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§95 Dnr 2020/00080

Beslut om att tillåta ledamöter att lyssna och yttra sig
på byggnadsnämndens sammanträden via ljud- och
bildöverföring

Byggnadsnämndens beslut

1 Byggnadsnämnden besluter att tillåta ledamöter att lyssna och yttra sig på
nämndsammanträdet den 26 augusti 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.

Beslutsunder lag

Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 96 Dnr 2020/00001 200

Planläget för augusti

Byggnadsnämndens beslut

1 Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund
Kommunarkitekt Amelie Sandström presenterar aktuellt planläge för augusti
månad. Vidare informerar Amelie om en inkommen ansökan om planbesked
för del av fastigheteten (Brogärdets industriområde).
Planarkitekt Erik Engström informerar om det pågående planarbetet för

Beslutsunder lag

Arbetsutskottet § 89/2020
Planprio för augusti

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§97 Dnr 2020/00061

Beslut om att upphäva gatunamnet Sjögatan

Byggnadsnämndens beslut

1 Byggnadsnämnden upphäver gatunamnet Sjögatan.

Bakgrund

Sjögatan är belägen med anslutning till Bangatan och går inom kvarteret
Maskinisten. Namnet Sjögatan finns med i den gällande detaljplanen,
antagen av byggnadsnämnden den 11 juni 1992, § 81. Sjögatan är dock inte
planlagd som en gata i den gällande detaljplanen utan är belägen på
kvartersmark. Detta innebär att Sjögatan inte är en allmän plats.

Stadsbyggnadsavdelningens bedömning

Gatunamnet har inte någon funktion då fastigheterna i området har adress
Bangatan och gatan är heller ingen allmän gata. Med bakgrund av detta
anses därför gatunamnet inte längre behövas och namnet Sjögatan kan
upphävas.

Beslutsunder lag

Arbetsutskottet § 90/2020
Kommunarkitektens tjänsteutlåtande
Karta över berört område

Paragrafen skickas t i l l
Lantmäteriet
Mikael Carp, mät- och kartenheten

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks



IFLAKÖM.9
Byggnadsnämnden

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(25)
Sammanträdesdatum
2020-08-26

§98 Dnr 2020/00062

Beslut om att upphäva kvarters- och gatunamn inom
stadsdelen Anneborg

Byggnadsnämndens beslut
1 Byggnadsnämnden upphäver gatunamnen Semaforgatan och Vagnsgatan
samt kvartersnamnen Nötväckan, Rödstjärten, Skatan, Kråkan, Korpen samt
Kornknarren.

Bakgrund
Byggnadsnämnden har fattat beslut (den 18 oktober 1990, § 246) om att
fastställa kvartersnamn för det nya bostadsområdet inom stadsdelen
Anneborg. Fastställande av gatunamnen i samma område skedde i samband
med byggnadsnämndens antagande av detaljplanen (den 17 maj 1990, §
109). I de till besluten tillhörande kartbilderna med de fastställda gatu- och
kvartersnamnen, framgår att det var detaljplanelagt för fler gator och
bostadskvarter i området än vad som blivit utbyggt.

Byggnadsnämnden har den 24 februari 2014, § 16 antagit en ny detaljplan
för utökning av järnvägsverkstad utmed Västra stambanan och i den nya
detaljplanen har den bostadsbebyggelse och de bostadsgator som ännu inte
blivit utbyggda ersatts med användningen friluftsområde. Detta innebär att
det inte längre finns någon användning av gatunamnen Semaforgatan och
Vagnsgatan samt kvartersnamnen Nötväckan, Rödstjärten, Skatan, Kråkan,
Korpen och Kornknarren i detta område.

Stadsbyggnadsavdelningens bedömning

Eftersom det inte längre finns någon användning för de beslutade gatu- och
kvartersnamnen anses det lämpligt att upphäva dessa namn. Detta innebär i
förlängningen att dessa namn skulle kunna användas någon annanstans i
framtiden. Stadsbyggnadsavdelningen föreslår därför byggnadsnämnden att
upphäva ovannämnda gatu- och kvartersnamn.

Beslutsunder lag

Arbetsutskottet § 91/2020
Kommunarkitektens tjänsteutlåtande
Karta med gällande gatu- och kvartersnamn
Karta över Anneborg

Paragrafen sk ickas t i l l
Lantmäteriet
Mikael Carp, mät- och kartenheten

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§99 Dnr 2020/00067

Rivningslov för rivning av skolbyggnader på
fastigheten

Byggnadsnämndens beslut

1 Rivningslov ges med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (PBL,
2010:900).

2 För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig
är: som är
certifierad kontrollansvarig med certifieringsnummer SC 1237-17 enligt
10 kap. 9 § PBL.

3 Handläggningsavgift tas ut med 14 427 kr. Faktura skickas separat.

Bakgrund

Ansökan avser rivningslov för samtliga byggnader mm på fastigheten
förutom byggnaden som innehåller ett skolmuseum (Stenstorps gamla
skola).

Fastigheten omfattas av detaljplan "del av Stenstorps municipalsamhälle
(området kring kyrkan och skolan)" som antogs den 17 april 1958.

Skäl t i l l  beslut

Byggnaderna omfattas inte av rivningsförbud i detaljplanen och de bör inte
bevaras på grund av byggnadernas eller bebyggelsens historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde. Den föreslagna
åtgärden uppfyller därmed kraven enligt 9 kap. 34 § PBL och rivningslov
ska beviljas.

Handlingar som ligger t i l l  grund för  beslutet

Tjänsteutlåtande
Situationsplan
Fasadritningar
Planritningar
Anmälan kontrollansvarig
Ansökan om rivningslov

Ankomstdatum

2020-08-18
2020-06-29
2020-06-12
2020-06-12
2020-06-12
2020-06-12

Övriga upplysningar

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett
startbesked.

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

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.

Rivningslovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från den dag som beslutet får 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.

Rivningen kräver tillstånd från Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) att befintligt skyddsrum får avvecklas.

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 och/eller rivningsplan

• Materialinventering

• Beslut om avveckling av skyddsrum

Paragrafen sk ickas t i l l
Sökanden

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 100 Dnr 2020/00066

Bygglov i efterhand för ändrad användning från garage
till verksamhet på fastigheten

Byggnadsnämndens beslut

1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b §§ 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.

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

6 Handläggningsavgift tas ut med 8 486 kr. Faktura skickas separat.

Bakgrund

Ansökan avser bygglov i efterhand för ändrad användning och uppsättning
av skyltar. Tidigare snickeri och konstrum har iordningställts till en lokal för
uthyrning av sport- och fritidsutrustning. Lokalen är i markplan och på ca
103 kvadratmeter. Till lokalen hör också ett lager i källarplan, detta utrymme
var även lager innan ändringen genomfördes så det ingår inte i bygglovet.

Byggnaden omfattas av detaljplan "Läkaren 1, Västertull Falköpings stad"
som fick laga kraft den 24 november 1999. Enligt detaljplanen är tillåten
användning av kvartersmarken Centrum där handel ingår men aktuell
byggnad är inom korsprickad mark, mark för uthus och garage, dvs, enbart
för komplement till den huvudsakliga användningen.

Beslut om sanktionsavgift för att påbörja en åtgärd innan beslut om
startbesked hanteras i ett separat tillsynsärende.

Yttranden

Då åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanens bestämmelser ska
berörda ha underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig, enligt 9
kap. 25 § PBL. Ägare av och boende på fastigheterna

har bedömts vara berörda. Inga
negativa synpunkter har inkommit.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Skäl t i l l  beslut

Åtgärden avviker från detaljplanen avseende tillåten användning av
byggnaden. Avvikelsen kan betraktas som liten och förenlig med planens
syfte då användningen ryms inom planens huvudsakliga användning.
Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd för övrigt uppfyller
tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL.

Handlingar som ligger t i l l  grund för  beslutet

Tjänsteutlåtande
Kontrollplan
Utdrag detaljplan
Beskrivning av nuvarande och tidigare verksamhet
Foton
Skyltbeskrivning
Planritningar
Fasadritningar
Situationsplan
Ansökan om bygglov

Ankomstdatum

2020-08-18
2020-08-18
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-08
2020-05-08
2020-05-08

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. 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. 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.

Paragrafen sk ickas t i l l
Sökanden

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
11(25)IFLAKÖP142

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-08-26

§ 101 Dnr 2020/00057

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på del av
fastigheten

Byggnadsnämndens beslut

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

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

som är certifierad kontrollansvarig med
certifieringsnummer SC 0755-11enligt 10 kap. 9 § PBL.

3 Handläggningsavgift tas ut med 392 354 kr. Faktura skickas separat.

Bakgrund

Ansökan avser bygglov för flerbostadshus. På del av fastigheten
blivande kv Blixten och Åskvädret, ska 31 st bostäder samt tillhörande
garage och förråd byggas. Lägenheterna, 2 st 2:or, 8 st 3:or och 21 st 4:or,
fördelas på åtta huskroppar varav en är i ett plan. Bostadshusen får ljusgyåa
och faluröda träfasader och taken beläggs med mellangrå betongtakpannor.
Garage och förrådsbyggnaderna får gråvita träfasader och sedumtak.

Området omfattas av detaljplan "Fastigheten , Fåraberget etapp
2 A del 2, Falköping" som fick laga kraft den 16 april 2019.

Skäl t i l l  beslut

Åtgärden överensstämmer med detaljplanen.

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

Handlingar som ligger t i l l  grund för  beslutet

Tjänsteutlåtande
Anmälan kontrollansvarig
Situationsplan
Nybyggnadskarta
Principsektion mark
Principritningar tillgänglighet och avskiljbarhet
Färgsättning
Ritning Gårdsbyggnad
Ritning Garage
Fasader hus
Sektioner hus

Ankomstdatum

2020-08-18
2020-08-18
2020-06-25
2020-06-25
2020-06-25
2020-06-25
2020-05-18
2020-05-18
2020-05-18
2020-05-18
2020-05-18

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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2020-05-18
2020-05-18

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 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 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 far byggnadsnämnden
stoppa arbetet enligt 11 kap. 31 § PBL.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap.
4 § PBL, om inte byggnadsnämnden beslutar annat.

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

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

Åtgärden kräver fastighetsägarens tillstånd.

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

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar
byggnadsinspektör för överenskommelse om tid och plats för tekniskt
samråd. Senast en vecka innan det tekniska samrådet ska följande handlingar
redovisas:

• Förslag till kontrollplan

• Grundförhållande

• Grund- och stomritningar

• Energiberäkning

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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• Brandskyddsbeskrivning

• VA -handlingar

• Ventilations- och värmeritningar

• Fuktsäkerhetsprojektering

Paragrafen skickas t i l l
Sökanden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(25)
Sammanträdesdatum
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§ 102 Dnr 2020/00074

Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten

Byggnadsnämndens beslut

1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b §§ 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 2020-08-05).

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

6 Handläggningsavgift tas ut med 2 847 kr. Faktura skickas separat.

Bakgrund

Ansökan avser bygglov för plank mellan två fastigheter. Sträckan som ska
bebyggas är ca 40 meter lång. Vid garageuppfarten på den norra delen av
tomten uppförs ett staket som är 0,8 meter högt och 5,7 meter långt. Där
efter får planket en höjd på 1,75 meter med en överliggare på 1,95 meter och
en utbredning på 34 meter. Ca 21 meter av planket är helt tätt. Där efter
följer 13 meter som varvas med ett tätt parti på 6,8 meter, och spaljé som har
en genomsiktlighet på över 75 % och en total längd på 9,2 meter. Plankets
stomme och täta partier består av ofärgat trä. Syftet med planket är att ersätta
en granhäck som är över 3 meter hög och fungerar idag som insynsskydd.

Fastigheten omfattas av detaljplan "Odensbergs samhälle" antagen den 24
april 1967. Enligt detaljplanen är ca 22 meter av sträckan mellan
fastigheterna belagd med prickmark, mark som inte får bebyggas.

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

har bedömts vara berörda. Synpunkter har
inkommit från . Synpunkterna handlar
om att planket upplevs som ett främmande inslag vid en jämförelse med
övriga tomtavgränsningar samt det kan få negativa konsekvenser för
trädgårdsodlingar och huspris.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Sökanden bemötte yttrandena med att planket kommer att ersätta den höga
granhäck som delvis finns kvar och att planket inte kommer att påverka
grannes odlingar.

Skäl t i l l  beslut

Byggnadsnämnden bedömer att det staket som får en utbredning på 5,7
meter och har en höjd på 0,8 meter är en bygglovsbefriat åtgärd enligt
Falköpings kommuns riktlinjer för hägnader och ingår därför inte i
prövningen.

Åtgärden avviker från detaljplanen avseende på att 16 meter av plankets 28
meter hamnar på prickmark. Mark som inte får bebyggas. Avvikelsen kan
betraktas som liten och förenlig med planens syfte, då endast 6,8 meter av
planket på den punktprickade sträckningen är tätt, övriga 9,2 meter är
uppbyggt som spaljé och har en genomsiktlighet på över 75 %.

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

Handlingar som ligger t i l l  grund för beslutet

Arbetsutskottet § 92/2020
Tjänsteutlåtande
Meddelande
Ritningar (A)
Bemötande av yttrande
Yttrande
Yttrande
Situationsplan
Ansökan om bygglov

Ankomstdatum

2020-08-12
2020-08-05
2020-07-01
2020-06-23
2020-06-10
2020-06-08
2020-05-27
2020-05-07
2020-04-29

Övriga upplysningar

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 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.

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

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.

1 handläggningsavgiften ingår kostnad för bygglovsprövning och startbesked
samt förskottsavgift för beslut om slutbesked.

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

Paragrafen ska delges
Fastighetsägare
Fastighetsägare

Paragrafen skickas t i l l
Sökanden

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 103 Dnr 2020/00075

Bygglov för nybyggnad av maskinhall/verkstadslokal
på fastigheten

Byggnadsnämndens beslut

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

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

som är certifierad kontrollansvarig med certifieringsnummer 7505
enligt 10 kap. 9 § PBL.

3 Handläggningsavgift tas ut med 51 131 kr. Faktura skickas separat.

Bakgrund

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av maskinhall och verkstadslokal.
Byggnaden ska användas till entreprenadmaskiner och verkstad för
fönsterrenovering. Fasaden kommer att bestå av röd träpanel och betonggrå
puts. Taktäckningen blir av svart plåt.

Fastigheten omfattas av detaljplan "Stenstorp 3:54, 38:1 m.fl. Stenstorps
industriområde" som fick laga kraft den 23 maj 1991.

Skäl t i l l  beslut

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

Handlingar som ligger t i l l  grund för  beslutet

Arbetsutskottet § 96/2020
Tjänsteutlåtande
Situationsplan
Ritningar (A)Fasad plan sektion
Verksamhetsbeskrivning
Ansökan om bygglov

Ankomstdatum

2020-08-12
2020-08-04
2020-06-24
2020-06-24
2020-06-18
2020-05-26

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,

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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även om startbesked har lämnats. Efter dessa fyra veckor får beslutet
verkställas även om det inte har fått laga kraft under förutsättning att det
finns ett startbesked enligt 9 kap. 42 a § PBL.

Stadsbyggnadsavdelningen kungör i regel lovbeslutet inom en vecka efter att
det har tagits. Byggnadsnämnden får i undantagsfall bestämma att ett beslut
om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas tidigare, om ett
väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det enligt 9 kap. 42 a § PBL.
Om åtgärden påbörjas innan fyra veckor har gått får byggnadsnämnden
stoppa arbetet enligt 11 kap. 31 § PBL.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap.
4 § PBL, om inte byggnadsnämnden beslutar annat.

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

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

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.

I handläggningsavgiften ingår kostnader för bygglovsprövning, startbesked,
planavgift samt förskottsavgift för slutbesked och utstakning.

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

• Geoteknisk bedömning

• Grund- och stomritningar

• Brandskyddsbeskrivning

• VA -handlingar

• Ventilations- och värmeritningar

Paragrafen skickas t i l l
Sökanden

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 104 Dnr 2020/00006 200

Anmälan av delegationsbeslut

Byggnadsnämndens beslut

1 Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund

Delegationslista bygglov, rivningslov, marklov och anmälan enligt rapport
redovisas. Bygglovsingenjör Stefan Tiverman presenterar ärende L 2020-162
och L 2020-098.

Vidare informerar Stefan om att Mark- och miljödomstolens beslut att avslå
överklagandena av detaljplanen för Platåskolan har överklagats till Mark-
och miljööverdomstolen. Bygglovet för Platåskolan är överklagat till
Länsstyrelsen

Övriga delegationsbeslut

Dnr 2020/060
Beslut om strandskyddsdispens på fastigheten

Dnr 2020/064
Beslut om strandskyddsdispens på fastigheten

Beslutsunder lag

Arbetsutskottet § 95/2020
Delegationslista bygglov
Delegationslista rivningslov
Delegationslista marklov
Delegationslista anmälan
Delegationslista övriga

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 105 Dnr 2020/00063

Ändring av byggnadsnämndens
delegationsbestämmelser

Byggnadsnämndens beslut

1 Byggnadsnämnden beslutar att anta byggnadsnämndens
delegationsbestämmelser.

2 Ändringen gäller från och med den 14 september 2020 och ersätter
delegationsbestämmelserna antagna av byggnadsnämnden den 22 januari
2020, § 8.

Bakgrund

Delegationsbestämmelserna är ett levande dokument som bör uppdateras
årligen eftersom lagstiftningen ändras och arbetssättet på stadsbyggnads-
avdelningen effektiviseras. Stadsbyggnadsavdelningen föreslår följande
tillägg till delegationsbestämmelserna:

Tillägg av punkt 14.1-14.11 som gäller beslut som tas med stöd av
dataskyddsförordningen, GDPR.

Stadsbyggnadsavdelningens bedömning

Stadsbyggnadsavdelningen föreslår att byggnadsnämnden antar förslag till
ändring av delegationsbestämmelserna och att ändringen börjar gälla från
och med den 14 september 2020 och ersätter delegationsbestämmelserna
antagna av byggnadsnämnden den 22 januari 2020, § 8.

Beslutsunder lag

Arbetsutskottet § 96/2020
Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande
Förslag till byggnadsnämndens delegationsbestämmelser

Paragrafen sk ickas t i l l
Kansliavdelningen

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 106 Dnr 2020/00005 200

Diverse skrivelser och protokoll

Byggnadsnämndens beslut

1 Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund

a) Kommunstyrelsens beslut den 10 juni 2020, § 111.
Utvärdering av internkontroll för Falköpings kommun 2019.

b) Kommunstyrelsens beslut den 10 juni 2020, § 113.
Falköpings kommuns delårsrapport per april 2020.

c) Kommunfullmäktiges beslut den 29 juni 2020, § 89.
Falköpings kommuns delårsrapport per april 2020.

d) Kommunfullmäktiges beslut den 29 juni 2020, § 90.
Ändring av policy för sponsring.

e) Inkommen skrivelse från privatperson den 2 juli 2020.
Anmälan om detaljplaneändring av fastigheten

f) Överklagande den 29 juni 2020 av bygglov för nybyggnad av
cykelgarage på del av fastigheten

g) Överklagande den 6 juli 2020 av bygglov för nybyggnad av skola på
fastigheten

h) Överklagande den 12 juli 2020 av bygglov för nybyggnad av skola
på fastigheten

i) Överklagande den 30 juni 2020 av bygglov för nybyggnad av två

bostadshus på fastigheten
j) Överklagande den 2 juli 2020 av bygglov för nybyggnad av två

bostadshus på fastigheten
k) Överklagande den 7 juli 2020 av bygglov för nybyggnad av två

bostadshus på fastigheten
1) Överklagande den 9 juli 2020 av beslut om ändrad användning av

friggebod till pumphus på fastigheten
m) Överklagande den 8 juli 2020 av nekat bygglov för plank på

fastigheten
n) Överklagande den 10 augusti 2020 av marklov för förberedande

arbeten på fastigheten del av
o) Länsstyrelsens beslut den 30 juni 2020 om godkännande av

kommunalt beslut om strandskyddsdispens på fastigheten
p) Länsstyrelsens beslut den 2 juli 2020 om godkännande av kommunalt

beslut om strandskyddsdispens på fastigheten

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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q) Länsstyrelsens beslut den 9 juli 2020 om delvis upphävande av
kommunal strandskyddsdispens på fastigheten
Upphävande för garage, godkännande för bostadshus.

r) Inkommen skrivelse från privatperson den 16 augusti 2020.

Beslutsunder lag

Arbetsutskottet § 97/2020

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 107 Dnr 2020/00004 200

Ekonomisk lägesrapport efter juli

Byggnadsnämndens beslut

1 Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund

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

Beslutsunder lag

Arbetsutskottet § 98/2020
Ekonomirapport efter juli månad

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 108 Dnr 2020/00003 200

Avdelningschefen och ordföranden informerar

Byggnadsnämndens beslut

1 Informationen läggs till handlingarna.

Bakgrund

Ordföranden har pratat med Falköpings Tidning gällande artikeln som
publicerades i somras som handlade om strandskyddsärendet i Kälvene.
Ordföranden och avdelningschefen har kommunicerat med en person som
har synpunkter på byggnadsnämndens handläggning av ett tillsynsärende.

Avdelningschefen informerar om att avdelningen har anställt en ny
bygglovsingenjör.

Beslutsunder lag

Arbetsutskottet § 99/2020

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 109 Dnr 2020/00007 200

Övrigt

Under punkten finns inget att behandla.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks


