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§ 78 Dnr 2022/00006  

Bygglovsläget efter maj 2022 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen och lägga den till 

handlingarna.       

Information 

Enligt överenskommelse ska det vid varje nämndsmöte redogöras för hur 

många ansökningar om lov och förhandsbesked samt anmälning av ej 

lovpliktiga åtgärder som kom in föregående månad. Utöver detta redovisas 

också inkomna tillsynsärenden och hur många som har avslutats. 

Under maj 2022 inkom 24 ansökningar om lov/förhandsbesked samt 10 

anmälningar. Sammanlagt har det kommit in 172 ansökningar om 

lov/förhandsbesked och 46 anmälningar till och med maj månad.  

Totalt antal inkomna ärende är fortsatt färre än samma period 2021 (211/68) 

likvärdigt med 2020 (175/39) men något mer än 2018 (160/39) och 2019 

(167/33).  

Under perioden har fem nya tillsynsärenden registrerats och inget ärenden 

har avslutats vilket innebär 144 pågående tillsynsärenden.      

Underlag 

 Arbetsutskottet § 74/2022 

 Tjänsteutlåtande från stadsbyggnadsavdelningen, 2022-06-02 

 Statistik inkomna ärenden maj 2022, 2022-06-01 

 Diagram över inkomna ärenden    
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§ 79 Dnr 2021/00186  

Anmälan av delegationsbeslut  

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen och lägga den till 

handlingarna.       

Information 

Med delegation enligt 6 kap. 37 § kommunallagen avses att en nämnd ger 

någon annan i uppdrag att självständigt fatta beslut på nämndens vägnar. 

Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat. Byggnadsnämnden har 

överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och tjänstepersoner i enlighet 

med byggnadsnämndens delegationsbestämmelser. Ett beslut som en delegat 

fattar med stöd av delegationsbestämmelserna har samma rättsverkan som 

om det fattats av byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden kan inte ändra ett 

sådant beslut. Dock kan byggnadsnämnden när som helst återkalla 

delegationen. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ett delegationsbeslut som fattas med stöd av byggnadsnämndens 

delegationsbestämmelser ska anmälas till byggnadsnämnden vid dess 

nästkommande sammanträde. Samtliga anmälda delegationsbeslut 

presenteras för byggnadsnämnden i form av nedanstående förteckning. 

Beslut Delegat  

Bygglov enligt rapport 

2022-05-01 – 2022-05-31 

Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 

Rivningslov enligt rapport 

2022-05-01 – 2022-05-31 

Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 

Marklov enligt rapport 

2022-05-01 – 2022-05-31 

Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 

Anmälan enligt rapport 

2022-05-01 – 2022-05-31 

Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 

Åtgärdsföreläggande om OVK-

besiktning 

TS 2022-017 

Byggnadsinspektör 

Ansökan om förtursförklaring 

Dok.id 18144 

Ordföranden 
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§ 80 Dnr 2021/00185  

Anmälningsärenden  

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen och lägga den till 

handlingarna.      

Bakgrund 

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 

händelser som kan vara av intresse för byggnadsnämnden.    

Nr Ärende 

1 Mark- och miljödomstolens protokoll den 18 maj 2022. Bygglov för 

plank på fastigheten Kopparslagaren 18. Mark- och miljödomstolen ger 

inte Falköpings kommun prövningstillstånd. 

2 Svea Hovrätts beslut den 25 maj 2022. 

Ansökan om förtursförklaring avslås. 

3 Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd för 

överklagande av beslut om klagorätt, mål M 872-22. 

Byggnadsnämnden föreläggs att inkomma med yttrande. 

4 Länsstyrelsens beslut den 17 juni 2022. Överklagande av beslut om 

byggsanktionsavgift för nybyggnad samt ändrad användning på 

fastigheten Jäla-Västerbo 1:3. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

5 Länsstyrelsens beslut den 17 juni 2022. Beslut om överprövad 

strandskyddsdispens på fastigheten Yttern 1:2. Länsstyrelsen 

godkänner dispens med villkor. 

6 Länsstyrelsens beslut den 20 juni 2022. Länsstyrelsen godkänner 

kommunalt beslut om strandskyddsdispens på fastigheten Alvared 

10:6. 

7 Länsstyrelsens beslut den 20 juni 2022. Länsstyrelsen godkänner 

kommunalt beslut om strandskyddsdispens på fastigheten Valtorp 8:1. 

8 Kommunstyrelsens beslut den 18 maj 2022, § 77. Riktlinjer för 

vandringsleder inom Falköpings kommun. 

9 Thomas Henning (KD) avsäger sig uppdraget som ersättare i 

byggnadsnämnden den 24 juni 2022. 
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§ 81 Dnr 2021/00182  

Ekonomisk lägesrapport efter maj 2022 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen och lägga den till 

handlingarna.       

Information 

Byggnadsnämndens budget omfattar byggnadsnämndens egna kostnader i 

form av politikerarvoden, reseersättningar, mobilabonnemang med mera. 

Byggnadsnämnden har inget personalansvar och ingen verksamhetsbudget, 

utan detta ligger på kommunstyrelsen.  

Byggnadsnämnden har tilldelats en budgetram på 1000 tkr för år 2022 och 

nämndens resultat för maj 2022 visar en positiv avvikelse med 97 tkr.     

Underlag 

 Arbetsutskottet § 77/2022  

 Tjänsteutlåtande från stadsbyggnadsavdelningen, 2022-06-01 

 Ekonomirapport efter maj 2022     
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§ 82 Dnr 2017/00029 214 

Information om detaljplan för fastigheten Gradskivan 
11  

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen och lägga den till 

handlingarna.      

Information 

Stadsbyggnadsavdelningen fick den 9 maj 2017, § 59 i uppdrag av 

byggnadsnämnden att ta fram en detaljplan för pendelparkeringen på del av 

fastigheten Dotorp 6:28. Därefter har flertalet utredningar genomförts 

däribland geoteknisk utredning och dagvattenutredning. Planområdet har 

också utökats för att inkludera fastigheten Gradskivan 11 för att möjliggöra 

uppförande av kontor eller verksamheter. 

På grund av marken beskaffenhet och topografi finns det svårigheter vad 

gäller uppförande av byggnader inom planområdet. Parkeringsplatserna som 

är anlagda har tillfälligt lov som utgår under hösten 2023. Sammantaget 

bedöms en förändrad inriktning för planen innebära möjlighet att skapa ett 

fint grönområde som även kan fungera som översvämningsyta och kolsänka 

samtidigt som parkeringsplatserna blir planenliga.    

Underlag 

 Arbetsutskottet § 78/2022 

 Tjänsteutlåtande från stadsbyggnadsavdelningen, 2022-05-30 

  

            



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10 (45) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-29 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 83 Dnr 2021/00180  

Planläget för juni 2022 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till planprioritering för 

juni månad.  

Sammanfattning 

Planläggning med detaljplan syftar till att mark och vattenområden används 

till de ändamål området är mest lämpat för och är en kommunal 

angelägenhet. Planuppdrag och planprioritering beslutas om av 

byggnadsnämnden.  

Två detaljplaner har fått förändrad prioritering och beslut om samråd samt 

antagande kommer fattas av nämnden under sammanträdet.  

Bakgrund 

Planläggning med detaljplan syftar till att mark och vattenområden används 

till de ändamål området är mest lämpat för och är en kommunal 

angelägenhet. När kommunen tar fram en detaljplan görs det enligt en väl 

definierad process med syfte att säkra insyn för berörda, få fram ett så bra 

beslutsunderlag som möjligt och att förankra förslaget. Det är 

byggnadsnämnden som beslutar ifall planarbete ska påbörjas eller inte och 

därmed behöver nämnden även besluta om prioritering mellan uppdragen. 

Förvaltningens bedömning 

Detaljplanen för Stenstorp 38:1 flyttas från tredje prioritering till första för 

att säkerställa behov av verksamhetsmark i Stenstorp. Detaljplanen för del av 

Dotorp 6:28 m.fl. flyttas från tredjeprioritering till andra prioritering, 

nämnden kommer även fatta beslut om samråd för denna detaljplan. Beslut 

om antagande av detaljplan för Apotekaren 11 kommer också fattas av 

nämnden. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet § 82/2022 

 Stadsbyggnadsavdelningens tjänsteutlåtande, 2022-05-30 

 Planpriolista för juni månad, 2022-05-30 
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§ 84 Dnr 2020/00077  

Samråd för detaljplan för del av fastigheten Dotorp 6:28 
(Brogärdets industriområde) 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden godkänner upprättat samrådsförslag till detaljplan för 

del av Dotorp 6:28 m.fl., 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 11 juli till den 26 augusti 2022.  

Sammanfattning 

Stadsbyggnadsavdelningen fick den 16 december 2020 i uppdrag av 

byggnadsnämnden att upprätta förslag till detaljplan för del av fastigheten 

Dotorp 6:28 m.fl. Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av 

idrottsändamål och lager samt att planlägga för befintlig teknisk anläggning 

norr om Nordmannagatan. Planområdet är sedan tidigare planlagd för 

småindustri och planförslaget är inte överensstämmande med gällande 

översiktsplan.  

Planområdet bedöms vara lämpligt för föreslagna användningar och 

föreslagen reglering av byggnation. Förvaltningen föreslår därför att 

byggnadsnämnden godkänner upprättat samrådsförslag till detaljplan för del 

av Dotorp 6:28 m.fl. samt att planen inte kommer medföra betydande 

miljöpåverkan. Förvaltningen föreslår därtill att planförslaget sänds på 

samråd mellan den 11 juli och 26 augusti 2022.       

Bakgrund 

Stadsbyggnadsavdelningen fick den 16 december 2020, § 166 i uppdrag av 

byggnadsnämnden att upprätta ett förslag till detaljplan för del av fastigheten 

Dotorp 6:28 m.fl. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för uppförande av idrottsändamål samt 

möjlighet till lager. Detaljplanen syftar också till att planlägga för befintlig 

teknisk anläggning norr om Nordmannagatan. 

Förändringen innebär sedan tidigare planlagd mark får ändrad användning 

samt möjlighet att uppföra högre byggnader och överensstämmer inte med 

Översiktsplan 2017-2030, antagen av kommunfullmäktige den 26 februari 

2018, § 44. Planförslaget arbetas fram enligt utökat förfarande. 
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Förvaltningens bedömning 

Marken inom planområdet bedöms vara lämplig för föreslagna användningar 

och planförslaget möjliggör för uppförande av byggnad som kan användas 

som verksamhetslokal, exempelvis lager men även idrottsändamål. 

Reglering av högsta höjd för byggnad samt högsta exploateringsgrad bedöms 

stämma överens med reglering för intilliggande fastigheter.   

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet § 83/2022 

 Tjänsteutlåtande, 2022-05-30 

 Plankarta, 2022-05-30 

 Planbeskrivning, 2022-05-30 

 Volymstudie, 2021-09-17 

 Dagvattenutredning, 2021-08-16 

 Miljöteknisk markundersökning, 2021-08-11 

 Naturvärdesinventering, 2021-05-17 

 Länsstyrelsens yttrande angående undersökning av miljöpåverkan, 

2021-04-29 

 Undersökning av miljöpåverkan, 2021-04-07 
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§ 85 Dnr 2021/00136  

Antagande av detaljplan för fastigheten Apotekaren 11 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet och 

stadsbyggandsavdelningens bemötande av inkomna synpunkter. 

2   Byggnadsnämnden antar detaljplanen med stöd av kommunfullmäktiges 

delegation.                           

Sammanfattning 

Stadsbyggnadsavdelningen fick den 15 december 2021, § 191 i uppdrag av 

byggnadsnämnden att upprätta ett förslag till detaljplan för Apotekaren 11. 

Detaljplanen syftar till att pröva den sydöstra delen av planområdets 

lämplighet för användningen vård, göra befintlig bebyggelse planenlig samt 

upphäva tomtindelningsplanen för hela fastigheten Apotekaren 11. Detta för 

att möjliggöra en ny fastighetsbildning. 

Detaljplanen innebär i realiteten inte någon förändring av den fysiska miljön 

utan gör endast befintlig bebyggelse inom fastigheten planenlig och 

möjliggör för en avstyckning av fastigheten Apotekaren 11, vilket sker i 

överensstämmelse med Översiktsplan 2017-2030.  

Förvaltningens bedömning är att detaljplanen bidrar till bättre möjligheter 

för fastighetsbildning inom området. 

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.  

Förvaltningens förslag till beslut är att byggnadsnämnden godkänner 

granskningsutlåtandet och stadsbyggandsavdelningens bemötande av 

inkomna synpunkter, samt att byggnadsnämnden antar detaljplanen med stöd 

av kommunfullmäktiges delegation.  

Bakgrund 

Stadsbyggnadsavdelningen fick den 15 december 2021, § 191 i uppdrag av 

byggnadsnämnden att upprätta ett förslag till detaljplan för Apotekaren 11. 

Detaljplanen syftar till att pröva den sydöstra delen av planområdets 

lämplighet för användningen vård, göra befintlig bebyggelse planenlig samt 

upphäva tomtindelningsplanen för hela fastigheten Apotekaren 11. Detta för 

att möjliggöra en ny fastighetsbildning.  

Det formella samrådet pågick mellan den 4 april och den 25 april 2022. 

Planen var utsänd på granskning mellan den 5 maj och den 19 maj 2022. 

Totalt inkom 21 synpunkter under samråds- och granskningstiden varav 10 

utan erinran.                            
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Förvaltningens bedömning 

Detaljplanen innebär i realiteten inte någon förändring av den fysiska miljön 

utan gör endast befintlig bebyggelse inom fastigheten planenlig och 

möjliggör för en avstyckning av fastigheten Apotekaren 11, vilket sker i 

överensstämmelse med Översiktsplan 2017-2030, antagen av 

kommunfullmäktige den 26 februari 2018, § 44. 

Förvaltningens bedömning är att detaljplanen som även inkluderar 

upphävandet av tomtindelningsplanen bidrar till bättre möjligheter för 

fastighetsbildning inom området. Bedömningen är även att den tänkta 

avstyckning av fastigheten är lämplig då parkeringsbehovet på båda de nya 

fastigheterna kan tillgodoses i enlighet med Falköpings parkeringspolicy och 

parkeringsnorm, antagen av kommunfullmäktige den 25 juni 2018, § 116.                         

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.  

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet § 84/2022  

 Tjänsteutlåtande från stadsbyggnadsavdelningen, 2022-05-31 

 Fastighetsförteckning, 2022-05-31 

 Planbeskrivning, 2022-05-30 

 Plankarta, 2022-05-30 

 Grundkarta, 2022-05-30 

 Granskningsutlåtande, 2022-05-30 

 Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2022-01-11 

 Länsstyrelsens yttrande på undersökning av betydande 

miljöpåverkan, 2022-02-02 

 Kulturmiljöutredning, 2016-10-14 

 Miljöteknisk markundersökning, 2005-04-20 
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§ 86 Dnr 2022/00049  

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Forentorp 1:2 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Förhandsbesked för enbostadshus med garage beviljas 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 7 004 kr. Faktura skickas separat.   

Villkor 

3   Huvudbyggnaden får inte ha en större byggnadsarea än 150 kvadratmeter.  

Bakgrund 

Ansökan avser förhandsbesked för ett enbostadshus med tillhörande garage. 

Sökande tänker sig ett bostadshus med en byggnadsarea på ca 120 

kvadratmeter och ett garage på ca 100 kvadratmeter. Marken är tänkt att 

styckas av för att bilda en egen fastighet. Som infart är kommer befintlig väg 

att användas.  

Lokalisering 

Platsen besöktes den 31 maj 2022. Den tänkta placering sker på mark som är 

bevuxen med blandskog. I öster finns en större våtmark och i väster gränsar 

den mot jordbruksmark.  

Översiktsplanen för området 

Enligt översiktsplanen benämns markanvändningen som landsbygd och 

generellt utpekad som jordbruksmark.  

Den tänkta placeringen av byggnaderna omfattas av riksintresse för 

naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård. Platsen är även utpekat i 

Falköpings kommuns naturvårdsprogram, där den till hör klass 3.  

Platsen omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.  

Yttranden 

Då åtgärden görs utom detaljplanelagt område ska berörda ha underrättats 

om ansökan och getts tillfälle att yttra sig, enligt 9 kap. 25 § PBL. Ägare av 

och boende på Forentrop 1:8, 1:8, Ingatorp 1:11, Lunden 1:11, 2:3, Stora 

Bjurum 2:11, 2:7-2:9 samt Ugglum-Näs 5:3-5:5 och Ugglum-Näs 5:7 har 

bedömts vara berörda. Inga negativa synpunkter har kommit in till 

byggnadsnämnden.  
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Skäl till beslut 

Byggnadsnämnden bedömer att byggnaderna inte kommer att få någon 

betydande inverkan på omgivningen. Den sökta åtgärden bedöms därför, 

med hänsyn till bebyggelsens karaktär och omfattning, inte vara sådan att 

marken behöver prövas med detaljplan enligt 4 kap. 2 § PBL. Nämnden 

bedömer att marken som tas i anspråk för bebyggelse är inte brukningsvärd 

jordbruksmark eller skogsmark som har betydelse förskogsnäringen enligt 3 

kap. 4 § miljöbalken (1998:808), genom 2 kap. 2 § PBL.  

Genom att följa villkoren om utformning gällande största byggnadsarea 

bedömer byggnadsnämnden att byggnaderna knyter an till omgivande 

bebyggelse och på så sätt bidrar till en god helhetsverkan enligt 2 kap. 6 § 

PBL. 

Mot bakgrund av ovanstående bedömer byggnadsnämnden att lokaliseringen 

av byggnaderna är förenliga med Falköpings kommuns översiktsplan, 2 kap. 

och 9 kap. 31 § PBL och ett positivt förhandsbesked kan beviljas. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 85/2022   2022-06-08 

Tjänsteutlåtande   2022-05-31 

Bilder från platsbesök   2022-05-31 

Situationsplan, karta, foto   2022-04-07 

Ansökan om förhandsbesked  2022-04-07 

Övriga upplysningar 

För att utföra den aktuella åtgärden krävs bygglov. Förhandsbeskedet gäller 

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

Beslutet inklusive avgiften kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län. Ett skriftligt överklagande ska ha inkommit till 

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

Innan åtgärder vidtas så behöver sökande säkerställa att beslutet inte har 

blivit överklagat av annan part. Stadsbyggnadsavdelningen kan lämna mer 

information. 

Det finns flera biotoper framförallt i jordbrukslandskap som omfattas av 

biotopskydd. Tillstånd kan krävas för ingrepp som påverkar dessa.  

Generellt skyddade biotoper är: 

 Allé 

 Odlingsrösen i jordbruksmark 

 Stenmurar i Jordbruksmark 

 Åkerholme 

 Källa med omgivande våtmark i jordbrukslandskap 
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 Våtmark och småvatten i jordbrukslandskap (Gäller även öppna 

diken) 

 Pilevall 

Olika typer av skyddsvärda träd 

Grova träd (jätteträd) minst 1 meter i diameter och mycket gamla träd till 

exempel gran, tall, ek, bok minst 200 år samt övriga lövträd minst 140 år kan 

kräva samråd enligt miljöbalken. För mer information om generellt 

biotopskydd och skyddsvärda träd kontakta Länsstyrelsen i Västra Götalands 

län.  
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§ 87 Dnr 2022/00047  

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
del av fastigheten Broddetorp 6:1 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Förhandsbesked för enbostadshus med garage beviljas med stöd av 9 kap. 

17 § plan- och bygglagen (PBL, 2010:900) på den avsedda platsen med 

nedan givna villkor. 

2   Ingen handläggningsavgift tas ut i ärendet.   

Villkor 

1  Fasaden ska kläs med faluröd träpanel.     

Bakgrund 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus samt 

garage på del av fastigheten Broddetorp 6:1. Huset är tänkt att uppföras i  

u-form, fasad av faluröd träpanel (ursprungligen bruten vit putsfasad), i ett 

plan med en byggnadsarea på ca 275 kvadratmeter för huset och 65 

kvadratmeter för garaget. Tänkt tomt/avstyckning på knappt 1 hektar är 

placerad mellan två avstyckade bostadsfastigheter. Fastigheten ligger utanför 

detaljplanelagt område. Platsbesök gjordes den 22 februari 2022. 

Bostadshusen i närområdet har traditionell utformning i ett plan eller ett plan 

med inredd vind med byggnadsareor på mellan 90 och 140 kvadratmeter 

förutom den före detta prästgården som är dominerande i omgivningarna 

med sina två plan och en byggnadsarea på ca 150 kvadratmeter.  

Översiktsplanen 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 

är möjligt, undvika placering på brukad jordbruksmark alternativt placera 

nybyggnation i kantlägen så att störningen blir så liten som möjligt på den 

brukade arealen. Detta gäller även för tillfartsvägar och andra anordningar 

som krävs för byggnationen. Området omfattas av riksintressen för 

naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv samt inom ett kulturhistoriskt 

värdefullt område (Delområde 4:C: Broddetorps gamla kyrkplats) 

Fastigheten ingår i ”Redogörelse och ställningstagande – riksintresse för 

kulturmiljövården i Falköpings kommun, underlag till ÖP” antagen den 26 

februari 2018. Där framhävs Hornborgabygden som en av landets äldsta 

odlingsbygder med välbevarade lagaskifteskaraktär. Området vid 

Broddetorps gamla kyrkplats bedöms ha ett regionalt bevarandevärde. Enligt 
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redogörelsen bör ny bebyggelse utföras i anslutning till befintlig bebyggelse 

med liknande material, kulör och utformning.  

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 berörda boende på fastigheterna Broddetorp 1:6, 1:14, 2:16, 2:17, 2:23, 

3:1, 3:3, 3:5, 3:6, 4:1, 6:2, 6:3, 7:9, Fjällåkra 3:6 samt Hov 5:8, 5:9, 5:14 har 

bedömts vara berörda. Inga negativa synpunkter har inkommit men en 

kommentar har inkommit från ägare av Broddetorp 2:17. 

Hen godkänner förslaget under förutsättning att placeringen inte ändras, 

åtminstone inte västerut. För övrigt anser hen, sammanfattningsvis, att det är 

beklagligt att man tillåter nybyggnation på brukningsvärd jordbruksmark. 

Ärendet har remitterats till Västra Götalandsregionen, Förvaltningen för 

kulturutveckling, som i sitt remissvar den 7 juni 2022 framhåller att 

byggnadstypen, genom sin form i kombination med fasadmaterial, är ett 

främmande inslag i den aktuella kulturmiljön, såväl i relation till den 

närmaste omgivningen, men även i ett större perspektiv med 

Hornborgabygdens rika inslag av ålderdomlig agrar bebyggelse. Ur 

kulturhistorisk synvinkel saknar traditionella skånelängor förankring i denna 

del av landet. Att sökanden överväger byte av fasadmaterial till faluröda 

fasader är dock positivt då karaktären av en skånelänga blir mindre påtagligt.  

Stadsbyggnadsavdelningens förslag till beslut 

1   Förhandsbesked beviljas inte med stöd av 2 kap. 3 § punkt 1 och 6 § 

punkt 1 samt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (PBL, 2010:900)  

2   Ingen handläggningsavgift tas ut i ärendet.   

Stadsbyggnadsavdelningens skäl till förslag till beslut 

Byggnadsnämnden bedömer att placeringen inte kommer att få någon 

betydande inverkan på omgivningen eftersom den placeras som en mindre 

komplettering till befintlig bebyggelse. Den sökta åtgärden bedöms därför 

inte vara sådan att markens lämplighet behöver prövas med detaljplan enligt 

4 kap. 2 § PBL  

Eftersom berörd del av fastigheten i närtid har brukats bedömer nämnden att 

marken är att anse som brukningsvärd jordbruksmark enligt 3 kap. 4 § 

miljöbalken (MB, 1998:808).  

Byggnadsnämnden bedömer, med tanke på närheten till övrig bebyggelse 

och placering på en tydligt avgränsad plats mellan två befintliga 

bostadsfastigheter, att det tänkta enbostadshuset blir ett begränsat 

komplement som inte påtagligt motverkar ett rationellt jordbruk i ett större 

perspektiv likt Mark- och miljööverdomstolens bedömning den 28 februari 

2018, mål nr P 4520-17. 
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Föreslagen utformning på bostadshuset, volymen och en byggnadstyp 

inspirerad av traditionella skånelängor, är dock inte förenligt med 

riksintresset för kulturmiljövården och följer inte de förhållningssätt som 

framgår av ”Redogörelse och ställningstagande – riksintresse för 

kulturmiljövården i Falköpings kommun, underlag till Öp”.  

Byggnaden kommer att få en area som blir mellan två till tre gånger större än 

befintliga bostadshus och en utformning som blir dominerande i landskapet. 

Kraven på att främja en ändamålsenlig struktur enligt 2 kap. 3 § punkt 1 

samt hänsyn till stads- och landskapsbilden enligt 2 kap. 6 § punkt 1 PBL 

uppfylls därmed inte.  

Mot bakgrund av ovanstående bedömer byggnadsnämnden att lokaliseringen 

på bostadshuset är förenlig med Falköpings kommuns översiktsplan men 

utformningen strider mot delar av 2 kap. 3 och 6 §§ PBL. Det allmänna 

intresset som riksintresse för kulturmiljövården utgör väger tyngre än det 

enskilda intresset att bygga ett hus med tänkt utformning. 

Sammantaget kan ett positivt förhandsbesked inte ges.  

Handläggningstiden har överskridit 10 veckor och byggnadsnämnden har 

inte beslutat om någon förlängning av handläggningstiden vilket innebär att 

avgiften ska reduceras med femtedel för varje påbörjad vecka som tidsfristen 

överskrids enligt 12 kap. 8 a § PBL. Handläggningstid från komplett ärende 

till beslut blir i detta fall 17 veckor och därmed ska ingen avgift tas ut i 

ärendet. 

Byggnadsnämndens skäl till beslut 

Byggnadsnämnden bedömer att placeringen inte kommer att få någon 

betydande inverkan på omgivningen eftersom den placeras som en mindre 

komplettering till befintlig bebyggelse. Den sökta åtgärden bedöms därför 

inte vara sådan att markens lämplighet behöver prövas med detaljplan enligt 

4 kap. 2 § PBL. 

Byggnadsnämnden bedömer, med tanke på närheten till övrig bebyggelse 

och placering på en tydligt avgränsad plats mellan två befintliga 

bostadsfastigheter, att det tänkta enbostadshuset blir ett begränsat 

komplement som inte påtagligt motverkar ett rationellt jordbruk i ett större 

perspektiv likt Mark- och miljööverdomstolens bedömning den 28 februari 

2018, mål nr P 4520-17. 

Föreslagen utformning på bostadshuset, volymen och en byggnadstyp 

inspirerad av traditionella skånelängor på 275 kvadratmeter, särskiljer sig 

mot omgivande bebyggelse, men inte i den utsträckningen att det skulle 

förhindra byggnationen. Bostadshuset är visserligen stort till ytan, men kan 

ändå tolereras. Förändringen till faluröd kulör på fasaden gör att byggnaden 

bättre passar in i landskapet.  
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Mot bakgrund av ovanstående bedömer byggnadsnämnden att lokaliseringen 

på bostadshuset är förenlig med Falköpings kommuns översiktsplan. 

Sammantaget kan ett positivt förhandsbesked ges. 

Handläggningstiden har överskridit 10 veckor och byggnadsnämnden har 

inte beslutat om någon förlängning av handläggningstiden vilket innebär att 

avgiften ska reduceras med femtedel för varje påbörjad vecka som tidsfristen 

överskrids enligt 12 kap. 8 a § PBL. Handläggningstid från komplett ärende 

till beslut blir i detta fall 17 veckor och därmed ska ingen avgift tas ut i 

ärendet. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Tjänsteutlåtande   2022-06-17 

Kommentar från Broddetorp 2:17  2022-06-09 

Yttrande Förvaltningen för kulturutveckling 2022-06-07 

Reviderad situationsplan (= ärende komplett) 2022-02-28 

E-post från sökande   2022-02-28 

Foton från platsbesök   2022-02-22 

Illustrationer    2022-02-10 

Skiss planlösning   2022-02-10 

Ansökan om förhandsbesked  2022-02-10 

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.  

Det finns flera biotoper framförallt i jordbrukslandskap som omfattas av 

biotopskydd. Tillstånd kan krävas för ingrepp som påverkar dessa.  

Generellt skyddade biotoper är: 

 Allé 

 Odlingsrösen i jordbruksmark 

 Stenmurar i Jordbruksmark 

 Åkerholme 

 Källa med omgivande våtmark i jordbrukslandskap 

 Våtmark och småvatten i jordbrukslandskap (Gäller även öppna 

diken) 

 Pilevall 
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Olika typer av skyddsvärda träd 

Grova träd (jätteträd) minst 1 meter i diameter och mycket gamla träd till 

exempel gran, tall, ek, bok minst 200 år samt övriga lövträd minst 140 år kan 

kräva samråd enligt miljöbalken. För mer information om generellt 

biotopskydd och skyddsvärda träd kontakta Länsstyrelsen i Västra Götalands 

län.     

Yrkanden 

Dan Hovskär (KD) yrkar att ge ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus på del av fastigheten Broddetorp 6:1.  

Johan Eriksson (M), Corry Thuresson (S), Anette Larsson (SD) och Milada 

Wurm (SD) yrkar bifall till Dan Hovskärs (KD) yrkande.     

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på stadsbyggnadsavdelningens förslag 

respektive Dan Hovskärs (KD) yrkande och finner att byggnadsnämnden 

beslutar enligt Hovskärs yrkande.    
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§ 88 Dnr 2022/00051  

Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten 
Rådjuret 15 

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 2022-04-06). 

5   Byggnadsnämnden beslutar att byggnadsverket får tas i bruk innan 

slutbesked lämna enligt 10 kap. 4 § PBL. 

6   Handläggningsavgift tas ut med 4 115 kr, i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av plank. Planket får en höjd på ca 2 

meter, ändarna sluttar ner mot marken. Utmed den norra fastighetsgränsen 

får planket en utbredning på ca 13 meter och utmed den östliga 

fastighetsgränsen blir utbredningen 13,5 meter. Vid den norra 

fastighetsgränsen slutar planket under fönster på byggnaden på 

Nordfalegatan 2-4. Planket blir av liggande träribbor av tryckimpregnerat 

trä. 

Fastigheten omfattas av detaljplan ”Kv Gumsen m.fl.” antagen den 20 

november 1981. Enligt detaljplanen hamnar planket på 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 och boende på Hamstern 2, 4, Ranten 2:23, 

Rådjuret 11, 13, 14, och Rådjuret 16 har bedömts vara berörda.  

Synpunkter har inkommit från boende på Rådjuret 14. Synpunkten handlar 

om att utsikt och vy försvinner.  

Sökande inkom med svar den 19 maj 2022.  
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Skäl till beslut 

Åtgärden avviker från detaljplanen med avseende på att planket uppförs på 

mark som inte får bebyggas. Avvikelsen bedöms som liten med hänsyn till 

plankets placering in i mellan högre byggnader samt att åtgärden är förenlig 

med planens syfte.  

Den påverkan på utsikten för boende på Rådjuret 14 bedöms inte vara en 

sådan betydande olägenhet som beskrivs i 2 kap. 9 § PBL, och utgör därför 

inget hinder mot att bygglov ges. 

Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 

bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL. Och mot bakgrund av ovanstående kan 

bygglov beviljas.  

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 86/2022   2022-06-08 

Tjänsteutlåtande   2022-05-31 

Foto Platsbesök   2022-05-31 

Svar på yttrande   2022-05-20 

Synpunkt från Rådjuret 14   2022-04-29 

Kontrollplan     2022-04-06 

Illustration     2022-04-06 

Situationsplan   2022-04-06 

Ansökan om bygglov   2022-04-06 

Övriga upplysningar 

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 

kap. 43 § PBL.  

Beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas (påbörjas) först 

fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, 

även om startbesked har lämnats. 

Efter dessa fyra veckor får beslutet verkställas även om det inte har fått laga 

kraft under förutsättning att det finns ett startbesked enligt 9 kap. 42 a § 

PBL. 

Stadsbyggnadsavdelningen kungör i regel lovbeslutet inom en vecka efter att 

det har tagits. Byggnadsnämnden får i undantagsfall bestämma att ett beslut 

om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas tidigare, om ett 

väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det enligt 9 kap. 42 a § PBL. 

Om åtgärden påbörjas innan fyra veckor har gått får byggnadsnämnden 

stoppa arbetet enligt 11 kap. 31 § PBL. 

Beslutet inklusive avgiften kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län. Ett skriftligt överklagande ska ha inkommit till 
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byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då sökande fick beslutet. 

Stadsbyggnadsavdelningen kan lämna mer information.  

I handläggningsavgiften ingår kostnad för bygglovsprövning och startbesked 

samt förskottsavgift för beslut om slutbesked och gränsvisning. 

Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då 

beslutet om bygglov upphör att gälla. 

Planket ska uppföras på den egna fastigheten. För att säkerställa att så sker 

krävs en gränsvisning där kommunens mätningsingenjör markerar läget på 

fastighetsgränsen. Byggherren kontaktar stadsbyggnadsavdelningen för 

överenskommelse om tid för gränsvisning.  

Som underlag för slutbesked ska verifierad kontrollplan lämnas in till 

stadsbyggnadsavdelningen.  
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§ 89 Dnr 2022/00054  

Bygglov för byte av taktegel på fastigheten Esbjörntorp 
1:6 

Byggnadsnämndens beslut 

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

2010:900). 

2   Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte för åtgärden. Byggherren 

ansvarar själv för kontrollen av genomförandet. 

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

23 §§ PBL. 

4   Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att kontrollplanen 

fastställs (daterad 2022-05-30) 

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 åtgärder som 

omfattas av den utökade lovplikten.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för byte av takbeklädnad, från rött tegeltak till tak av 

svart betongtakpanna. Vidare ska fönster bytas. Nya fönster ska ha samma 

storlek, färg och form som de befintliga, enligt uppgift från sökanden. 

Fastigheten omfattas av områdesbestämmelser för ”Tiarp”. Antagen den 5 

maj 1994. 

Yttranden 

Ärendet har remitterats kommunarkitekten som inte har några negativa 

synpunkter på ansökan. 

Skäl till beslut 

Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 

bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 89/2022   2022-06-08 

Tjänsteutlåtande   2022-05-30 

Kontrollplan    2022-05-30 

Foto x 3    2022-04-12 

Situationsplan   2022-05-11 

Ansökan om bygglov   2022-03-27 
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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. 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.  
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§ 90 Dnr 2022/00056  

Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerbyggnad på 
fastigheten Dotorp 6:28 

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: Lennart Jonsson, ljbyggassistans@gmail.com, som är certifierad 

kontrollansvarig med certifieringsnummer SC1563-12 N enligt 10 kap.  

9 § PBL. 

3   Handläggningsavgift tas ut med 266 915 kr. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av industri/lagerhall, med utrymmen 

för omklädnad, dusch/wc samt mindre kontorsdel. Byggnaden får en 

byggnadsarea på 2016 kvadratmeter. Fasaden blir av grå plåt och 

takbeläggningen blir av svart papp. Fasadyttermått på byggnaden blir 42 x 

48 meter och får en byggnadshöjd på ca 9,4 meter. Åtgärden sker inom 

detaljplan för ”Tåstorp 7:7 m.fl. (Brogärdets industriområde)” som fick laga 

kraft 31 juli 2007. Enligt detaljplanen är tillåten byggnadshöjd 10 meter.  

Skäl till 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 till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 91/2022   2022-06-08 

Tjänsteutlåtande   2022-06-02 

Nybyggnadskarta   2022-06-01 

Marksektion med fördröjningsmagasin  2022-06-01  

Situationsplan – Yttre VA   2022-06-01 

Sektionsritning   2022-05-05 

Planritning    2022-05-05 

Ansökan om bygglov   2022-05-05 

Övriga upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett 

startbesked. 
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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 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. I handläggningsavgiften ingår 

kostnad för bygglovsprövning, startbesked, nybyggnadskarta, planavgift 

samt förskottsavgift för beslut om startbesked, slutbesked och utstakning. 

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 

 Brandskyddsbeskrivning 

 VA-handlingar 

 Ventilations- och värmeritningar 
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§ 91 Dnr 2022/00055  

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på 
fastigheten Gamla stan 2:26 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 och 31 c §§ 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 2022-03-03). 

5   Byggnadsnämnden beslutar att byggnadsverket får tas i bruk innan 

slutbesked lämnas enligt 10 kap. 4 § PBL.  

6   Handläggningsavgift tas ut med 4 782 kronor, i enlighet med taxa 

fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av transformatorstation om ca 7 

kvadratmeter. Transformatorstationen uppförs i plåt med grå väggar och 

svart tak. Fastigheten omfattas av detaljplan ”Del av gamla staden, 

Vilhelmsberg södra, etapp 1” antagen den 29 april 1974. Ansökan strider 

mot gällande detaljplan avseende transformatorstationens placering på 

parkmark, samt att avstånd till fastighetsgräns är mindre än 4,5 meter. 

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 och boende i fastigheterna Gamla Stan 2:26, Gamla 

Stan 2:11, Gamla Stan 2:24, Gamla Stan 2:13, Organisten 1 och Venus 10 

har bedömts vara berörda. 

Sökanden kompletterade ansökan avseende ny position på 

transformatorstationen den 25 april 2022. 

Ägare och boende till ovan nämnda fastigheter underrättades om ny position 

och gavs möjlighet att yttra sig en andra gång.  

Yttrande inkom från boende inom fastigheten Venus 10, i erinran beskrivs 

att man önskar att planerad transformatorstation flyttas ytterligare söder ut 

samt närmare den stenmur vilken angränsar till kyrkogården. 
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Inkommen erinran har kommunicerats med sökande part vilken vill att 

liggande förslag på lokalisering ska prövas. 

Skäl till beslut 

Åtgärden avviker från detaljplanen avseende transformatorstationens 

placering på parkmark. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut och 

den planerade åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett 

angeläget gemensamt behov. Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen 

åtgärd uppfyller utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL. Med bakgrund av 

ovan kan bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 och 31 c §§ PBL 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 90/2022   2022-06-08 

Tjänsteutlåtande   2022-05-30 

Yttrande    2022-05-19 

Ritningar    2022-03-03 

Situationsplan   2022-04-25 

Situationsplan   2022-04-25 

Ansökan om bygglov   2022-03-03 

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 

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

Stadsbyggnadsavdelningen kan lämna mer information.  

I handläggningsavgiften ingår kostnad för bygglovsprövning och startbesked 

samt förskottsavgift för beslut om slutbesked. 
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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.  
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§ 92 Dnr 2022/00057  

Bygglov för om-/tillbyggnad av flerbostadshus på 
fastigheten Boktryckaren 17 

Byggnadsnämndens beslut 

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

(PBL, 2010:900). 

2   För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig 

är: Mats Pettersson, mats@hagnenbyggkonsult.se, som är certifierad 

kontrollansvarig med certifieringsnummer SC0755-11 enligt 10 kap. 9 § 

PBL. 

3   Handläggningsavgift tas ut med 21 339 kr i enlighet med taxa fastställd 

av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser om- och tillbyggnad av flerbostadshus på Boktryckaren 17. 

Tidigare butikslokal på entréplan ska byggas om till en restaurang och i 

samband med detta ska en tillbyggnad på 16 kvadratmeter göras. 

Restaurangen kommer få en yta på ca 138 kvadratmeter. På andra våning ska 

en tidigare kontorslokal byggas om till en lägenhet, två rum och kök på ca 75 

kvadratmeter. På tredje plan ska befintlig lägenhet, tre rum och kök på 92 

kvadratmeter, renoveras. På norrsidan ska parkeringsplatser för boende och 

verksamheten iordningställas.  

Fastigheten omfattas av detaljplan ”Boktryckaren 15 m.fl. Gamla stan, 

Falköping” som fick laga kraft den 28 februari 2008. Tio kvadratmeter av 

tillbyggnaden hamnar på mark avsedd för parkering. Byggnaderna är i 

detaljplanen utpekade som värdefulla och omfattas av skyddsbestämmelser. 

Enligt dessa får byggnaderna inte rivas och befintliga byggnaders dekorerade 

putsfasader ska bevaras. Underhåll ska ske med ursprungliga material, 

kulörer och arbetstekniker. 

Fastigheten ingår också i ”Utredning av riksintresse för kulturmiljövården i 

Falköpings kommun, underlag för översiktsplan” antagen den 26 februari 

2018. I utredningen klassas stadsdelen Gamla staden som värdeklass A, 

nationellt bevarandevärde, och aktuell byggnad pekas ut som med lokalt 

bevarandevärde.   

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 fastigheterna Boktryckaren 15, Guldsmeden 18 
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och Rådmannen 2 har bedömts vara berörda. Synpunkter har inkommit från 

Boktryckaren 15.  

Boktryckaren 15 har en hyresgäst med långtidskontrakt som i sin tur 

försöker hyra ut lokalerna som idag står tomma. De motsätter sig ansökan då 

de sammanfattningsvis anser att den inskränker nyttjandet av befintlig lastkaj 

och förhindrar en eventuell utbyggnad med ytterligare lastkaj. Sökanden har 

haft kommunikation med hyresgästen och fastighetsägaren och justerat 

utformningen av parkeringsplatser och uteplatser så att den överensstämmer 

med vad som är avtalat i gemensamhetsanläggningen men Boktryckaren 15 

håller fast vid sin erinran. 

Skäl till beslut 

Utformningen av parkeringen på norrsidan överensstämmer efter justeringen 

med underlaget för gemensamhetsanläggningen. Att hyresgästen på 

Boktryckaren 15 ser ett möjligt behov av en eventuell utbyggnad med 

ytterligare lastkaj i framtiden är en spekulation. Parkeringsfrågan och 

ändring av gemensamhetsanläggningen får hanteras i kommande lovansökan 

om en eventuell tillbyggnad av Boktryckaren 15. 

Åtgärden avviker från detaljplanen avseende tillbyggnadens placering på 

mark som är avsedd för parkering. Avvikelsen kan betraktas som liten och 

förenlig med planens syfte. Ändringarna bedöms ske med varsamhet så att 

byggnadens tekniska, historiska och kulturhistoriska värden tas till vara och 

byggnadens karaktärsdrag bevaras enligt 8 kap. 17§ PBL. Gästtoaletten i 

restaurangen kommer inte vara helt tillgänglighetsanpassad men avsteget är 

godtagbart med hänsyn till byggnadens förutsättningar och ändringens 

omfattning enligt 8 kap. 7 § PBL. Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen 

åtgärd för övrigt uppfyller tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL. 

Med bakgrund av ovanstående kan bygglov beviljas. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Tjänsteutlåtande   2022-06-20 

Erinran från Boktryckaren 15  2022-05-31 

E-postkonversation med sökanden  2022-05-30 

Reviderad situationsplan   2022-05-19 

E-post angående HWC   2022-04-27 

Planritning vån 2   2022-04-27 

Planritning vån 1   2022-04-27 

Planritning källare   2022-04-26 

Redovisning av parkeringar enligt GA:1  2022-04-19 

Anmälan KA    2022-04-04 

Planritning vån 3   2022-03-29 

Fasadritning norr   2022-03-29 

Fasadritning söder   2022-03-29 

Ansökan om bygglov   2022-03-29 
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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. 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 

 Grund- och stomritningar 

 Brandskyddsbeskrivning 

 VA-handlingar 

 Ventilations- och värmeritningar 

  

Paragrafen ska delges 
Fastighetsägare till Boktryckaren 15 
 
Paragrafen skickas till  
Sökanden            
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§ 93 Dnr 2022/00053  

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Hornborga 33:5 

Byggnadsnämndens beslut 

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

2010:900). 

2   För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig 

är: Anders Svensson, anders.kinnarp@gmail.com, som är certifierad 

kontrollansvarig med certifieringsnummer SC0690-11 enligt 10 kap. 9 § 

PBL. 

3   Handläggningsavgift tas ut med 21 107 kr, i enlighet med taxa fastställd 

av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus. Bostadshuset 

byggs i två plan med en byggnadsarea på ca 180 kvadratmeter och en 

byggnadshöjd på 4,2 meter. Fasaden kläs med stående järnvitriolfärgad 

träpanel, taket får en beläggning av svart plåt. Bostadshuset är fördelat på 7 

rum och kök med en bruttoarea på 196 kvadratmeter.  

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och områdesbestämmelser.  

Den 25 augusti 2021 beslutade byggnadsnämnden (§ 123) att ge ett positivt 

förhandsbesked på samma plats som ansökan avser. Ansökan avviker från ett 

av villkoren gällande byggnadens höjd som enligt villkoren skulle vara 3,5 

meter.  

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 Berg 1:1, Båltorp 5:2-5:3, Hornborga 1:16, 1:18, 13:9 samt 

Hornborga 32:1, 33:2-33:4, 33:6, 33:7, 9:2 och Kåxtorp 3:15, 3:8, Sätuna 

1:2, 2:8. har bedömts vara berörda. Inga negativa synpunkter har kommit in 

till byggnadsnämnden.  

Skäl till beslut 

Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 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. Mot bakgrund av 

ovanstående ska bygglov beviljas. 
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Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Tjänsteutlåtande   2022-05-31 

Ritningar (A) Plan   2022-05-05 

Situationsplan   2022-04-08 

Ritningar (A) Fasad, sektion  2022-03-24 

Ansökan om bygglov   2022-03-24 

Övriga upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett 

startbesked. Byggnadsnämnden är skyldig att påföra byggherren en 

byggsanktionsavgift om byggnationen påbörjas innan startbeskedet meddelas 

enligt 11 kap. 51 § PBL. 

Beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas (påbörjas) först 

fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, 

även om startbesked har lämnats. Efter dessa fyra veckor får beslutet 

verkställas även om det inte har fått laga kraft under förutsättning att det 

finns ett startbesked enligt 9 kap. 42 a § PBL. 

Stadsbyggnadsavdelningen kungör i regel lovbeslutet inom en vecka efter att 

det har tagits. Byggnadsnämnden får i undantagsfall bestämma att ett beslut 

om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas tidigare, om ett 

väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det enligt 9 kap. 42 a § PBL. 

Om åtgärden påbörjas innan fyra veckor har gått får byggnadsnämnden 

stoppa arbetet enligt 11 kap. 31 § PBL. 

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 

4 § PBL, om inte byggnadsnämnden beslutar annat. 

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 

kap. 43 § PBL. 

Åtgärden kräver fastighetsägarens tillstånd. 

Beslutet inklusive avgiften kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län. Ett skriftligt överklagande ska ha inkommit till 

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

Stadsbyggnadsavdelningen kan lämna mer information. 

Ansökan om bygglov innebär etablering av ny bostad på landsbygden. I 

anslutning till uppförandet ska därför anmälan göras till Falköpings 

kommun, stadsbyggnadsavdelningen, för fastställande av adress. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar 

byggnadsinspektör för överenskommelse om tid och plats för tekniskt 

samråd. 
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Senast en vecka innan det tekniska samrådet ska följande handlingar 

redovisas: 

 Grundritningar 

 Brandskyddsbeskrivning 

 Färdigställandeskydd 

 Fuktsäkerhetsprojektering 
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§ 94 Dnr 2022/00052  

Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från 
kontor till vårdcentral på fastigheten Läkaren 4 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Bygglov ges med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (PBL, 

2010:900). 

2   Det tidsbegränsade bygglovet gäller till och med 28 juni 2032. 

3   För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig 

är: Michael Jonsson, michael.jonsson@linkarkitektur.se, som är 

certifierad kontrollansvarig med certifieringsnummer SC0366-17 enligt 

10 kap. 9 § PBL. 

4   Handläggningsavgift tas ut med 68 055 kr, i enlighet med taxa fastställd 

av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för ändrad användning, kontor till 

vårdcentral. På plan 1 och plan 3 i den västra delen av byggnaden (Hus 9,10 

och 11) kommer befintliga kontor inredas till vårdcentral med tillhörande 

personalytor. Vårdcentralen får en yta på ca 1 300 kvadratmeter. 

Huvudentrén för verksamheten är mot Odengatan. Sammanlagt anläggs 23 

nya parkeringsplatser varav 6 stycken är till för rörelsehindrade.  

Fastigheten omfattas av detaljplan ”Läkaren 1, Västertull Falköpings stad” 

som fick laga kraft den 24 november 1999. Användningen i planen är 

centrumändamål vilket innefattar handel, kontor, restauranger, 

samlingslokaler men även skola och hantverk. Ca 6 000 kvadratmeter får 

inredas som bostäder. Användningen vård ryms inte inom gällande 

användning.  

Fem parkeringsplatser för rörelsehindrade är placerade utanför utpekade 

parkeringsytor samt att framfartsvägen till den ena parkeringen anläggs på 

yta som enligt detaljplanen ska vara tillgänglig för allmän gång- och 

cykeltrafik.   

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 Draken 8, Läkaren 2, Repslagaren 

2-5, 7, Repslagaren 14-15, Sankt Lars 6-7, Sankt Lukas 10-11 och Sankt 

Olof 17 har bedömts vara berörda. Inga negativa synpunkter har kommit in 

till byggnadsnämnden. 
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Skäl till beslut 

Åtgärden avviker från detaljplanen avseende tillåten användning. Avvikelsen 

kan inte bedömas som liten och uppfyller där med inte alla förutsättningar 

enligt 9 kap 30-32§§ PBL och ett permanent bygglov kan inte ges. 

Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd för övrigt uppfyller 

tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL. 

Åtgärden tillgodoser ett tillfälligt behov under tiden ändring av detaljplan 

undersöks och sökande har begärt ett tidsbegränsat lov. Med bakgrund av 

ovanstående kan ett tidsbegränsat lov beviljas. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Tjänsteutlåtande   2022-05-31 

Ritning (A) Plan   2022-05-31 

Ritningar (A) Skylt   2022-05-23 

Anmälan kontrollansvarig    2022-04-22 

Ritningar (A) Fasader, sektion  2022-04-05 

Situationsplan   2022-04-05 

Ansökan om bygglov   2022-04-05 

Övriga upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett 

startbesked. 

Byggnadsnämnden är skyldig att påföra byggherren en byggsanktionsavgift 

om byggnationen påbörjas innan startbeskedet meddelas enligt 11 kap. 51 § 

PBL. 

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. 
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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 

byggnadsinspektör för överenskommelse om tid och plats för tekniskt 

samråd. Senast en vecka innan det tekniska samrådet ska följande handlingar 

redovisas: 

 Förslag till kontrollplan 

 Brandskyddsbeskrivning 

 VA-handlingar 

 Ventilations- och värmeritningar 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Sökanden            
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§ 95 Dnr 2022/00046  

Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad med mera 
på fastigheten Glasmästaren 4 och 5 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Bygglov ges inte med stöd av 9 kap. 30 och 31 b §§ plan- och bygglagen 

(PBL, 2010:900). 

2   Handläggningsavgift tas ut med 8 742 kr i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad samt rivning av 

garage, tillbyggnad med en altan samt iordningställande av ytterligare 

parkeringar. Den nya kontorsdelen blir 151,3 kvadratmeter och får en vit 

träfasad och ett låglutande svart papptak. Golvnivån på tillbyggnaden 

hamnar ca 0,1 m över golvnivå i befintligt lager. Altanen på ca 21 

kvadratmeter får en golvhöjd på ca 0,8 meter över marken med en 1,6 meter 

hög avskärmning åt två håll utförd av liggande tryckimpregnerade ribbor. 

Efter byggnationen kommer det att finnas 17 parkeringsplatser inom 

fastigheterna.  

Fastigheten omfattas av detaljplan ”Glasmästaren 4 och 5, Östertull, 

Falköpings stad” som fick laga kraft 16 november 2021. Planens syfte är att 

möjliggöra för utbyggnad av befintliga bostäder och verksamheter. Planens 

huvuddrag innebär en förtätning med flexibel användning samt att uppföra 

ett markreservat för att tillgodose det utökade parkeringsbehovet som en 

förtätning kan medföra.  

28 kvadratmeter av tillbyggnaden (18,5 %) är placerad inom markreservatet 

för parkering.    

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 Glasmästaren 1-3, 

Glasmästaren 7, Hovslagaren 11, Repslagaren 16, Smeden 3 och Smeden 13 

har bedömts vara berörda. Inga negativa synpunkter har inkommit.  

Handläggare på stadsbyggnadsavdelningen har flera gånger påpekat att 

byggnation av kontor på mark som är reserverad för parkering inte går att 

bevilja. Sökanden har inkommit med en skrivelse där de bland annat redogör 

för det parkeringsbehov som de har och att kommunens parkeringspolicy 
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följs. De redogör också hur den ytan av markreservatet som tas i anspråk kan 

ersättas med annan yta.  

Skäl till beslut 

Åtgärden avviker från detaljplanen avseende byggnation på mark som är 

reserverad för parkering. Syftet med gemensamhetsanläggningen är att 

säkerställa att det parkeringsbehov som kan komma att genereras inom 

planområdet också långsiktigt ska kunna tillgodoses. Syftet med den 

specifika ytan, tillsammans med tillåten byggrätt, är också att säkerställa 

förekomsten av grön-/friytor. 

Även om det parkeringsbehov som genereras i samband med ansökan 

uppfylls trots att del av markreservatet tas i anspråk så medger planen även 

efter eventuell byggnation ändring av byggnaderna vilket skulle kunna 

generera ett ökat parkeringsbehov. Om yta för parkering ska anläggas på 

annan plats kommer grön-/friytorna inte att räcka till. 

Sammanfattningsvis kan åtgärden inte betraktas som en liten avvikelse och 

kraven i 9 kap. 30 och 31 b §§ PBL är därmed inte uppfyllda.  

Med bakgrund av ovan ska bygglov inte beviljas. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Tjänsteutlåtande   2022-06-02 

Fasadritningar   2022-05-11 

Planritning del 2   2022-05-11 

Planritning del 1   2022-05-11 

Situationsplan   2022-05-11 

Situationsplan med gemensamma ytor  2022-05-11 

Redovisning av parkeringsbehov  2022-05-11 

Inkommande skrivelse   2022-04-29 

Anmälan KA    2022-04-05 

Ansökan om bygglov   2022-04-05 

Övriga upplysningar 

Beslutet inklusive avgiften kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län. Ett skriftligt överklagande ska ha inkommit till 

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

Stadsbyggnadsavdelningen kan lämna mer information.  
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§ 96 Dnr 2022/00058  

Bygglov för fasadändring, uppförande av solceller på 
ekonomibyggnad på fastigheten Klövatomten 2:1 

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 9 juni 2022, fastställs. 

5   Byggnadsnämnden beslutar att byggnadsverket får tas i bruk innan 

slutbesked lämnats enligt 10 kap. 4 § PBL. 

6   Avgiften reduceras så att ingen bygglovsavgift ska tas ut för åtgärder som 

omfattas av den utökade lovplikten.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för fasadändring, uppförande av solceller på 

ekonomibyggnad. På den södra ladugårdens södra takfall ska 127 

kvadratmeter solceller monteras. Byggnaden har idag ett grågrönt plåttak. 

För berört område gäller områdesbestämmelser ”Karleby” antagna den 16 

november 2006. Enligt områdesbestämmelserna är lovplikten utökad till att 

även gälla uppförande, tillbyggnad eller annan utvändig ändring av 

komplementbyggnader och ekonomibyggnader. 

Skäl till beslut 

Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt gällande områdes-

bestämmelser samt 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§, 

12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ PBL och förutsätter inte planläggning 

enligt 4 kap. 2 eller 3 § PBL. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Tjänsteutlåtande   2022-06-16 

Kontrollplan     2022-06-09 

Situationsplan   2020-06-09 

Teknisk beskrivning   2020-06-09 

Foto på befintlig ladugård   2022-06-09 

Ansökan om bygglov   2022-06-09 
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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. 

Som underlag för slutbesked ska verifierad kontrollplan lämnas in till 

stadsbyggnadsavdelningen.  
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