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§ 124 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 21 oktober 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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§ 125 Dnr 2020/00001 200

Planläget för oktober

Byggnadsnämndens beslut

1 Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund
Kommunarkitekt Amelie Sandström informerar om planläget för oktober
månad.

Beslutsunder lag

Arbetsutskottet § 117/2020
Planpi-io för oktober

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 126 Dnr 2020/00002 200

Information om bostadsanalysen

Byggnadsnämndens beslut

1 Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund

Avdelningschef Erna Pezic informerar om Bostadsanalysen som tagits fram
på uppdrag av kommunstyrelsen.

Beslutsunder lag

Arbetsutskottet § 118/2020

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 127 Dnr 2019/00086 214

Samråd för fastigheten

Byggnadsnämndens beslut

1 Byggnadsnärrmden godkänner upprättat samrådsförslag till detaljplan för
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 3 november till den 24 november 2020.

4 Byggnadsnämnden beslutar att samrådsmöte ska hållas den 10 november
2020 klockan 18:00 i kommunfullmäktigesalen i Stadshuset.

Bakgrund

Stadsbyggnadsavdelningen fick den 28 augusti 2019, § 109 i uppdrag av
byggnadsnämnden att upprätta ett förslag till detaljplan för

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ändrad användning av fastigheten
till kontor, vård och bostäder samt att möjliggöra uppförandet

av parkeringsplatser söder om DaMngatan. Därutöver syftar planen till att
möjliggöra för användningen bostäder och kontor på fastigheten

samt att förenkla planmosaiken i området genom att inkludera delar av
Dalffigatan och Torstenssongatan som omfattas av andra detaljplaner.

Förändringen innebär möjlighet till ändrade användningar inom fastigheten
samt möjlighet att uppföra parkeringar

inom fastigheten och sker i överensstämmelse med
Översiktsplan 2017-2030, antagen av kommunfullmäktige den 26 februari
2018, § 44.

Beslutsunder lag

Arbetsutskottet § 119/2020
Planarkitektens tjänsteutlåtande
Plankarta
Planbeskrivning
Fastighetsförteckning
Riskanalys farligt gods, COWI AB
Remissvar, Förvaltningen för kulturutveckling
Fornlämningssamråd, Länsstyrelsen i Västra Götaland
Trafikbullerutredning, Efterklang

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Vibrationsutredning, Hälsovårdsnämnden
Yttrande över miljöpåverkan, Länsstyrelsen i Västra Götaland

Paragrafen skickas t i l l
Fastighetsägaren
Sökanden

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 128 Dnr 2019/00032 214

Samråd för fastigheten

Byggnadsnämndens beslut

1 Byggnadsnämnden godkänner upprättat samrådsförslag till detaljplan för
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 3 november till den 24 november 2020.

4 Byggnadsnämnden beslutar att samrådsmöte ska hållas den 11 november
2020 klockan 18:00 i kommunfullmäktigesalen i Stadshuset.

Bakgrund

Stadsbyggnadsavdelningen fick den 13 mars 2019, § 36 i uppdrag av
by gnadsnämnden att upprätta ett förslag till detaljplan för

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en förtätning av kvarteret
Veterinären med bostäder utan att påtagligt påverka riksintresset för
kulturmiljövården. Detaljplanen syftar också till att skydda de byggnader på
platsen som innehar kulturmiljövärden. Planförslaget syftar dessutom till att
säkerställa att fler utfarter inte upprättas mot Parkgatan, Trädgårdsgatan eller
Bangatan. Förändringen innebär att det tillkommer byggrätt samt
bestämmelser för skydd av kulturmiljövärden och sker i överensstämmelse
med Översiktsplan 2017-2030, antagen av kommunfullmäktige den 26
februari 2018, § 44.

Beslutsunder lag

Arbetsutskottet § 120/2020
Planarkitektens tjänsteutlåtande
Plankarta
Planbeskrivning
Fastighetsförteckning
Kulturmiljöutredning, WSP
Kulturmiljöutredning, Västarvet kulturmiljö
Foto över området Veterinären 1
Yttrande över miljöpåverkan, Länsstyrelsen i Västra Götaland
Undersökning av miljöpåverkan
Kulturmiljöutredning Västertull, WSP
Lämplighetsbedömning

Paragrafen sk ickas t i l l Fastighetsägaren och sökanden

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 129 Dnr 2018/00055 214

Antagande av detalj plan för del av fastigheten
(Ny överlämningsbangård)

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 23 april 2018, § 68 i uppdrag av
kommunfullmäktige att upprätta ett förslag till detaljplan för del av
fastigheten

Det formella samrådet har pågått från den 14 juni till den 12 juli 2019.
Planen har varit utsänd på granskning från den 1 juni till den 3 augusti 2020.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för uppförandet av en ny
överlämningsbangård. Detaljplanen syftar också till att undersöka
möjligheten att utöver industri också möjliggöra för kontor inom ett område
och trafik inom ett annat. Planförslaget syftar även till att säkerställa den
befintliga dagvattendammens och dagvattendikets funktioner.

Förändringen innebär möjlighet att uppföra en ny överlämningsbangård med
koppling till Västra stambanan, fastställande av dagvattendamm och
dagvattendike, ändrad användning och exploateringsgrad inom delar av
kvartersmarken. Förändringen sker i överensstämmelse med Översiktsplan
2017-2030, antagen av kommunfullmäktige den 26 februari 2018, § 44.

Beslutsunder lag

Arbetsutskottet § 121/2020
Planarkitektens tjänsteutlåtande
Plankarta
Planbeskrivning
Fastighetsförteckning
Särskilt utlåtande
Yttranden
Utredning av dagvattenavrinning
Riskutredning del av
Volymstudie
Kulturmiljöutredning
Naturvärdesinventering, Trafikverket
Dagvattenberäkningar, DHI

, WSP

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Geoteknisk utredning, WSP
Miljökonsekvensbeskrivning, WSP
Undersökningssamråd, Länsstyrelsen i Västra Götaland
Undersökning av miljöpåverkan

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 130 Dnr 2020/00090

Föreläggande med vite om att stängsla in
industrianläggning som inte används på fastigheten

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beslutar att förelägga
fastighetsägareägare till i Falköpings kommun, att utföra följande:

1 Anordna ett stängsel kring byggnaderna på för att förhindra
olycksfall. Stängslet ska ha en minsta höjd på 2 meter och uppföras som
minst, utmed markerad sträcka enligt bilaga 1 med stöd av 11 kap. 24 §
plan- och bygglagen (PBL, 2010:900).

2 När stängslet är uppfört i sin helhet ska byggnadsnämnden meddelas
skriftligen att åtgärden är utförd.

Stängslet ska vara uppfört senast 90 dagar efter att fastighetsägaren har tagit
del av detta beslut.

Nämnden beslutar att förena punkt 1 med vite om 200 000 kr. Om stängslet
kring byggnaderna inte är uppfört i sin helhet senast 90 dagar efter att
fastighetsägaren delgivits beslutet kan nämnden begära att vitet ska dömas
ut.

Bakgrund

Byggnadsnämnden besökte fastigheten den 23 april 2020 och noterade då att
de byggnader som använts till industriändamål har stora skador i fasad som
gör att det finns rasrisk samt att det lätt går att ta sig in på fastigheten och i
byggnaderna genom fönster och dörrar.

Nämnden har informerat fastighetsägaren, via delgivning den 7 september
2020, om att det finns risk för olycksfall på fastigheten på grund av
byggnadernas dåliga skick.

Den 15 september 2020 besökte byggnadsnämnden fastigheten igen och inga
åtgärder hade vidtagits.

Det finns även sedan 2017 ett tillsynsärende om ovårdad tomt gällande
samma fastighet.

Enligt boken om Stenstorp av Hugo Sköld, startades Stenstorps
Snickerifabrik på fastigheten år 1904. Snickerifabriken är nedlagd och
används inte längre. Fastigheten är sedan 1959 planlagd för industriändamål.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Skäl t i l l  beslut

Byggnadsnämnden bedömer att det finns stor risk för olycksfall om någon
beträder fastigheten eller byggnaderna på tomten. Detta kan idag lätt ske
eftersom det inte finns något stängsel som begränsar tillträde in på
fastigheten eller in i byggnaderna.

Nämnden bedömer vidare att byggnaderna på fastigheten är byggnadsverk
för industriändamål som inte längre används och att fastighetsägaren i detta
fall är den som har rådighet att vidta åtgärder mot byggnadsverk och
fastigheten.

Mot bakgrund av ovanstående gör nämnden bedömningen att byggnaderna
på fastigheten behöver stängslas in för att förhindra olycksfall.

För att föreläggande ska vara tydligt att följa så har nämnden märkt ut en
minsta sträckning för stängslet samt att nämnden bedömer att en minsta höjd
om 2 meter behövs för att förhindra att olycksfall sker.

Eftersom fastighetsägaren har varit svår att nå samt inte återkopplat på
skrivelser bedömer byggnadsnämnden att det är motiverat med att förena
föreläggandet med vite.

Lagar och regler

Enligt 11 kap. 5 § PBL ska byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för
och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns
anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL.

Om ett byggnadsverk för industriändamål inte längre använd, får
byggnadsnämnden förelägga ägaren att anordna stängsel kring det, om det
behövs till skydd mot olycksfall enligt 11 kap. 24 § PBL.

Vidare får byggnadsnämnden förena föreläggande om stängsel kring
industrianläggningar som inte används med vite enligt 11 kap. 37 § PBL.

Övriga upplysningar

Hur man överklagar

Beslutet går att överklaga. Information om vad överklagan ska innehålla
finns i bifogad överklagningshänvisning.

Vad händer om beslutet inte följs

Om fastighetsägaren inte följer beslutet kan byggnadsnämnden ta beslut om
ett nytt beslut med högre vite eller att åtgärden genomförs med hjälp av
handräckning från Kronofogden enligt 11 kap. 39 § PBL.

Vid hinder för stängsling

Om det uppkommer hinder för stängsling behöver fastighetsägaren kontakta
byggnadsnämnden för diskussion om hur syftet ändå kan uppnås.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Beslutsunder lag

Arbetsutskottet § 122/2020
B ygglovsingenj örens tjänsteutlåtande
Bilaga 1 Markering av sträckning för stängsel
Bilaga 2 Meddelande om inkommen anmälan, situationsplan och foto

Paragrafen ska delges
Fastighetsägaren

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 131 Dnr 2020/00096

Bygglov för tillbyggnad och fasadändring på
fastigheten

Byggnadsnämndens beslut

1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § och 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 28 september 2020, fastställs.

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

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

Bakgrund

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av ekonomibyggnad samt
omfärgning av bostadshus. Tillbyggnaden sker på byggnadens sydöstra sida
och får en byggnadsarea på ca 225 kvadratmeter. Tillbyggnaden kommer att
användas till lösdrift för häst. Fasaden blir av röd träpanel och taket får en
täckning av svart plåt. Bostadshuset far en ny fasadfärg, från gul till bruten
vit.

För berört område gäller områdesbestämmelser "Kinneved" som fick laga
kraft den 10 april 1997. I områdesbestämmelserna är bygglovsplikten utökad
till att bland annat gälla tillbyggnad av ekonomibyggnad och omfärgning av
byggnad.

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

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,

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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17 och 18 §§ PBL och förutsätter inte planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §§
PBL. Mot bakgrund av ovanstående ska bygglov beviljas

Handlingar som ligger t i l l  grund för  beslutet

Arbetsutskottet § 123/2020
Tjänsteutlåtande
Kontrollplan
Ritningar (K)
Ritningar (A) Fasad, Plan
Situationsplan
Ansökan om bygglov

Ankomstdatum

2020-10-07
2020-09-28
2020-09-28
2020-09-08
2020-09-08
2020-09-08
2020-09-08

Övriga upplysningar

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

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

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

Åtgärden kräver fastighetsägarens tillstånd.

Beslutet inklusive avgiften kan överklagas hos 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.

Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då
beslutet om bygglov upphör att gälla.

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

Paragrafen skickas t i l l
Sökanden

Justerarnas signaturer Protokolisutdraget bestyrks
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Sammanträdesdatum
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§ 132 Dnr 2020/00088

Bygglov för tillbyggnad av bostadshus på fastigheten

Byggnadsnämndens beslut

1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § och 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 28 september 2020, fastställs.

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
omfattas av den reducerade lovplikten.

Bakgrund

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av bostadshuset med ca 35
kvadratmeter. Tillbyggnaden sker på husets södra sida. Ansökan avser även
bygglov för ändringar som redan skett. Förra ägaren till huset ändrade färg,
från brunt med blå knutar till rött med vita knutar, samt att en uteplats under
tak byggdes in

För berört område gäller områdesbestämmelser "Luttra" som fick laga kraft
den 6 juni 1994. I områdesbestämmelserna är bygglovsplikten utökad till att
bland annat gälla mindre tillbyggnader och omfårgning av byggnader.

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.

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.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-10-21

Handlingar som ligger t i l l  grund för  beslutet

Arbetsutskottet § 124/2020
Tjänsteutlåtande
Kontrollplan
Bilder innan åtgärder
Information om åtgärder
Ritningar (A) Fasad, plan
Situationsplan
Ansökan om bygglov

Ankomstdatum

2020-10-07
2020-09-28
2020-09-28
2020-09-28
2020-08-31
2020-08-31
2020-08-10
2020-08-10

Övriga upplysningar

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

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

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

Åtgärden kräver fastighetsägarens tillstånd.

Beslutet inklusive avgiften kan överklagas hos 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.

Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då
beslutet om bygglov upphör att gälla.

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

Paragrafen skickas t i l l
Sökanden

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 133 Dnr 2020/00089

Bygglov för nybyggnad av industri- och lagerbyggnad
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:

enligt
10 kap. 9 § PBL.

3 Handläggningsavgift tas ut med 84 544 kr. Faktura skickas separat.

Bakgrund

Ansökan avser bygglov för industri- och lagerbyggnad. Byggnaden kommer
att innehålla ett kontor till mätstation och väderskydd för lastbilar och
maskiner som används i verksamheten. Byggnaden får en byggnadsarea på
390 kvadratmeter. Fasaden blir av röd träpanel och taktäckningen blir av
svart plåt. För att byggnaden ska kunna byggas kommer ett dike på
fastighetens sydöstra sida kulverteras samt att ett servitut kommer att flyttas,
så det inte begränsas av byggnaden.

Fastigheten omfattas av detaljplan" ." som fick laga
kraft 27 april 2011.

Skäl t i l l  beslut

Åtgärden överensstämmer med detaljplanen. Sökande har ansökt om att
flytta befintligt servitut för att ge plats åt byggnaden. Byggnadsnämnden
bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga bestämmelser i 2 och 8
kap. PBL. Mot bakgrund av ovanstående ska bygglov beviljas.

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

Arbetsutskottet § 125/2020
Tjänsteutlåtande
Ansökan om flytt av servitut
Ritningar (A) Fasad, Plan
Situationsplan
Ansökan om bygglov

Övriga upplysningar

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett
startbesked.

2020-10-07
2020-09-29
2020-09-22
2020-09-10
2020-09-10
2020-08-28

Justerarnas signaturer

_

Protokollsutdraget bestyrks
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Byggnadsnämnden är skyldig att påföra byggherren en byggsanktionsavgift
om byggnationen påbörjas innan startbeskedet meddelas enligt 11 kap. 51 §
PBL. Beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas (påbörjas)
först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes
Tidningar, även om startbesked har lämnats. Efter dessa fyra veckor får
beslutet verkställas även om det inte har fått laga kraft under förutsättning att
det finns ett startbesked enligt 9 kap. 42 a § PBL.

Stadsbyggnadsavdelningen kungör i regel lovbeslutet inom en vecka efter att
det har tagits. Byggnadsnämnden far 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.

I handläggningsavgiften ingår kostnader för bygglovsprövning, startbesked,
nybyggnadskarta samt förskottsbetalning för utstakning och beslut om
slutbesked.

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

• Brandskyddsbeskrivning

• Ventilations- och värmeritningar

Paragrafen sk ickas t i l l
Sökanden

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-10-21

§ 134 Dnr 2020/00094

Bygglov för byte av tak på fastigheten

Byggnadsnämndens beslut

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

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

Bakgrund

Ansökan avser bygglov för byte av tak på en bygdegård från lertegel till
tegelliknande plåt. Bygdegården, som tidigare har varit skolhus, är
kulturhistoriskt utpekat enligt den kulturhistoriska inventering i Falköpings
kommun som gjordes år 1985-1987. Byggnaden uppfördes år 1880 och
byggdes sedan om år 1930 samtidigt som lärarbostaden uppfördes, idag
avstyckad till en egen fastighet. Husen utgör en enhetlig liten
byggnadsgrupp, värdefull dels på grund av husens ursprungliga funktioner,
dels genom att båda husen präglas av en enkel 20-talsklassicism.
Lärarbostaden som ligger på intilliggande fastighet har idag ett lertegeltak.

Fastigheten omfattas av områdesbestämmelser "Vilske-Kleva" antagen den
23 april 2003. Enligt gällande områdesbestämmelser är bygglovsplikten
utökad till att bland annat gälla utbyte av takmaterial.

Anledningen till att sökande har ansökt om byte från lertegel till
tegelliknande plåt är att taket läcker in och att det är en allt för stor kostnad
för bygdegårdsföreningen att lägga nytt lertegel på taket.

Kommunicering om avslag gjordes till sökande den 11 september 2020.

Yttranden

Ärendet har remitterats till Västra Götalandsregionen, förvaltningen för
kulturutveckling, som i sitt remissvar den 21 september 2020 framför att
utbyte av takmaterial skulle påverka upplevelsen av bykärnan och den gamla
skolmiljön negativt. Dels då de två byggnaderna har en historisk koppling till
centrala funktioner i Vilske-Kleva sockencentrum och dels utgör en viktig
del av bykärnans sammanhållna bebyggelsestruktur. Att byta takmaterial på
utvärderad bebyggelse som skyddas av områdesbestämmelser riskerar att fa
en kumulativ effekt, där fler byggnader med samma höga kulturhistoriska
värde riskerar att förvanskas. Utbyte av takmaterial på det f.d. skolhuset
riskerar därmed enligt förvaltningen för kulturutveckling att utarma den
värdefulla kulturmiljö som Vilske-Kleva by utgör.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-10-21

Skäl t i l l  beslut

Åtgärden avviker från den aktuella byggnadens befintliga utseende så
mycket att den anses förvanska byggnaden. Åtgärden tar inte hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och kulturhistoriska värde.

Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd inte uppfyller tillämpliga
bestämmelser i 2 kap. 6 § första stycket och 8 kap. 13 och 17 §§ PBL.
Förutsättningarna för att bevilja bygglov enligt 9 kap. 31 a § uppfylls inte
och ett bygglov kan inte beviljas.

Handlingar som ligger t i l l  grund för  beslutet

Arbetsutskottet § 126/2020
Tjänsteutlåtande
Remissvar kulturutveckling
Foto x 2
Situationsplan
Ansökan om bygglov

Ankomstdatum

2020-10-07
2020-09-28
2020-09-21
2020-08-31
2020-08-31
2020-08-31

Övr iga 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
Sökanden

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Sammanträdesdatum
2020-10-21

§ 135 Dnr 2020/00095

Bygglov för om- och tillbyggnad av samlingslokal på
fastigheten

Byggnadsnämndens beslut

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

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

enligt
10 kap. 9 § PBL.

3 Handläggningsavgift tas ut med 6 291 kr. Faktura skickas separat.

Bakgrund

Ansökan avser bygglov för om- och tillbyggnad för en samlingslokal inom
områdesbestämmelser. Byggnaden är utpekad som kulturhistorisk värdefull.
Missionshuset byggdes 1878 och är därmed ett av de äldsta i sitt slag i
kommunen.

Tillbyggnaden förlänger byggnaden åt öster i den redan indragna delen med
en byggnadsarea på strax under 26 kvadratmeter. Tillbyggnaden kommer att
inrymma ett nytt kök och en ny större toalett. Fasaden kläs med likvärdiga
dimensioner och färg som övriga byggnaden, röd stående träpanel med
ockragula träfönster. Taket görs om till ett enhetligt sadeltak och förses med
lertegel istället för dagens plåttak. Hela byggnaden görs tillgänglighets-
anpassad.

Byggnaden är idag ett missionshus och kommer efter ombyggnationen bli
den nya bygdegården i Brismene. Parkering finns på andra sidan vägen, 25
meter från byggnaden, i form av en grusad yta. Vid behov finns det även fler
parkeringsplatser vid kyrkan cirka 130 meter bort.

Fastigheten omfattas av områdesbestämmelser "Brismene" antagen den 13
mars 1997. Enligt gällande områdesbestämmelser är bygglovsplikten utökad
för bland annat utbyte av takmaterial.

Nytt avlopp kommer att anläggas på platsen, tillstånd från miljönämnden
finns.

Skäl t i l l  beslut

Åtgärden överensstämmer med områdesbestämmelsen.

Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga
bestämmelser i 2 kap. och 8 kap. 13 och 17 §§ PBL och förutsätter inte
planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §§ PBL.

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

Arbetsutskottet § 127/2020
Tjänsteutlåtande
Plan- och sektionsritning
Fasadritning
Situationsplan VA
Situationsplan
Ansökan om bygglov

Ankomstdatum

2020-10-07
2020-09-28
2020-09-08
2020-09-08
2020-09-08
2020-09-15
2020-09-08

Övriga upplysningar

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

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

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

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

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

I handläggningsavgiften ingår avgift för bygglov och förskottsbetalning för
startbesked samt slutbesked.

Åtgärden kräver fastighetsägarens tillstånd.

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.

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:

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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• Förslag till kontrollplan

• Grund- och stomritningar

• Brandskyddsbeskrivning

• VA -handlingar

• Ventilations- och värmeritningar

Paragrafen skickas t i l l
Sökanden

Sammanträdesdatum

2020-10-21

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-10-21

§ 136 Dnr 2020/00091

Bygglov, delvis i efterhand, för fasadändring 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 29 september 2020, fastställs.

5 Byggnadsnämnden beslutar att byggnadsverket far 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.

7 Med stöd av 10 kap. 3 § och 11 kap. 51 § PBL samt 9 kap. 10 § punkt 1
plan- och byggförordningen (PBF, 2011:338), beslutar byggnadsnämnden
att påföra byggherren en byggsanktionsavgift
om 9 933 kr (niotusenniohundratrettiotre kronor). Avgiften ska betalas till
Falköpings kommun inom två månader efter det att beslutet delgetts den
avgiftskyldige. En faktura skickas ut separat.

Bakgrund

Ansökan avser bygglov för fasadändring. På ett bostadshus byggt 1918, men
om- och tillbyggt bland annat 1982 och 2008, har det äldre takpannorna av
lertegel bytts ut till svarta betongtakpannor. Bytet skedde i samband med
lagning av en vattenläcka och fastighetsägaren missade att söka bygglov.
Sökanden blev informerad om att det krävs bygglov vid ett tillsynsbesök den
23 juli 2020 och ansöker nu om det i efterhand. Sökanden avser också att
måla om huset i en grå kulör (S 4500-N), måla om garaget i en mörkgrå
kulör (S 7502-B) samt även måla om de putsade väggarna på "smedjan" i en
vit kulör (S 0502-Y).

För berört område gäller områdesbestämmelser "Vilske-Kleva" antagna den
23 april 2003. Enligt områdesbestämmelserna är lovplikten utökad till att
även gälla omfärgning av byggnad, byte av fasad- och takmaterial.

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

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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PBF. En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett
uppsåtligen eller av oaktsamhet. Enligt 9 kap. 10 § punkt 1 är byggsanktions-
avgiften 0,125 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0005 prisbasbelopp per
kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea. Aktuell sanktionsarea uppgår till
170 kvadratmeter.

Enligt 11 kap. 53 a § PBL kan en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas
ned till hälften eller en fjärdedel om avgiften inte står i rimlig proportion till
den överträdelse som har begåtts. Ingen nedsättning är aktuellt i detta fall.

Sökanden blev informerad om ungefärlig nivå på sanktionsavgiften vid
tillsynsbesöket.

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.

Takbytet på bostadshuset har skett innan bygglov och startbesked beviljades.

Byggnadsnämnden är skyldig att påföra byggherren en byggsanktionsavgift
om åtgärden påbörjas innan startbeskedet meddelas enligt 11 kap. 51 § PBL.
Enligt 11 kap. 53 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut även om
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

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

Arbetsutskottet § 128/2020 2020-10-07
Tjänsteutlåtande 2020-09-29
Beräkning av sanktionsavgift 2020-09-29
Kontrollplan 2020-09-29
Situationsplan 2020-09-07
Foto på befintligt hus, garage och smedja (3 st) 2020-08-27
Ansökan om bygglov 2020-07-26

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.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Byggnadsnämnden

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(37)
Sammanträdesdatum
2020-10-21

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 ska delges
Fastighetsägaren

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Byggnadsnämnden

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(37)
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§ 137 Dnr 2020/00071

Sanktionsavgift för olovlig byggnation på fastigheten

Byggnadsnämndens beslut

1 Med stöd av 10 kap. 3 §, 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (PBL,
2010:900) samt 9 kap. 8 § punkt 4 plan- och byggförordningen (PBF,
2011:338) beslutar byggnadsnämnden att påföra fastighetsägaren
Collegium Park i Falköping AB (16556038-9289) en byggsanktionsavgift
om 37 840 kronor (trettiosjutusenåttahundrafyrtio kronor). Avgiften ska
betalas till Falköpings kommun inom två månader efter det att beslutet
delgetts den avgiftskyldige. En faktura skickas ut separat.

Reservat ion

Milada Wurm (SD) och Sonja Eriksson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Bakgrund

Ärendet avser utdömande av sanktionsavgift för ändrad användning, från
garage till verksamhet (Fritidsbanken), innan beviljat bygglov och
startbesked. En ansökan om bygglov i efterhand lämnades in den 8 maj 2020
och bygglov med startbesked beviljades den 26 augusti 2020 (BN §
100/2020).

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. 8 §
punkt 4 är byggsanktionsavgiften 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av
0,00625 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.
Aktuell sanktionsarea uppgår till 88 kvadratmeter.

Enligt 11 kap. 53 a § PBL kan en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas
ned till hälften eller en fjärdedel om avgiften inte står i rimlig proportion till
den överträdelse som har begåtts. Ingen nedsättning är aktuell i detta fall.

Skäl t i l l  beslut

Ändringen har utförts innan bygglov och startbesked beviljades.

Byggnadsnämnden är skyldig att påföra byggherren en byggsanktionsavgift
om åtgärden påbörjas innan startbeskedet meddelas enligt 11 kap. 51 § PBL.
Enligt 11 kap. 53 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut även om
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

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

E-post från fastighetsägaren 2020-10-14
Arbetsutskottet § 129/2020 2020-10-07
Tjänsteutlåtande 2020-09-29
Beräkning sanktionsavgift 2020-09-29
Beslut bygglov BN § 100/2020 2020-08-26

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.

Yrkanden

Milada Wurm (SD) yrkar att avgiften sänks till hälften. Johan Eriksson (M),
Corry Thuresson (S) och Dan Hovskär (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Milada Wurms (SD) förslag respektive
arbetsutskottets förslag och finner att byggnadsnämnden har beslutat enligt
arbetsutskottets förslag.

Paragrafen ska delges
Fastighetsägaren

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Byggnadsnämnden
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Sammanträdesdatum
2020-10-21

§ 138 Dnr 2020/00006 200

Anmälan av delegationsbeslut

Byggnadsnämndens beslut

1 Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund

Delegationslista bygglov, rivningslov, marklov och anmälan enligt rapporter
redovisas.

Beslutsunder lag

Arbetsutskottet § 130/2020
Delegationslista bygglov
Delegationslista marklov
Delegationslista rivningslov
Delegationslista anmälan

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 139 Dnr 2020/00087

Sammanträdesdagar för byggnadsnämndens
arbetsutskott och byggnadsnämnden år 2021

Byggnadsnämndens beslut

1 Byggnadsnämnden fastställer nedanstående sammanträdesdagar för år
2021.

Sammanträdesdagar år  2021
Byggnadsnämndens arbetsutskott i
Falköpingssalen kl. 13:15

Byggnadsnämnden i
Falköpingssalen kl. 13:15

7 januari Obs! Torsdag 20 januari

3 februari 24 februari

10 mars 24 mars

7 april 21 april

12 maj Obs! 8-12 26 maj

9 juni 23 juni

11 augusti 25 augusti

8 september 22 september

6 oktober 20 oktober

10 november 24 november

1 december 15 december

Falköpingssalen och Gudhemsrummet är bokade för gruppmöten från
kl. 12:30 vid nämndsammanträden.

Beslutsunder lag

Arbetsutskottet § 131/2020
Närrmdsekreterarens tjänsteutlåtande

Paragrafen skickas t i l l
Kansliavdelningen

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33(37)FLAKÖP19.2
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2020-10-21

§ 140 Dnr 2020/00097

Val av representant från byggnadsnämnden till rådet
för funktionshinderfrågor för mandatperioden 2019-
2022

Byggnadsnämndens beslut

1 Byggnadsnämnden utser Inga -Lit! Bergsten (S) som ledamot i rådet för
funktionshinderfrågor för mandatperioden 2019-2020, efter att Roger
Lundberg(S) avsagt sig platsen.

Reservat ion

Milada Wurm (SD) reserverar sig mot beslutet.

Bakgrund

Enligt reglemente för rådet för funktionshinderfrågor (KFS 2017:09) § 4 ska
samtliga nämnder i den kommunala organisationen, senast den 31 januari
året efter ordinarie valår, vardera utse en ledamot och en ersättare till rådet
för funktionshinderfrågor. Den 30 januari 2019, § 11 valdes Roger Lundberg
(S) som ledamot i rådet för funktionshinderfrågor för byggnadsnämnden.
Den 5 oktober 2020 avsade sig Roger Lundberg (S) platsen och därmed
behöver den tillsättas av annan ledamot i byggnadsnämnden.

Beslutsunder lag

Meddelande om avsägning från Roger Lundberg (S)

Nominer ingar

Följande nomineras som ledamot:

Inga-Lill Bergsten (S)
Milada Wurm (SD)

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på de två nomineringarna och finner att
byggnadsnämnden har beslutat att välja Inga-Lill Bergsten (S) som ledamot i
Rådet för funktionshinderfrågor.

Paragrafen skickas t i l l
Inga Lill Bergsten (S)
Roger Lundberg (S)
Rådet för funktionshinderfrågor

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 141 Dnr 2020/00005 200

Diverse skrivelser och protokoll

Byggnadsnämndens beslut

1 Informationen läggs till handlingarna.

Bakgrund

a) Kommunstyrelsens beslut den 17 september 2020, § 24.
Sammanträdesdagar 2021 för kommunstyrelsens utskott för social
hållbarhet.

b) Kommunfullmäktiges beslut den 28 september 2020, § 108.
Sammanträdesdagar 2021 för kommunstyrelsens och
kommunfullmäktige.

c) Kommunfullmäktiges beslut den 28 september 2020, § 110.
Avyttring av fastigheten Visdomen 1, Stenstorpsskolan inklusive
skolmuseum.

d) Inkommen skrivelse den 29 september 2020 från privatperson.

e) Länsstyrelsens beslut gällande överklagande av Falköpings kommuns
beslut om bygglov på fastigheten har överklagats.

0 Mark- och miljööverdomstolens meddelande den 6 oktober 2020 om
prövningstillstånd i mål om överklagande av detaljplan för del av
fastigheten

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 142 Dnr 2020/00004 200

Ekonomisk lägesrapport för oktober månad

Byggnadsnämndens beslut

1 Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund

Avdelningschef Erna Pezic presenterar ekonomisk lägesrapport efter
september månad.

Beslutsunder lag

Arbetsutskottet § 133/2020
Ekonomirapport efter september

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 143 Dnr 2020/00003 200

Avdelningschefen och ordföranden informerar

Byggnadsnämndens beslut

1 Informationen läggs till handlingarna.

Bakgrund

Dan Hovskär (KD) har varit i kontakt med ordföranden till
bygdegårdsföreningen i Vilske Kleva gällande avslag på ansökan om
bygglov för takbyte.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks



KLKÖP.C2
Byggnadsnämnden

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37(37)
Sammanträdesdatum
2020-10-21

§ 144 Dnr 2020/00007 200

Övrigt

Byggnadsnämndens beslut

1 Informationen läggs till handlingarna.

Bakgrund

Corry Thuresson (S) berättar att socialdemokraterna var på besök på
stadsbyggnadsavdelningen en halvdag och träffade avdelningschefen och
fick information om hur verksamheten på avdelningen bedrivs.

Bygglovsingenjör Stefan Tiverman informerar om att sökanden till bygglov
för affårslokaler på Hällkistan 1 vill göra ändringar i det bygglov som
beviljats. De behöver i så fall inkomma med en ny ansökan och ordföranden
har då möjlighet att fatta ett ordförandebeslut efter samråd med presidiet.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks


