid placering och byggnation ska objekt som är skyddsvärda ur
kulturmiljö- och naturvårdssynpunkt respekteras..

Bakgrund

Ansökan avser förhandsbesked för enbostadshus i ett plan med en
byggnadsarea på 130 kvadratmeter. Platsbesök gjordes den 27 maj 2020.
Platsen för åtgärden är idag bevuxet med skog och har tydliga avgränsningar
i form av en grusväg på västra och norra sidan. På den östra sidan är det en
tydlig skogsridå som markerar gränsen mot betesmarken.

Översiktsplanen för området

I översiktsplanen för Falköpings kommun benämns markanvändningen
generellt som natur, men eftersom området inte omnämns i
Naturvårdsprogrammet eller friluftsplanen så hänvisar översiktsplanen till
områdesanvändning Landsbygd. Detta ger riktlinjerna att ny bebyggelse vid
skogsbryn eller i skogspartier bör sökas till höjder och torra lägen med stöd i
terrängformationer och vegetation. Enligt vindbruksplanen omfattas området
av sekundärområde för vindkraft.

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 har bedömts vara
berörda. Inga negativa synpunkter har kommit in till byggnadsnämnden.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Ärendet har remitterats till Miljönämnden östra Skaraborg som i sitt
remissvar den 3 juni 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.

Skäl t i l l  beslut

Byggnadsnämnden bedömer att ett positivt förhandsbesked för
nylokalisering av enbostadshus på fastigheten kan ges, då de krav som ställs
på lokaliseringen enligt 9 kap. 31 § och delar av 2 och 8 kap. PBL är
uppfyllda. Nylokaliseringen kommer heller inte att försvåra möjligheterna att
planlägga området eftersom placeringen överensstämmer med områdets
bebyggelsestruktur. Lokaliseringen uppfyller 2 kap. 5 § PBL krav om
placering med hänsyn till människors hälsa och säkerhet gentemot omkring-
liggande jordbruks -verksamhet. Området har en lantlig karaktär och berörda
fastighetsägare har inte framfört någon erinran mot nylokalisering.
Störningar från lantbruket förekommer och består främst av buller, lukt och
flygfin. Störningar från jordbruksverksamheter bedöms dock inte vara av
sådan omfattning att lokaliseringen är olämplig.

Nytt enbostadshus kommer att ge begränsad omgivningspåverkan eftersom
det placeras med stöd i terrängformationer och vegetation. Kraven på att
främja en ändamålsenlig struktur enligt 2 kap. 3 § PBL samt hänsyn till
stads- och landskapsbilden enligt 2 kap. 6 § PBL anses uppfyllda om
villkoren till detta beslut följs. Nämnden bedömer vidare att ansökan med
tomtens lokalisering är förenligt med Falköpings kommuns översiktsplan.

Handlingar som ligger t i l l  grund för  beslutet

Tjänsteutlåtande
Yttrande MÖS
Situationsplan
Ansökan om förhandsbesked

Ankomstdatum

2020-06-03
2020-06-03
2020-05-13
2020-05-07

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 byggnads-
nämnden inom tre veckor från den dag då sökande fick beslutet.
Stadsbyggnadsavdelningen kan lämna mer information. Stenmurar omfattas
av biotopskydd. Tillstånd kan krävas för ingrepp som påverkar murar.

Paragrafen skickas t i l l
Sökanden

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§78 Dnr 2020/00042

Bygglov för ändring av fasad inom
områdesbestämmelser på fastigheten

Byggnadsnämndens beslut

1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 a § 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 2020-05-20).

5 Byggnadsnämnden beslutar att byggnadsverket får tas i bruk innan
slutbesked lämnas enligt 10 kap. 4 § PBL.

6 Avgiften reduceras så att ingen bygglovsavgift ska tas ut för åtgärden som
om fattas av den utökade lovplikten.

Bakgrund
Ansökan avser bygglov för fasadändring. Ändringen innebär att en ytterdörr
byts och blir grå till färgen. Den del av huset som idag har mörkbrun
träpanel får ny grå träpanel. Taktäckningen blir av svarta tegelpannor.
Stuprör blir svarta och grunden blir mörkgrå.

Yttranden

Då görs utom detaljplanelagt område ska berörda ha underrättats om ansökan
och getts tillfälle att yttra sig, enligt 9 ka e. 25 § PBL. Ägare av och boende
på har bedömts vara
berörda. Inga negativa synpunkter har kommit in till byggnadsnämnden.

Skäl t i l l  beslut

Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller kraven enligt 2
kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13,
17 och 18 §§ PBL och förutsätter inte planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §§
PBL.

Handlingar som l igger t i l l  grund för beslutet  Ankomstdatum

Arbetsutskottet § 72
Tjänsteutlåtande
Foto

2020-06-03
2020-05-27
2020-04-20

Justeramas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Situationsplan 2020-04-19
Illustration 2020-04-14
Ansökan om bygglov 2020-04-14

Övriga upplysningar

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.

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.

Som underlag till slutbesked ska verifierad kontrollplan lämnas in till
stadsbyggnadsavdelningen.

Paragrafen skickas t i l l
Sökanden

J usterarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2020/00048

Bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnad på
fastigheten

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: som är certifierad
kontrollansvarig med certifieringsnummer enligt 10 kap. 9 §
PBL.

3 Handläggningsavgift tas ut med 83 674 kr. Faktura skickas separat.

Bakgrund

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad. Lagerbyggnaden
får en byggnadsarea på 1700 kvadratmeter och får en fasad och
takbeläggning av vit plåt.

Berört område 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 nå

har bedömts vara berörda. Inga negativa
synpunkter har kommit in till byggnadsnämnden.

Ärendet har remitterats till kommunekologen som inte har något att erinra.

Ärendet har remitterats till Miljönämnden östra Skaraborg som i sitt
remissvar den 6 maj 2020 tillstyrker nybyggnad under förutsättning att
efterbehandlingen av grustäkterna på fastigheten inte förhindras.

Skäl t i l l  beslut

Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller kraven enligt 2
kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13,
17 och 18 §§ PBL och förutsätter inte planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §§
PBL.

Handlingar som ligger t i l l  grund för  beslutet

Arbetsutskottet § 74
Tjänsteutlåtande
Yttrande Miljönämnden östra Skaraborg

Ankomstdatum

2020-06-03
2020-05-20
2020-05-06

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-06-17

Yttrande kommunekolog 2020-04-14
Rotningar (A) Fasad, Plan, Sektion 2020-04-08
Situationsplan 2020-04-08
Ansökan om bygglov 2020-03-10

Övriga upplysningar

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett
startbesked. Byggnadsnämnden är skyldig att påföra byggherren en
byggsanktionsavgift om byggnationen påbörjas innan startbeskedet meddelas
enligt 11 kap. 51 § PBL.

Beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas (påbörjas) först
fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar,
även om startbesked har lämnats. Efter dessa fyra veckor får beslutet
verkställas även om det inte har fått laga kraft under förutsättning att det
finns ett startbesked enligt 9 kap. 42 a § PBL. 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 rar 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 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

• Grund- och stomritningar

• VA -handlingar

• Plan för hur efterbehandlingen av grustäkterna på fastigheten inte
förhindras av byggnationen.

Paragrafen skickas t i l l
Sökanden

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2020/00035

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och
komplementbyggnad på fastigheten

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: , som är
certifierad kontrollansvarig med certifieringsnummer enligt
10 kap. 9 § PBL.

3 Handläggningsavgift tas ut med 24 833 kr. Faktura skickas separat.

Bakgrund

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus och
komplementbyggnad. Bostadshuset far en byggnadsarea på 164
kvadratmeter, en fasad av gul stående träpanel med gröna fönster och
taktäckning av röda betongpannor. Komplementbyggnaden får en
byggnadsarea på 54 kvadratmeter med samma fasad och tak som
bostadshuset.

Åtgärden sker inom områdesbestämmelser "Ullene" antagna den 12 juni
1997.

Den 16 oktober 2019 beslutade byggnadsnämnden att lämna ett positivt
förhandsbesked med villkor för den nu avsedda platsen.

Yttranden

Då åtgärden görs utom detaljplanelagt område ska berörda ha underrättats
om ansökan och getts tillfålle att yttra sig, enligt 9 kap. 25 § PBL. Ägare av
och boende på
bedömts vara berörda. Inga negativa synpunkter har kommit in till
byggnadsnämnden.

getts mumie att yura sig
har

Skäl t i l l  beslut

Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller kraven enligt 2
kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13,
17 och 18 §§ PBL och förutsätter inte planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §§
PBL. Nämnden bedömer att åtgärden uppfyller de villkor som meddelades i
beslut med datum 16 oktober § 138, dnr 2019/00109 230. Samt att den inte
strider mot områdesbestämmelserna. Mot bakgrund av ovanstående bedömer
byggnadsnämnden att bygglov ska beviljas.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-06-17

Handlingar som ligger t i l l  grund för  beslutet

Arbetsutskottet § 75
Tjänsteutlåtande
Trafikbullerutredning
Ritningar (Fasad, Plan, Sektion)
Situationsplan
Ansökan om bygglov

Ankomstdatum

2020-06-03
2020-05-29
2020-05-08
2020-04-24
2020-04-24
2020-04-24

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 far 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.

J usterarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Senast en vecka innan det tekniska samrådet ska följande handlingar
redovisas:

• Förslag till kontrollplan

• Grundförhållande

• Grund- och stomritningar

• Energiberäkning

• Brandskyddsbeskrivning

• VA -handlingar

• Ventilations- och värmeritningar

• Fuktsäkerhetsprojektering

• Färdigställandeskydd

Paragrafen skickas t i l l
Sökanden

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§81 Dnr 2020/00041

Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten

Byggnadsnämndens beslut

1 Bygglov medges inte ges med stöd 2 kap. 6 § punkt 1 samt 9 kap. 30 §
plan- och bygglagen (PBL, 2010:900).

2 Handläggningsavgift tas ut med 2 412 kr. Faktura skickas separat.

Bakgrund

Ansökan avser bygglov för uppförande av ett plank ut med Lagmans gränd,
mot grannfastigheten i väster viker planket sedan in på fastigheten och byggs
ihop med plank som fick bygglov den 12 maj 2020. Planket får en total
utbredning på ca 14,5 meter var av ca 12 meter löper ut med Lagmans gränd.
Planket uppförs med en genomsiktlighet på ca 50 %. Planket placeras på
befintlig stödmur och trädäck som fick bygglov den 8 november 2019. I
fastighetens södra hörn får planket en totalhöjd på ca 1,5 meter och i det
västra hörnet får planket en höjd på 2,1 meter över gatans nivå. Planket blir
av rödfärgat trä. Syftet med planket är att minska insynen på fastigheten och
förhindra fall från stödmur.

Fastigheten om fattas av detaljplan "Kopparslagaren 14, Gamla Stan" som
fick laga kraft den 31 maj 2016.

Yttranden

Åtgärden är sådan att berörda har underrättas om ansökan och getts tillfälle
att yttra sig, enligt 9 kap. 25 § PBL. Ägare av och boende på

har bedömts vara berörda. Inga negativa
synpunkter kommit in till byggnadsnämnden.

Skäl t i l l  beslut

Byggnadsnämnden bedömer att på grund av sin höjd, genomsiktlighet och
syfte att åtgärden ska bedömas som ett plank.

Detaljplanens intentioner är att för området försöka efterlikna bebyggelsen i
Gamla Stan, främst hänvisas till miljön utmed Repslagaregatan. Det som
framför allt lyfts fram som karaktäristiskt för området i planbeskrivningen är
bebyggelsens skala, tak- och fasadutformning samt material och kulörval
liksom byggnaders placering utmed gatan som bidrar till områdets täthet.
Plank omnämns inte som karaktärsskapande element i planbeskrivningen
och det finns heller inte plank utmed Repslagaregatan. Istället finns en
blandning mellan traditionella staket, häckar och låga murar vilket bidrar till

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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att rama in gatan samtidigt som det är möjligt för personer som rör sig utmed
gatan att se över staketen.

Vid den västra och östra infarten till Lagmans gränd finns det plank
uppförda. De flesta av dessa plank är lägre än det sökta planket samt uppförd
innan det nya bostadsområdet byggdes. Då uppfördes de på bostads-
fastigheternas baksidor, mellan två bostadsfastigheter. Dessa plank
uppfördes inte med avsikt om att de i framtiden skulle komma att löpa utmed
en allmän plats, i detta fall en gata. Planken som finns i området är också
knutna till den äldre bebyggelsen och dess mindre volymer på bostadshusen
och den byggnadstradition som då rådde vid sekelskiftet 1900. Därför
bedömer byggnadsnämnden att de befintliga planken har en ytterst liten
prejudicerande effekt för det sökta planket.

Planket med sin högsta höjd på 2,1 meter, sett från gatan, blir dominant i
gaturummet och bidrar till att ett redan tättbebyggt område upplevs som mer
slutet än vad syftet med detaljplanen är. Därför bedömer byggnadsnämnden
att åtgärden inte lämplig med hänsyn till stads- och landskapsbilden på
platsen och intresset av en god helhetsverkan.

Nämnden bedömer också att planket, som har en genomsiktlighet på 50 %
och placerad i tomtgräns, skymmer sikten för utfarten till Kopparslagaren 17
och på så sätt ökar risken för att trafikolyckor kan uppkomma.

Sammanfattningsvis bedömer byggnadsnämnden att utformningen och
placeringen av planket inte är förenligt med kraven i 2 kap. 6 § punkt 1 och 2
och det saknas därmed förutsättningar för att bevilja bygglov.

Handlingar som l igger t i l l  grund för beslutet  Ankomstdatum

Arbetsutskottet § 73 2020-06-03
Tjänsteutlåtande 2020-05-19
Foto från platsbesök 2020-04-24
Ritningar (A) Fasad, Plan 2020-04-16
Situationsplan 2020-04-09
Ansökan om bygglov 2020-04-09

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

Justeramas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2020/00056

Bygglov för nybyggnad av skola på fastigheten del av
Gamla Stan 2:26

Byggnadsnämndens beslut

1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (PBL,
2010:900) och nedan angivna villkor.

2 För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig
är:

som är certifierad kontrollansvarig med certifieringsnummer
enligt 10 kap. 9 § PBL.

3 Handläggningsavgift tas ut med 753 253 kr. Faktura skickas separat.

Villkor

1 Åtgärden får, med stöd av 9 kap. 36 §, inte påbörjas innan beslutet att
anta ny detaljplan för del av fastigheten Gamla Stan 2:26 m.fl. (Skola vid
gamla kalkbrottet) som antogs av kommunfullmäktige den 24 juni 2019,
§ 65 har fått laga kraft.

2 Brister enligt tillgänglighetsutlåtande daterat den 11 maj 2020 ska vara
åtgärdat innan startbesked kan ges.

Reservat ion

Milada Wurm (SD) och Anette Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Bakgrund

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av en högstadieskola på del av
fastigheten Gamla Stan 2:26. Skolan utformas med en lång byggnadskropp
utmed Hollendergatan och med en vinkel in mot kalkbrottet. Hela
byggnaden blir i fyra plan, med en nockhöjd på +252,414 meter över
nollplan, en byggnadsarea på ca 3300 kvadratmeter och en bruttoarea på
knappt 12 000 kvadratmeter. Fasaden kommer huvudsakligen bestå av
betong och taket blir låglutande som beläggs med gummiduk. I bygglovet
ingår också iordningställande av utemiljön inklusive en stor sittgradäng ner i
det gamla kalkbrottet, gabionmurar, cykelställ, parkerings- och gångytor
m.m.

Området omfattas av detaljplan "Gamla Stan 2:26 m.fl. (Skola vid gamla
kalkbrottet)" som antogs den 24 juni 2019. Detaljplanen överklagades till
Mark- och miljödomstolen som avslog överklagandet den 19 mars 2020.
Denna dom har i sin tur överklagats till Mark- och miljööverdomstolen som i
skrivande stund inte har tagit ställning om prövningstillstånd ska beviljas.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Skäl t i l l  beslut

Åtgärden överensstämmer med detaljplanen. Enligt trafikbullerutredningen
uppfylls Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgården.
Utformningen av utemiljön är anpassad efter detaljplanens bestämmelser om
bevarande av de huggna stenväggarna och den ensidiga allén utmed
Hollendergatan. Parkeringsutlåtandet visar genom samutnyttj ande av
parkeringsplatser, framför allt vid Odenområdet men även övre delen av
Hästbacken, tillsammans med de parkeringsplatser som uppförs i direkt
anslutning till skolan att möjlighet till parkering bedöms vara tillgodosedd.
Genom en mindre exploateringsgrad än vad detaljplanen tillåter och
nyttjande av närliggande parkeringar skapas en tillräckligt stor friyta för
elever.

Enligt tillgänglighetsutlåtandet, utförd av certifierad sakkunnig, bedöms
kraven på tillgängligheten, både inomhus och utomhus, uppfyllas under
förutsättning att de mindre brister som noterades blir åtgärdade. Beslutet
villkoras därför så att startbesked inte får ges innan bristerna är åtgärdade.

Beslutet grundar sig på en detaljplan som är antagen av kommunfullmäktige
men som inte har fått laga kraft. Med hänvisning till 9 kap. 36 § PBL
villkoras lovet så att åtgärden inte får påbörjas innan detaljplanen fått laga
kraft.

Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga
bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL. Mot bakgrund av ovanstående ska bygglov
med villkor beviljas.

Handlingar som ligger t i l l  grund för  beslutet

Arbetsutskottet § 76
Tjänsteutlåtande
Trafikbullerutredning
Situationsplan
Nybyggnadskarta med byggnad inritad
Planritning utvändig sittgradäng
Sektioner utvändig sittgradäng och gabionmurar
Gestaltningsdokument
Tillgänglighetsutlåtande
Parkeringsutlåtande
Sektioner
Fasadritningar
Planritningar
Ansökan om bygglov

Ankomstdatum

2020-06-03
2020-06-02
2020-05-26
2020-05-22
2020-05-22
2020-05-22
2020-05-22
2020-05-14
2020-05-14
2020-05-14
2020-05-14
2020-05-14
2020-05-14
2020-05-14

Övriga upplysningar

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett
startbesked.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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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.

Byggnadsnämnden är skyldig att påföra byggherren en byggsanktionsavgift
om byggnationen påbörjas innan startbeskedet meddelas enligt 11 kap. 51 §
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.

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 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

• Grundförhållande

• Grund- och stomritningar

• Energiberäkning

• Brandskyddsbeskrivning

• VA -handlingar

• Ventilations- och värmeritningar

• Fuktsäkerhetsprojektering

• Arbetstagarintyg

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Yrkanden

Milada Wurm (SD) och Anette Larsson (SD) yrkar på avslag.

Johan Eriksson (M) och Corry Thuresson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag respektive Wurm
och Larssons yrkande och finner att byggnadsnämnden har beslutat enligt
arbetsutskottet förslag.

Paragrafen skickas t i l l
Sökanden

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§83 Dnr 2020/00053

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på
fastigheten

Byggnadsnämndens beslut

1 Bygglovsansökan beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen
(PBL, 2010:900).

2 För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvari . Kontrollansvari
är:

som är certifierad kontrollansvarig med certifieringsnummer
enligt 10 kap. 9 § PBL.

3 Handläggningsavgift tas ut med 61 963 kr. Faktura skickas separat.

Bakgrund

Ansökan avser nybyggnad av två enbostadshus samt rivning av befintligt
äldre bostadshus. De två husen som ska uppföras är på 433 kvadratmeter
(hus 1) respektive 156 kvadratmeter (hus 2). Hus 1 blir ett enplanshus med
sammanbyggt garage som ska placeras på befintlig tomt och får en
långsträckt utbredning i nord -sydlig riktning som bryts av med tre
vinkelutbyggnader varav två får gavlar med stora glaspartier åt väster.
Byggnaden får en fasad av vit liggande och stående träpanel samt
takbeläggning med tegelröda betongtakpannor.

Hus 2 blir också ett enplanshus och placeras söder om befintlig tomt med
nocken i öst -västlig riktning. Fasad av stående träpanel i röd kulör och
takbeläggning med tegelröda betongtakpannor. Ursprunglig ansökan avsåg
placering av hus 1 på jordbruksmarken väster om stenmuren vid befintlig
tomt. Efter dialog med sökande har ansökan reviderats till nuvarande
placering.

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.
Fastigheten ligger heller inte inom område för landskapsbildskydd. Däremot
ligger den inom riksintresseområde för kulturmiljövård
(Kambrosilurområdet, R 100) och inom ett kulturhistoriskt värdefullt område
(Delområde 4A: Bjällum — Bolumstorp) som uppmärksammats i Falköpings
kommuns inventering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer
från 1988.

Fastigheten ingår också i "Redogörelse och ställningstagande — riksintressen
för kulturmiljövården i Falköpings kommun, underlag till Öp" antagen den
26 februari 2018.

Där framhävs Hornborgabygden som en av landets äldsta odlingsbygder med
välbevarad lagaskifteskaraktär. Enligt ställningstagandet får området
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värdeklass B, regionalt bevarandevärde, med hänsyn till det ålderdomliga
landskapet och välbevarade bebyggelse från 1800-talets senare del.

Platsbesök av handläggare gjordes den 16 september 2019 och den 27 maj
2020. Handläggare har också haft möten med sökanden vid fyra tillfällen, 11
och 21 oktober samt 8 november 2019 och 27 maj 2020. Vid dessa möten
har handläggare framfört vikten av anpassning till omgivande bebyggelse
och riksintresse, framför allt volymer och utformning.

Yttranden

Då ansökan avser en åtgärd utanför planlagt område ska berörda ha
underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig, enligt 9 kap. 25 §
PBL. Ägare av och boende på fastigheterna

har bedömts
vara berörda. Negativa synpunkter har kommit in till byggnadsnämnden från

Synpunkter från berör sammanfattningsvis storleken och
arkitekturen på hus 1 som avvikande i området och som inte sammanfaller
med den lokala byggnadstraditionen. Natur- och kulturvårdsintressen
kommer att skadas genom den planerade stora byggnaden och påverka
landskapsbilden negativt.

Boende och ägare av har framfört (kortfattat) att en så stor
vitmålad byggnad med den moderna stilen man sökt bygglov för inte passar
in i den anrika kulturbygden. Utöver det kommer, om byggnationen
kommer till stånd, deras utsikt mot söder domineras av 11 st vita
garageportar.

Från ägare och boende
påpekas att hus 2 hamnar väldigt nära där de bedriver
lantbruk. De befarar att lantbruksverksamheten kan upplevas som störande.
Dessutom är huset placerat rakt över en dricksvattenledning tillhörande
Bjällums vattenförening. Sökanden har, efter att fått ta del av denna
information, reviderat ansökan och flyttat hus 2 längre norrut (närmare hus
1) så att ledningen inte ska påverkas.

Ärendet remitterades till f.d. Västarvet som i sitt yttrande den 19 oktober
2019 framför att det äldre bostadshuset har ett begränsat kulturhistoriskt
värde. När det gäller de nya bostadshusen så påminner de om de yngre
byggnader som har uppförts på gården. Dock upplevs det större huset (hus 1)
som ett främmande och dominerande inslag i miljön, både gentemot den
kulturhistoriskt värdefulla gården i norr och även i ett större perspektiv med
ålderdomlig agrar bebyggelse i Hornborgabygden. Ur kulturhistorisk
synvinkel bör man beakta hur landskapsbilden och riksintresset påverkas av
nya byggnader.
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Sökanden har fått till sig de synpunkter och yttranden som har kommit in
samt fått ta del av de tjänsteanteckningar som gjordes i samband med möten.
De har i olika skrivelser förklarat att deras ansökan inte är mer i blickfånget
än många andra byggnationer som har uppförts i området de senaste åren
varav många på jordbruksmark. De påpekar också att några byggnader i
närområdet har en avvikande arkitektur, bl.a. ett funkishus i ett öppet läge
samt den nybyggda cafdpyggnaden vid Naturum.

Skäl t i l l  beslut

Byggnaden föreslås uppföras i anslutning till befintlig gårdsmiljö. Ingen
jordbruksmark kommer att tas i anspråk. Befintliga träd och stenmurar
kommer att bevaras. Utsikten mot Hornborgasjön kommer inte att påverkas
från allmän väg. Sammanfattningsvis bedöms inte att byggnaden kommer att
dominera landskapet mer än vad som kan anses acceptabelt.

Mot bakgrund av ovanstående bedömer byggnadsnämnden att bygglov kan
beviljas med stöd av 9 kap. 31 § PBL.

Handlingar som ligger t i l l  grund för  beslutet

Arbetsutskottet § 86
Tjänsteutlåtande
Skrivelse från sökande dat 200602
Skrivelse från sökande dat 191019
Svar från sökande ang inkomna synpunkter
Erinran SL, ML och AL
Erinran LL
Erinran SG och CJ
Foton från platsbesök 200527
Fotomontage från sökande
Reviderad situationsplan
Erinran EN, SN och AN
Situationsplan
Planritning hus 1
Fasader hus 1
Svar från sökanden ang återkoppling
Återkoppling från möten med sökande
Svar till sökande angående handläggning
Yttrande västarvet
Planritning hus 2
Fasader hus 2
Ansökan om bygglov

Ankomstdatum

2020-06-08
2020-06-08
2020-06-03
2020-06-03
2020-06-02
2020-06-01
2020-06-01
2020-06-01
2020-05-29
2020-05-28
2020-05-28
2020-05-22
2020-05-15
2020-05-12
2020-05-12
2020-05-12
2020-05-07
2020-03-30
2019-10-19
2019-07-08
2019-07-08
2019-07-08

Övriga upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett
startbesked.
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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.

Byggnadsnämnden är skyldig att påföra byggherren en byggsanktionsavgift
om byggnationen påbörjas innan startbeskedet meddelas enligt 11 kap. 51 §
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

• Materialinventering

• Rivningsplan

• Grundförhållande

• Grund- och stomritningar

• Energiberäkning

• Brandskyddsbeskrivning

• VA -handlingar

• Ventilations- och värmeritningar

• Fuktsäkerhetsprojektering

• Färdigställandeskydd
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Stadsbyggnadsavdelningens förslag och motiver ing

Stadsbyggnadsavdelningen föreslog arbetsutskottet att föreslå
byggnadsnämnden följande.

1 Bygglovsansökan avslås med stöd av 2 kap. 6 §, 8 kap 1 § och 9 kap. 31 §
plan- och bygglagen (PBL, 2010:900).

2 Handläggningsavgift tas ut med 25 069 kr. Faktura skickas separat.

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och
placeras på lämpligt sätt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur-
och kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan.

Att en åtgärd ska utformas lämpligt med hänsyn till stads- och
landskapsbilden innebär att utformningen ska anpassas till den omgivande
bebyggelsen och landskapet avseende form, färg och material. Lämplig
placering med hänsyn till stads- och landskapsbilden innebär att placeringen
ska anpassas till bebyggelsemönstret i den närmaste omgivningen.

Att en åtgärd ska placeras och utformas med hänsyn till kulturvärdena på
platsen innebär att den ska utformas med hänsyn till lokal tradition. Det kan
exempelvis handla om storlek, höjd, takform, materialval, färgsättning och
fönsterformer. Kravet gäller för all bebyggelse men inom eller i närheten av
ett område med särskilt värdefull bebyggelse är kravet på anpassning större.

Åtgärder ska också utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med
hänsyn till intresset av en god helhetsverkan. Det kan exempelvis vara att en
åtgärd inte får innebära för stora förändringar i ett enhetligt område eller att
en byggnad blir för stor och dominerande i förhållande till omkringliggande
bebyggelse.

Vid bygglov utanför detaljplan och områdesbestämmelser ska det prövas om
åtgärden uppfyller kravet på att bebyggelseområdets särskilda historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas. Kravet
innebär att dessa värden har ett förstärkt skydd i förhållande till anpassnings-
kravet. Det ska även prövas om ändringar och tillägg i bebyggelsen görs
varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.

Enligt "Redogörelse och ställningstagande — riksintressen för kulturmiljö-
vården i Falköpings kommun, underlag till Öp" bör ny bebyggelse med
avvikande utformning undvikas. Ny bebyggelse ska komplettera det
befintliga uttrycket av samlade gårdsgrupper avseende både kulör,
materialval och volymer.

Detta framhävs också i "Falköpings kommuns översiktsplan 2017-2030" att
kompletterande bebyggelse vid gårdar bör ske på ett sådant sätt att gårds-
bildningen består eller förstärks. Dominanta blickfång bör undvikas, särskilt
om gården ligger tydligt exponerad i landskapet.

Enligt 8 kap. 1 § PBL ska byggnader ha en god form-, färg- och material-
verkan. Kravet avser åtgärdens egenvärde. Det handlar om egenskaper och
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karaktärsdrag hos byggnader som ger upphov till positiva upplevelsemässiga
värden. Det kan exempelvis vara åtgärdens skala, storlek, proportioner,
material och färgsättning. Generellt ska såväl allmänna som enskilda
intressen beaktas vid prövningen av ett bygglov. Vilka krav som ställs på en
byggnads egenvärde i avseendet form-, fårg- och materialverkan bör med
hänsyn till detta relateras till platsen den ska uppföras på. Exempelvis är det
möjligt att ställa högre krav på utformningen i en känslig miljö eller i miljöer
där många människor rör sig, medan de krav som ställs på en byggnad i till
exempel ett nutida industriområde kan vara mera begränsade. Även hur
exponerad platsen är har betydelse, det är skillnad om den ligger inne i ett
industriområde eller i ett exponerat läge vid ett öppet landskap.

Placeringen tillsammans med den stora volymen, fårgsättningen och en
avvikande utformning blir dominant och tydligt exponerat i området och tar
inte hänsyn till den värdefulla kulturmiljön. Utformningen av hus 1 saknar
ett enhetligt arkitektoniskt uttryck med bland annat fönster både med och
utan spröjs, rytm och balans i fasaderna och är inte volymmässigt anpassad
till omgivningen vilket innebär att kravet på en god färg-, form- och
materialverkan inte uppfylls. Hus 2 har också ett modernare uttryck med
stora fönsterpartier samt både spröj sade och ospröj sade fönster. Volymen är
dock mer anpassad till miljön. Sammantaget väger de allmänna intresset i
form av utpekad betydelsefull kulturmiljö och bebyggelseområde tyngre än
det enskilda intresset av att få uppför enskilda bostadsbyggnader.

Mot bakgrund av ovanstående bedömer byggnadsnämnden att åtgärden i inte
uppfyller bestämmelserna i 2 kap. 6 § och 8 kap. 1 § PBL och bygglov kan
därför inte beviljas med stöd av 9 kap. 31 § PBL.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag respektive
stadbyggnadsavdelningens förslag och finner att byggnadsnämnden har
beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

Paragrafen ska delges

Paragrafen sk ickas t i l l
Sökanden
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§84 Dnr 2020/00054

Bygglov för nybyggnad av fem industrilokaler på del av
fastigheten Gamla Stan 2:26

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
som är

enligtcertifierad kontrollansvarig med certifieringsnummer
10 kap. 9 § PBL.

3 Handläggningsavgift tas ut med 241 769 kr. Faktura skickas separat.

Bakgrund

Ansökan avser bygglov för fem identiska industribyggnader. Byggnaderna
har en byggnadsarea på 300 kvadratmeter vardera och ansökan avser en total
byggnadsarea på 1 500 kvadratmeter. Ca 85 kvadratmeter av varje byggnad
uppförs som ett oisolerat kallager. Byggnaderna får en byggnadshöjd på ca
5,5 meter. Fasaderna får en grå fårg där lokalen uppförs i sandwichelement
och kallagret får en fasad av plåt. Taktäckningen blir med svart papp. Inom
fastigheten anordnas den 14 parkeringsplatser samt att ett staket sätts upp.

Fastigheten omfattas av detaljplan "Bangatan, Västertull - Vilhelmsro" som
fick laga kraft den 11 juni 1992. Enligt detaljplanen är högsta tillåtna
byggnadshöjd 5 meter.

Yttranden

Då åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanens bestämmelser ska
berörda ha underrättats om ansökan och getts tillfålle att yttra sig, enligt 9
lia. PBL. Ägare av och boende på

har ansetts vara berörda. Inga negativa synpunkter har kommit in
till byggnadsnämnden.

Trafikverket har även fått möjlighet att få yttra sig över åtgärden. De svarade
den 26 maj 2020 att de inte har några synpunkter på att bygglov beviljas.

Skäl t i l l  beslut

Åtgärden avviker från detaljplanen eftersom byggnadshöjden överskrids med
0,5 meter. Byggnadsnämnden bedömer att avvikelsen kan betraktas som
liten då det endast är 0,5 meter som överskrids samt att åtgärden är förenlig
med planenssyfte. Nämnden bedömer också att föreslagen åtgärd uppfyller
utformningskravet i 2 och 8 kap. PBL. Mot bakgrund av ovanstående kan
bygglov beviljas.
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Handlingar som ligger t i l l  grund för  beslutet

Arbetsutskottet § 87
Tjänsteutlåtande
Markplaneringsritning/situationsplan
Nybyggnadskarta med byggnader inritade
Planritning
Sektionsritning
Fasadritningar
Ansökan om bygglov

Ankomstdatum

2020-06-08
2020-06-05
2020-05-20
2020-05-20
2020-05-20
2020-04-30
2020-04-30
2020-04-30

Övr iga 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.

Utstakning av byggnadens läge och höjd krävs. Utstakningen kommer
diskuteras på det tekniska samrådet och ske genom byggnadsnämndens
försorg på begäran från byggherren.
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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

• Grundförhållande

• Grund- och stomritningar

• Energiberäkning

• Brandskyddsbeskrivning

• VA -handlingar

• Ventilations- och värmeritningar

Paragrafen sk ickas t i l l
Sökanden
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§85 Dnr 2020/00055

Bygglov för nybyggnad av cykelgarage på del av
fastigheten Ranten 2:23

Byggnadsnämndens beslut

1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31c §§ plan- och bygglagen
(PBL, 2010:900).

2 Kontrollansvarig krävas inte för att genomföra åtgärden. Byggherren
ansvarar själv för kontrollen av genomförandet.

3 Handläggningsavgift tas ut med 11 967 kr. Faktura skickas separat.

Deltar inte i beslutet

Corry Thuresson (S) och Inga-Lill Bergsten (S) avstår från att delta i
beslutet.

Reservat ion

Milada Wurm (SD) och Anette Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Bakgrund

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett cykelgarage med en
byggnadsarea på 64 kvadratmeter. Byggnaden uppförs på Järnvägstorget och
kommer att innehålla 40 cykelparkeringar. Cykelgaraget är låsbart och till
för att allmänheten ska kunna förvara sina cyklar efter att de har bokat plats.
Fasader blir av härdat laminerat klarglas med svart stålstomme. Tak och
taksarg blir också svarta.

Fastigheten omfattas av detaljplan "Kv. Gumsen m.fl. Dotorp, Falköping"
antagen den 30 november 1981. Planen medger att platsen används för torg
med tillhörande verksamheter, det kan till exempel vara torghandel, kiosker
och serveringar, kollektivtrafik med hållplatsskydd eller parkeringsplatser.
De tillhörande verksamheterna ingår i användningen oavsett om de redovisas
som egenskapsbestämmelser eller inte. Inom användningen torg är det
möjligt att medge att mindre byggnader uppförs när dessa är förenliga med
användningen.

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

har bedömts vara berörda. Negativa synpunkter
har kommit in till byggnadsnämnden, främst från boende på
genom en gemensam skrivelse från bostadsrättsföreningens styrelse, men
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även direkt från två boende på samt två boende på fastigheten

En sammanfattning av synpunkterna är att torget förfulas, förstör den rena
ytan samt att det borde finnas bättre placeringar närmare Resecentrum och
att det kommer ge ett skräpigt intryck om cyklar parkeras utanför det tänkta
garaget.

Sökande har bemött synpunkterna och framför följande:

"Befintlig cykelparkering utanför stationshuset förvaltas av Jernhusen och
inte kommunen. Denna är i princip fullbelagd under veckorna. Att ersätta
den med ett cykelgarage skulle ge oss problem att hitta nya platser för dessa
cyklar."

"Arkitekturen på cykelgaraget ska harmonisera med de raka, funktionella
linjerna som representerar omgivande byggnader. Undantaget den smala
svarta stommen så kommer cykelgaraget bestå av glas. Tanken med att
cykelparkeringen är bokningsbar är just att öka tryggheten kring att cykeln
inte riskerar att bli stulen. Vem som helst kan boka en cykelplats i mån av
plats."

"Större delen av tätorten ligger öster om Resecentrum. Det gör att
placeringen på torget blir naturligt för många som pendlar till området.
Kommunen disponerar inte marken som ligger norr om stationshuset. Vi ser
inte risken för att många skulle parkera sina cyklar utanför cykelgaraget då
det inte ligger i direkt anslutning till målpunkten Resecentrum. Anledningen
att cykelgaraget kan ligga en bit från stationshuset är att pendlarna får ett
mervärde i att kunna låsa in sin cykel för att minska risken för stöld."

Skäl t i l l  beslut

Byggnadsnämnden bedömer att den sökta åtgärden med en byggnad på ca 64
kvadratmeter inte är att se som en mindre byggnad och avviker därmed från
detaljplanen. Men eftersom syftet med cykelgaraget är att allmänheten ska
kunna säkert förvara sina cyklar bedöms avvikelsen tillgodose ett allmänt
intresse samt att cykelparkeringar för allmänheten, är förenligt med planens
syfte.

I yttrande från grannar ges förslag på andra placeringar av cykelgaraget samt
att det kan komma att bli fler som parkerar sina cyklar utanför byggnaden.
Byggnadsnämnden ska bara bedöma ansökan med dess placering och kan
därför inte pröva andra alternativ. Eftersom syftet med torg är att kunna
anordna parkering för cyklar så bedömer byggnadsnämnden att om det skulle
parkeras cyklar utanför det tänkta cykelgaraget så är detta inte en betydande
miljöpåverkan utan får anses snarare följa detaljplanens avsikter.

Nämnden instämmer med sökande gällande utformningen på byggnaden att
den har raka funktionella linjer samt en lätt fasad av glas tar hänsyn till
stadsbilden och bedömer att åtgärden i övrigt uppfyller tillämpliga

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL. Mot bakgrund av ovanstående kan
bygglov beviljas med stöd av 9 kapitlet 30 och 31c §§ PBL.

Handl ingar som l igger t i l l  grund för beslutet  Ankomstdatum

Arbetsutskottet § 88 2020-06-08
Tjänsteutlåtande 2020-06-05
Erinran SI 2020-06-03
Sökandens bemötande av erinran 2020-06-02
Erinran HC 2020-06-01
Erinran BD och ID 2020-05-28
Erinran BRF Rådjuret 2020-05-20
Plan och fasadritning 2020-05-07
Situationsplan 2020-05-07
Ansökan om bygglov 2020-05-07

Övriga upplysningar

Åtgärden far 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 far 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 far 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 far 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.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Utstakning av byggnadens läge och höjd krävs. Utstakningen kommer
diskuteras på det tekniska samrådet och ske genom byggnadsnämndens
försorg på begäran från byggherren.

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 storruitningar

• Brandskyddsbeskrivning

Yrkanden

Milada Wurm (SD) och Anette Larsson (SD) yrkar på avslag.

Johan Eriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag respektive Wurm
och Larssons yrkande och finner att byggnadsnämnden har beslutat enligt
arbetsutskottets förslag.

Paragrafen ska delges
BRF Rådjuret

Paragrafen skickas t i l l
Sökanden

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§86 Dnr 2020/00037

Bygglov för ändring av tak på fastigheten

Byggnadsnämndens beslut

1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 a § 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,
daterad den 10 juni 2020, fastställs.

5 Byggnadsnämnden beslutar att byggnadsverket får tas i bruk innan
slutbesked lämnats enligt 10 kap. 4 § PBL.

6 Avgiften reduceras så att ingen bygglovsavgift ska tas ut för åtgärder som
omfattas av den utökade lovplikten.

Bakgrund

Ansökan avser bygglov för fasadändring. På ett bostadshus byggt 1963 ska
befintliga uttjänta röda takpannor bytas ut till svarta betongtakpannor.

För berört område gäller områdesbestämmelser "Floby" antagna den 12 juni
1997. Enligt områdesbestämmelserna är lovplikten utökad till att även gälla
omfårgning av byggnad, byte av fasad- och takmaterial.

Yttranden

Då åtgärden görs utom detaljplanelagt område ska berörda ha underrättats
om ansökan och getts tillfålle att yttra sig, enligt 9 kap. 25 § PBL. Ägare av
och boende på fastigheterna har bedömts vara
berörda. Inga negativa synpunkter har inkommit.

Skäl t i l l  beslut

Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt gällande områdes-
bestämmelser samt 2 kap. 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.

Handlingar som ligger t i l l  grund för  beslutet

Tjänsteutlåtande
Kontrollplan
Situationsplan

Ankomstdatum

2020-06-10
2020-06-10
2020-05-28

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Foto på befintligt hus 2020-05-28
Ansökan om bygglov 2020-05-28

Övriga upplysningar

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. Byggnads-
nämnden får i undantagsfall bestämma att ett beslut om bygglov, rivningslov
eller marklov får verkställas tidigare, om ett väsentligt allmänt eller enskilt
intresse kräver det enligt 9 kap. 42 a § PBL. Om åtgärden påbörjas innan
fyra veckor har gått får byggnadsnämnden stoppa arbetet enligt 11 kap. 31 §
PBL.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9
kap. 43 § PBL.

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.

Som underlag för slutbesked ska verifierad kontrollplan lämnas in till
stadsbyggnadsavdelningen.

Paragrafen skickas t i l l
Sökanden

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§87 Dnr 2020/00058

Ändrad användning från friggebod till pumphus på
fastigheten

Byggnadsnämndens beslut

1 Med stöd av 11 kap. 5 § plan- och bygglagen (PBL, 2010:900) beslutar
byggnadsnämnden att inte ingripa mot fastighetsägaren till fastigheten

eftersom den ändrade användningen inte strider mot 9 kap.
2 § punkt 3 a PBL. Ärendet avslutas därmed utan ytterligare åtgärd.

Bakgrund

Den 17 juli 2019 fick byggnadsnämnden en anmälan i tre punkter om
olovliga åtgärder på fastigheten. En av punkterna gällde ombyggnad av ett
trädgårdsskjul (friggebod) till pumphus. Anmälaren anser att det enkla
trädgårdsskjulet efter en helrenovering har blivit ett helt nytt hus med ett helt
nytt användningsområde. De andra punkterna berörde en altan och ett plank.
I ett svar till klagande den 16 mars 2020 har vi konstaterat att planket är
bygglovspliktigt och att fastighetsägaren kommer söka bygglov för detta i
efterhand, vilket han numera har gjort. Vidare informerade vi om vår
bedömning att friggeboden fortfarande är en friggebod. Altan, pool och
pooltak bedömdes också vara bygglovsfritt. Klaganden har efter detta begärt
ett överklagningsbart beslut angående användningen av fi-iggeboden.

Skäl t i l l  beslut

Enligt 9 kap. 2 § punkt 3 a PBL krävs det bygglov för en ändring som
innebär att byggnaden helt eller delvis tas i anspråk för ett väsentligt annat
ändamål an det som byggnaden senast har använts till.

En friggebod är en bygglovsbefdad komplementbyggnad enligt 9 kap 4 §
PBL. Med komplementbyggnad menas exempelvis garage, carport, förråd,
gäststuga, vedbod, växthus, bastu eller båthus. Med andra ord är
användningen fri så länge det rör sig om ett komplement till bostadshuset.
Byggnadsnämnden bedömer att ändringen från friggebod till pumphus inte
är en väsentligt ändrad användning enligt plan- och bygglagens mening,
användningen är fortfarande ett komplement till bostadshuset. Något
bygglov krävs därmed inte.

Handl ingar  som l igger  t i l l  grund för  beslutet  Ankomstdatum

Arbetsutskottet § 77
Tjänsteutlåtande
Information till klagande
Tillsynsanmälan

2020-06-03
2020-05-27
2020-03-16
2019-07-17

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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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

Paragrafen ska skickas t i l l

J usterarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§88 Dnr 2020/00052

Sanktionsavgift för olovlig åtgärd på fastigheten

Byggnadsnämndens beslut

1 Byggnadsnämnden beslutar att påföra byggherren
en byggsanktionsavgift om 10 642 kr (tiotusen

sexhundrafyrtiotvå kronor). Avgiften ska betalas till Falköpings kommun
inom två månader efter det att beslutet delgetts den avgiftsskyldige.
Faktura skickas separat.

Beslutet tas med stöd av 10 kap 3 §, 11 kap. 51 och 53 §§ plan och
bygglagen (PBL, 2010:900) samt 9 kap. 12 § punkt 8 plan och
byggförordningen (PBF, 2011:338).

Bakgrund

Ärendet avser utdömande av sanktionsavgift för uppförande av plank utan
beviljat bygglov och startbesked. Ett ca 20 meter långt och 2 meter högt
plank har uppförts på tomtens södra sida. Efter att detta konstaterats så
uppmanades byggherren att söka bygglov. Ansökan om bygglov kom in till
stadsbyggnadsavdelningen den 29 mars 2020.

Åtgärden sker inom detaljplan "Del av Gamla staden, Kv. Vävaren m.fl."
antagen den 26 september 1972.

Avgiften kommunicerades med byggherren den 18 maj 2020.

Skäl t i l l  beslut

Enligt 11 kap. 51 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut bland annat om
någon bryter mot en bestämmelse i 8 till 10 kap. PBL. Avgiftens storlek
framgår av 9 kap PBF.

En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett
uppsåtligen eller av oaktsamhet. Enligt 9 kap 12 § punkt 8 PBF är
byggsanktionsavgiften 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01
prisbasbelopp per löpmeter när det gäller en mur eller plank. Aktuell
löpmeter är 20.

Byggnadsnämnden kan konstatera att ett plank har uppförts innan bygglov
och startbesked var beviljat och därför ska en byggsanktionsavgift tas ut.

Beräkning av sanktions avgift:

(0,025*47 300)+(0,01*47 300*20)= 10 642 kr

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Handl ingar som l igger t i l l  grund för beslutet  Ankomstdatum

Arbetsutskottet § 85 2020-06-08
Tjänsteutlåtande 2020-06-04
Beräkning sanktionsavgift 2020-05-18
Foton 2020-05-20
Situationsplan 2020-05-20

Övriga upplysningar

Beslutet inklusive avgiften kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra
Götalands län. Ett skriftligt överklagande ska ha inkommit till byggnads-
nämnden inom tre veckor från den dag då sökande fick beslutet.
Stadsbyggnadsavdelningen kan lämna mer information.

Paragrafen ska delges
Byggherren

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§89 Dnr 2020/00059

Information om tillsynsärenden

Byggnadsnämndens beslut

1 Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund

Bygglovsingenjör David Karlsson informerar om rivning av ett enbostadshus
i Kälvene samt om en ovårdad fastighet i Stenstorp. Kommunicering med
fastighetsägaren i Stenstorp är påbörjad inför ett eventuellt vitesföreläggande
om rivning.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 90 Dnr 2020/00006 200

Anmälan av delegationsbeslut

Byggnadsnämndens beslut

1 Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund

Delegationslista bygglov, rivningslov och anmälan enligt rapport redovisas.

Beslutsunder lag

Arbetsutskottet § 81
Delegationslista bygglov
Delegationslista rivningslov
Delegationslista anmälan

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 91 Dnr 2020/00005 200

Diverse skrivelser och protokoll

Byggnadsnämndens beslut

1 Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund

a) Lantmäteriets beslut den 19 maj 2020.
Ansökan om ändring av bebyggelsenamnet Fläskholmen i Näs
socken, Falköpings kommun. Lantmäteriet avslår begäran om att
ändra bebyggelsenamnet Fläskholmen i Näs socken, Falköpings
kommun, till Holmen.

b) Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut den 28 maj 2020.
Överklagande av beslut om tidsbegränsat bygglov för parkering på
fastigheten Mösseberg 50:25 i Falköpings kommun. Länsstyrelsen
avvisar överklagandena.

c) Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut den 28 maj 2020.

Överklagande av beslut om bygglov för ändrad användning av
byggnad från äldreboende till kontor på fastigheten Hattmurklan 1 i
Falköpings kommun. Länsstyrelsen avvisar överklagandena.

d) Mötesanteckningar Beredning för hållbar samhällsplanering den 10
juni 2020.

e) Överklagande av byggnadsnämndens beslut om bygglov för
nybyggnad av plank på fastigheten

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 92 Dnr 2020/00004 200

Ekonomisk lägesrapport efter maj

Byggnadsnämndens beslut

1 Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund

Avdelningschef Erna Pezic informerar om det ekonomiska läget efter maj
månad.

Beslutsunder lag

Arbetsutskottet § 82
Ekonomisk lägesrapport

Justerarnas signaturer Protokolisutdraget bestyrks
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§ 93 Dnr 2020/00003 200

Avdelningschefen och ordföranden informerar

Byggnadsnämndens beslut

1 Informationen läggs till handlingarna.

Bakgrund

Ordföranden, avdelningschefen och kommunarkitekten har träffat
Falköpings Hyresbostäder för att diskutera framtagandet av detaljplan för
Snickaren 3. Den 8 juni började den nya planarkitekten på stadsbyggnads-
avdelningen.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 94 Dnr 2020/00007 200

Övrigt
Under punkten finns inget att behandla.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks


