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§ 110 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 23 september 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 den 17 september 2020

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 111 Dnr 2020/00001 200

Planläget för september

Byggnadsnämndens beslut

1 Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund

Kommunarkitekt Amelie Sandström informerar om planläget för september
månad.

Beslutsunder lag

Arbetsutskottet § 101/2020
Kommunarkitektens planprio för september

Justerarnas signaturer

_

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 112 Dnr 2020/00079

Strategi för digitalisering för Falköpings kommun -
remiss

Byggnadsnämndens beslut

1 Byggnadsnämnden tackar för möjligheten att besvara remissen om
strategi för digitalisering för Falköpings kommun och svarar enligt nedan.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har i flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att ta fram en
strategi för digitalisering för Falköpings kommun med syfte att åstadkomma
ökad effektivitet och bättre arbetsmiljö. Arbetet med strategin har skett
tillsammans med samtliga förvaltningar. Förslaget till strategi för
digitalisering för Falköpings kommun har sänts ut till samtliga nämnder på
remiss. Sista svarsdag är den 12 oktober.

Målet med strategin är att digitaliseringen, fram till år 2030, ska minska
kommunens rekryteringsbehov med 100 personer samt att medarbetare år
2030 ska uppleva att digitaliseringen har bidragit till att arbetet är mer
meningsfullt, intressant och utvecklande.

Stadsbyggnadsavdelningens bedömning

Byggnadsnämnden har inget personalansvar för stadsbyggnadsavdelningen,
men för att kunna utföra byggnadsnämndens uppdrag, vilka till stora delar
består av myndighetsutövning, krävs att det finns tillräckliga personella
resurser som besitter rätt kompetens. Att ett av de två målen i strategin
innebär nedskärningar i personal utan vidare specificering anses riskfyllt.
Det vore önskvärt om det i strategin framgår vilka slags tjänster som målet
syftar till att skära ner på. För att byggnadsnämndens verksamhet ska kunna
fungera krävs både handläggande personal och administrativ personal.

Under rubriken "Uppdrag till nämnderna" framgår att varje nämnd årligen
ska ta fram en handlingsplan som beskriver kommande års arbete med
digitalisering samt att detta ska redovisas till kommunstyrelsen. Det är
önskvärt att det preciseras hur detta ska ske. Byggnadsnämnden föreslår att
handlingsplanen för digitalisering vävs in i nämndens verksamhetsplan så att
ytterligare dokument inte behöver produceras, utan istället nyttja de
dokument som redan finns. Uppföljningen av handlingsplanen kan sedan
göras i nämndens delårsbokslut som presenteras till kommunstyrelsen. Av
strategin framgår även att handlingsplanen ska omfatta en slags kostnads-
nyttoberäkning där nyttan ska överstiga investeringskostnaderna och driften.
Samtidigt framgår längre ner i strategin att en investering (dvs, en kostnad)
kan komma en annan nämnd till nytta. Det är oklart hur detta ska kunna
samordnas när varje nämnd enskilt ska upprätta sin specifika handlingsplan.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Flera av de presenterade strategiska utvecklingsområdena är sådant som
byggnadsnämnden redan arbetar med. Det handlar exempelvis om att
anpassa processerna till digitala arbetssätt och distansoberoende teknik-
lösningar. Möjligheten att öka systemintegrationen mellan exempelvis
e -tjänsterna och handläggarstöden skulle kunna hjälpa till att effektivisera
vissa arbetsuppgifter vilket är positivt.

Byggnadsnämnden ser positivt på en ökad digitalisering inom verksamhets-
området. Det framgår av strategin att den digitala kompetensen inom
kommunen behöver öka, både för politiker och för medarbetare. Det vore
önskvärt om det framgick vad detta omfattar — handlar det om särskilda
utbildningsinsatser centralt från kommunen eller kommer det bli upp till
varje enskild nämnd att på egen hand öka den digitala kompetensen?

Beslutsunder lag

Arbetsutskottet § 102/2020
Kommunarkitektens tjänsteutlåtande den 26 augusti 2020
Strategi för digitalisering för Falköpings kommun
Kommunstyrelsens protokoll § 86/2020

Paragrafen skickas t i l l
Kansliavdelningen

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 113 Dnr 2020/00076

Planuppdrag för fastigheten med flera,
Hildasro

Byggnadsnämndens beslut

1 Byggnadsnämnden uppdrar åt stadsbyggnadsavdelningen att upprätta ett
förslag till detaljplan för det aktuella området.

2 Byggnadsnämnden bedömer att planen kan komma att antas under tredje
kvartalet 2021.

Bakgrund

Frågan har tidigare behandlats av tekniska nänmden den 29 maj 2020, § 50
samt av kommunstyrelsen den 21 augusti 2020, § 135.

Detaljplaneförslaget skulle syfta till att pröva marken för LSS-boende inom
det aktuella området.

Planförslaget överensstämmer med Översiktsplan 2017-2030, antagen av
kommunfullmäktige den 26 februari 2018, § 44. Området omfattas av
användningen tätort.

Området omfattas idag inte av detaljplan.

Beslutsunder lag

Arbetsutskottet § 103/2020
Planarkitektens tjänsteutlåtande den 2 september 2020
Karta över berört område
Protokoll KS § 135/2020

Paragrafen skickas t i l l
Tekniska nämnden/samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 114 Dnr 2020/00082

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på
fastigheten

Byggnadsnämndens beslut

1 Byggnadsnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked för uppförande
av ett enbostadshus 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 Bostadshusets byggnadsarea får inte vara större än 150 kvadratmeter.

2 Bostadshuset får ha högst en våning.

3 Taktäckningen på bostadshuset ska vara svart.

4 Fasaden på bostadshuset ska utformas med dova kulörer.

5 Fönster ska förses med spröjs.

6 Anvisningar i remissvar från Miljönämnden östra Skaraborg (MÖS) den
1 september 2020 ska följas.

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

Bakgrund

Ansökan avser förhandsbesked för ett enbostadshus i en våning med en tänkt
byggnadsarea på 140 kvadratmeter och en fasad av tegel i dova kulörer, samt
svart taktäckning. Fastigheten 5 har en areal av ca 2,4 hektar.
I direkt anslutning till bostadshuset finns en större komplementbyggnad och
ett mindre hus. Befintlig komplementbyggnad kommer att användas som
garage. Enlig ansökan kommer en area på ca 900 kvadratmeter av befintlig
åker att användas som tomt till det nya huset. Den ska inte styckas av från
befintlig fastighet.

Platsbesök gjordes den 24 augusti 2020. Den tänkta placeringen ligger på en
åker med utblick över landskapet. Merparten av gårdarna i omgivningen
består av 1,5 -plans hus med svarta tak. En vanlig gårdsbildning är att
bostadshus och ladugård/komplementbyggnad skiljs åt utav en väg.

Översik tsplanen för  området

Den tänkta nybyggnationen av bostadshuset görs på mark som enligt
översiktsplanen är jordbruksmark. Detta innebär att vid förhandsbesked på
jordbruksmark ska lokaliseringen prövas mot jordbrukets intressen. Om det

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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är möjligt, undvika placering på brukad jordbruksmark alternativt placera
nybyggnation i kantlägen så att störningen blir så liten som möjligt på den
brukade arealen. Detta gäller även för tillfartsvägar och andra anordningar
som krävs för byggnationen.

Kompletterande bebyggelse vid gårdar bör ske på ett sådant sätt att
gårdsbildningen består eller förstärks. Dominanta blickfång bör undvikas,
särskilt om gården ligger tydligt exponerad i landskapet. Avstyckning i
anslutning till gårdsbebyggelse bör följa naturliga gränser mot öppenmark
och skogsbryn.

Området omfattas av Riksintressen för naturvård, kulturmiljövård och
friluftsliv.

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.

Ärendet har remitterats till Miljönämnden östra Skaraborg som i sitt
remissvar den 1 september 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 byggnaden inte kommer att få någon
betydande inverkan på omgivningen eftersom den placeras som en
komplettering i anslutning till befintlig bebyggelse. Det inte är någon stor
efterfrågan på att bygga i området. Den sökta åtgärden bedöms därför inte
vara sådan att markens lämplighet behöver prövas med detaljplan enligt 4
kap. 2 § PBL.

Nämnden bedömer att byggnadens placering, med vägen mellan
komplementbyggnad och hus, gör så att den följer de gårdsstrukturer som
finns i området samt att placering med ett kantläge på en åker, inte påtagligt
motverkar ett rationellt jordbruk i större perspektiv då det endast är en liten
del som tas i anspråk som tomt.

Genom att följa villkoren om utformning till beslutet så tonas byggnaden ner
och knyter an till omkringliggande landskap och blir där med inte ett
dominant blickfång.

Mot bakgrund av ovanstående bedömer byggnadsnämnden att lokaliseringen
på byggnaden är förenlig med Falköpings kommuns översiktsplan och 2 kap.
och 9 kap. 31 § PBL samt att det inte påverkar riksintressen, därmed kan ett
positivt förhandsbesked beviljas.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Handlingar som ligger t i l l  grund för  beslutet

Arbetsutskottet § 105/2020
Tjänsteutlåtande
Yttrande MÖS
Bilder från platsen
Situationsplan
Tänkta Fasader
Ansökan om förhandsbesked

Ankomstdatum

2020-09-09
2020-09-02
2020-09-01
2020-08-24
2020-08-05
2020-08-05
2020-08-08

Övriga upplysningar

För att utföra den aktuella åtgärden krävs bygglov. Förhandsbeskedet gäller
om bygglov ansöks inom två år från beslutsdatum, enligt 9 kap. 39 § PBL.

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

Stenmurar omfattas av biotopskydd. Tillstånd kan krävas för ingrepp som
påverkar murar.

Paragrafen skickas t i l l
Sökanden

Sida
10 (23)

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 115 Dnr 2020/00083

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på
fastigheten

Byggnadsnämndens beslut

1 Byggnadsnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked för uppförande
av ett enbostadshus med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen
(2010:900) på den avsedda platsen med nedan givna villkor

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

Villkor

1 Huvudbyggnadens byggnadsarea får inte vara större än 200 kvadratmeter.

2 Huvudbyggnaden får ha högst 2 våningar.

3 Anvisningar i remissvar från Miljönämnden östra Skaraborg (MÖS) den
7 september 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 en och en halv våning
med en tänkt byggnadsarea på 120 kvadratmeter. Huset kommer få en vit
träfasad och ett tegelrött tak. Den tänkta avstyckningen har en storlek på 1,1
hektar. Platsbesök gjordes den 24 augusti 2020. På den tänkta placeringen
växer det idag mycket sly och en del större träd. Bebyggelsen i området
varierar stort från äldre bebyggelse till moderna funkis hus. Enligt
översiktsplanen är den generella områdesanvändningen landsbygd och
jordbruksmark. Området omfattas av riksintressen för kulturmiljövård

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.

En erinran har kommit in från ägare av fastigheten Synpunkten
är ett önskemål om att ett dike som går över den norra delen av tänkta
avstyckningen inte tas bort, då det hjälper till att leda bort vatten från flera
fastigheter nordöst om . Sökande har meddelat att detta dike är
tänkt att finnas kvar.

Ärendet har remitterats till Miljönämnden östra Skaraborg som i sitt
remissvar den 7 september 2020 tillstyrker nybyggnad samt att om
byggnation kommer till stånd krävs tillstånd från MÖS för anläggande av

Justerarnas signaturer Protokolisutdraget bestyrks
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enskild avloppsanläggning. Detta tillstånd måste inhämtas innan arbete med
avloppsanläggningen påbörjas.

Skäl t i l l  beslut

Byggnadsnämnden bedömer att byggnaden inte kommer att få någon
betydande inverkan på omgivningen. Den sökta åtgärden bedöms därför,
med hänsyns till bebyggelsen karaktär och omfattning, inte vara sådan att
markens lämplighet behöver prövas med detaljplan enligt 4 kap. 2 § PBL.

Nämnden bedömer att byggnadens placering följer områdets bebyggelse
struktur och upplevs som en komplettering till befintlig bebyggelse i
landskapet, samt att den placeras på mark som inte används till jordbruk eller
skogsbruk. Genom att följa villkoren om utformning till beslutet så knyter
byggnaden an till omkringliggande bebyggelse och landskap och blir där
med inte ett dominant blickfång.

Mot bakgrund av ovanstående bedömer byggnadsnämnden att lokaliseringen
på byggnaden är förenlig med Falköpings kommuns översiktsplan och 2 kap.
och 9 kap. 31 § PBL samt att det inte påverkar riksintresset, där med kan
positivt förhandsbesked beviljas.

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

Arbetsutskottet § 106/2020 2020-09-09
Tjänsteutlåtande 2020-09-08
Yttrande Granne 2020-09-07
Yttrande MÖS 2020-09-07
Situationsplan 2020-08-12
Ansökan om förhandsbesked 2020-08-12

Övr iga 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 och större träd omfattas av biotopskydd. Tillstånd kan krävas för
ingrepp som påverkar dessa.

Paragrafen sk ickas t i l l
Sökanden

Paragrafen ska delges
Ägare av fastigheten

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 116 Dnr 2020/00078

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på
fastigheten

Byggnadsnämndens beslut

1 Byggnadsnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked för uppförande
av ett enbostadshus 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 Bostadshusets byggnadsarea far inte vara större än 200 kvadratmeter.

2 Bostadshuset får ha högst 2 våningar.

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

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

Bakgrund

Ansökan avser förhandsbesked för ett enbostadshus i en våning med en tänkt
byggnadsarea på 150 kvadratmeter och en fasad av naturfärg, samt svart
taktäckning och svarta fönsterkarmar. Enligt förhandsbeskedet kommer
fastigheten att styckas av från

Platsbesök gjordes den 27 augusti 2020. Den tänkta placeringen ligger på en
kuperad skogstomt med blandskog. I närheten av det tänkta bostadshuset
löper en stenmur.

Översik tsplanen för  området

Enligt översiktsplanen är den generella områdesanvändningen för området
landsbygd och jordbruksmark. Vilket innebär att nybyggnation på brukad
mark ska undvikas. Området omfattas av Riksintressen för naturvård.

Yttranden

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

Ärendet har remitterats till Miljönämnden östra Skaraborg som i sitt
remissvar den 27 juli 2020 tillstyrker nybyggnad samt att om byggnation

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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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 byggnaden inte kommer att få någon
betydande inverkan på omgivningen. Det inte är någon stor efterfrågan på att
bygga i området. Den sökta åtgärden bedöms därför inte vara sådan att
markens lämplighet behöver prövas med detaljplan enligt 4 kap. 2 § PBL.

Nämnden bedömer att det tänkta bostadshusets placering följer områdets
bebyggelsestruktur och har stöd i terrängen samt att det placeras på mark
som inte används som jordbruksmark eller skogsbruk.

Mot bakgrund av ovanstående bedömer byggnadsnämnden att lokaliseringen
på byggnaden är förenlig med Falköpings kommuns översiktsplan och 2 kap.
och 9 kap. 31 § PBL samt att det inte påverkar riksintressen, därmed kan ett
positivt förhandsbesked beviljas.

Handlingar som ligger t i l l  grund för beslutet

Arbetsutskottet § 107/2020
Tjänsteutlåtande
Yttrande MÖS
Situationsplan
Tänkta fasader
Ansökan om förhandsbesked

Ankomstdatum

2020-09-09
2020-09-02
2020-07-27
2020-07-18
2020-06-22
2020-06-22

Övriga upplysningar

För att utföra den aktuella åtgärden krävs bygglov. Förhandsbeskedet gäller
om bygglov ansöks inom två år från beslutsdatum, enligt 9 kap. 39 § PBL.

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

Tillstånd kan krävas för ingrepp som påverkar stenmurar.

Paragrafen skickas t i l l
Sökanden

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 117 Dnr 2020/00069

Bygglov för affärslokaler 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 certifierings-
nummer (Kiwa Swedcert) enligt 10 kap. 9 § PBL.

3 Handläggningsavgift tas ut med 578 432 kr. Faktura skickas separat.

Bakgrund

Ansökan avser bygglov för nybyggnation av två sammanbyggda
affärslokaler. Byggnaden uppförs huvudsakligen i ett plan med en
byggnadshöjd på 8,4 meter och får en byggnadsarea på 6 508 kvadratmeter. I
de båda affärslokalerna placeras teknikrummen på entresolplan vilket
innebär att den totala bruttoarean uppgår till 6 815 kvadratmeter. Fasaderna
utförs med sandwichelement av stål i en mörkgrå kulör samt entré- och
reklamskyltar enligt fasadritningarna. Utöver huvudbyggnaden kommer två
kundvagnsgarage, sex fristående reklamtavlor, tjugofyra flaggstänger samt
en 20 meter hög skyltpylon att uppföras. I samband med uppförandet
iordningställs också ca 230 besöksparkeringar, 50 personalparkeringar samt
plats för ca 50 cyklar.

Fastigheten omfattas av detaljplan "Gamla Stan 2:26 (Kv Megaliten m.fl.)
Falköpings kommun" som fick laga kraft den 19 december 2017. Enligt
detaljplanen finns det skyddsbestämmelser med hänsyn till transport av
farligt gods på Rv46. Delar av byggnaden hamnar inom detta område.

Skäl t i l l  beslut

Åtgärden överensstämmer med detaljplanen. Sökanden har i ett utlåtande om
riskanalys avseende farligt gods som inkom den 14 september redogjort för
hur byggnationen kommer uppfylla skyddsbestämmelserna.

Antalet parkeringar som anläggs följer Falköpings kommuns parkerings-
policy och parkeringsnorm.

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

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Handlingar som ligger t i l l  grund för  beslutet

Tjänsteutlåtande
Utlåtande om riskanalys avseende farligt gods
Reviderad Situationsplan
Nybyggnadskarta
Ritning skyltpylon (princip)
Ritning stortavlor (princip)
Ritning kundvagnsgarage (princip)
Fasadritningar
Planritningar plan 1
Planritningar plan 2
Sektioner
Ansökan om bygglov

Ankomstdatum

2020-09-08
2020-09-14
2020-09-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-06-18
2020-06-18
2020-06-18

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 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 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.

Åtgärden kräver fastighetsägarens tillstånd.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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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

• Konstruktionsdokumentation

• Energiberäkning

• Brandskyddsbeskrivning

• VA -handlingar

• Ventilations- och värmeritningar

• Arbetstagarintyg

Paragrafen skickas t i l l
Sökanden

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 118 Dnr 2020/00006 200

Anmälan av delegationsbeslut

Byggnadsnämndens beslut

1 Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

Delegat ionsbeslut

Delegationslista bygglov, anmälan och rivningslov enligt rapporter
redovisas. Bygglovsingenjör Stefan Tiverman presenterar ärende L 2020-
201, bygglov för nybyggnad av väder- och stöldskydd för blomförsäljning.

Beslutsunder lag

Delegationslista bygglov
Delegationslista anmälan
Delegationslista rivningslov

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 119 Dnr 2020/00081

Byggnadsnämndens delårsrapport per augusti 2020

Byggnadsnämndens beslut

1 Byggnadsnämnden godkänner byggnadsnämndens delårsrapport per
augusti 2020 och lämnar den till ekonomiavdelningen.

Bakgrund

I delårsrapporten per augusti 2020 redovisas det ekonomiska resultatet och
måluppfyllelse för byggnadsnämndens verksamhet under perioden januari-
augusti 2020.

Byggnadsnämnden har under den aktuella perioden bedrivit ett omfattande
arbete med planering för bostäder och verksamheter.

Under första och andra tertialen 2020 har det till byggnadsnämnden
inkommit 59 anmälningsärenden och 251 bygglovsärenden. Det har beviljats
bygglov för 15 nya småhus samt 43 lägenheter i flerbostadshus. En
detaljplan har antagits som möjliggör för bostäder vid Åsarps gamla
förskola.

Byggnadsnämndens verksamhet bedöms under 2020 bedrivas inom anvisad
budgetram.

Beslutsunder lag

Arbetsutskottet § 111/2020
Avdelningschefens tjänsteutlåtande den 2 september 2020
Förslag till byggnadsnämndens delårsrapport per augusti 2020

Paragrafen skickas t i l l
Ekonomiavdelningen
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§ 120 Dnr 2020/00005 200

Diverse skrivelser och protokoll

Byggnadsnämndens beslut

1 Informationen läggs till handlingarna.

Diverse skr ivelser och protokoll

a) Föreläggande från mark- och milj ööverdomstolen den 31 augusti
2020. Mark- och miljööverdomstolen förelägger Falköpings kommun
att yttra sig över komplettering av överklagandet av detaljplan för del
av fastigheten m.fl.

b) Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut den 7 september 2020.
Överklagande av beslut om bygglov för plank på fastigheten

. Länsstyrelsen avslår överklagandet.
c) Överklagande av bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten

d) Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut den 17 september 2020.
Överklagande av beslut om avslag på ansökan om bygglov för plank
på fastigheten . Länsstyrelsen upphäver det
överklagade beslutet och återförvisar ärendet till byggnadsnämnden i
Falköpings kommun för vidare handläggning.

e) Stadsbyggnadsavdelningens svar på inkommen skrivelse om
detaljplaneändring av fastigheten

0 Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut den 21 september 2020.
Överklagande av beslut om beviljat rivningslov samt bygglov för

nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Falköpings kommun. Länsstyrelsen upphäver det överklagade
beslutet i den del det avser bygglov för nybyggnad av två
enbostadshus.

g) Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut den 21 september 2020.

Överklagande av beslut om bygglov för nybyggnad av cykelgarage
på del av fastigheten i Falköpings kommun.
Länsstyrelsen avslår överklagandet.

h) Skaraborgs tingsrätts dom den 22 september 2020, Mål nr. B 3026-

19. Brott som den tilltalade döms för: Hot mot tjänsteman, 17 kap. 1
§ 1 st brottsbalken.
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§ 121 Dnr 2020/00004 200

Ekonomisk lägesrapport efter augusti

Byggnadsnämndens beslut

1 Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund

Avdelningschef Erna Pezic presenterar ekonomisk lägesrapport efter augusti
månad.

Beslutsunder lag

Arbetsutskottet § 114/2020
Ekonomirapport efter augusti
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§ 122 Dnr 2020/00003 200

Avdelningschefen och ordföranden informerar

Byggnadsnämndens beslut

1 Informationen läggs till handlingarna.

Bakgrund

Ordföranden har haft kontakt med personer i Odensberg gällande ett
bygglovsärende. Ordföranden och kommunarkitekten har varit i kontakt med
en samrådsgrupp från Åsarp för att diskutera byggnationer i samhället.
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§ 123 Dnr 2020/00007 200

Övrigt

Under punkten finns inget att behandla.
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