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§ 97 Dnr 2022/00006 

Bygglovsläget efter augusti 2022 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att godkänns 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 juni-augusti 2022 inkom 52 ansökningar om lov/förhandsbesked samt 

26 anmälningar. Sammanlagt har det kommit in 224 ansökningar om 

lov/förhandsbesked och 72 anmälningar till och med augusti månad.  

Totalt antal inkomna ärende är nu markant färre än vid samma tidpunkt 2021 

(278/89), färre än 2020 (251/59), men något mer än 2018 (229/50) och 2019 

(238/46).  

Under perioden har 18 nya tillsynsärenden registrerats (10 olovliga åtgärder 

och 8 ovårdade fastigheter) och 8 har avslutats vilket innebär 154 pågående 

tillsynsärenden. 

Underlag 

 Arbetsutskottet § 93/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-08-31 

 Statistik efter augusti 2022, 2022-08-31 
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§ 98 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. Byggnads-nämnden 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, juli-aug 2022 Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 

Rivningslov enligt rapport, juli-aug 2022 Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 

Marklov enligt rapport, juli-aug 2022 Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 

Anmälan enligt rapport, juli-aug 2022 Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 

Bygglov för nybyggnad av 

transformatorstation på fastigheten 

Mönarp 1:6, Dok.id 18563 

Ordföranden 

Yttrande till mark- och 

miljööverdomstolen, Dok.id 18523 

Ordföranden 

Bygglov för montering av solceller på 

komplementbyggnad på fastigheten 

Tunhem 15:1, Dok.id 18515 

Ordföranden 
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Beslut Delegat  

Yttrande till Mark- och miljödomstolen 

om överklagande av förhandsbesked på 

fastigheten Mobäcken 2:2. Dok.id 18633 

Ordföranden 

Beslut om sammanträdesarvode för FSBS 

utbildningsdagar i Helsingborg 2022. 

Dok.id 18643 

Ordföranden 
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§ 99 Dnr 2021/00185 

Anmälningsärenden  

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen och lägga den till 

handlingarna. 

Information 

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 

händelser som kan vara av intresse för byggnadsnämnden. 

Nr Ärende 

1 Ann-Gerd Milton (S) meddelar den 11 juli 2022 att hon vill bli 

entledigad från byggnadsnämnden som ersättare för 

Socialdemokraterna. 

2 Mark- och miljööverdomstolens föreläggande den 18 juli 2022. 

Föreläggande om yttrande, Mål M 4093-22. 

3 Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut den 19 juli 2022. 

Överklagande av beslut om byggsanktionsavgift för påbörjad 

byggnation på fastigheten Hällkistan 1. Länsstyrelsen avslår 

överklagandet. 

4 Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut den 3 augusti 2022. 

Länsstyrelsen godkänner kommunalt beslut om strandskyddsdispens 

för tillbyggnad av bostadshus på fastigheten Valtorp 1:25. 

5 Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut den 24 augusti 2022. 

Överklagande av beslut om bygglov för ändring/- ombyggnad på 

fastigheten Gråärlan 3. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

6 Begäran om registerutdrag den 29 augusti 2022. 

7 Mark- och miljödomstolens föreläggande om yttrande den 7 september 

2022 om överklagande av Länsstyrelsens beslut om avslag av 

överklagande av förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 

fastigheten Mobäcken 2:2. 

8 Länsstyrelsens meddelande den 12 september 2022. Länsstyrelsen 

beslut om avslag av överklagande av nekat bygglov gällande 

ombyggnad av tak på komplementbyggnad på fastigheten Gråärlan 3 

har överklagats. 

9 Kommunfullmäktiges beslut den 29 augusti 2022, § 90. Entledigande 

av Ann-Gerd Milton (S) från uppdraget som ersättare i 

byggnadsnämnden. Kommunfullmäktige beslutar att välja Sven-Ove 

Blyckert (S) till uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden från och 

med den 13 september 2022 till och med den 31 december 2022. 
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Nr Ärende 

10 Kommunfullmäktiges beslut den 29 augusti 2022, § 89. Entledigande 

av Thomas Henning (KD) från uppdraget som ersättare i 

byggnadsnämnden. Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget som 

ersättare i byggnadsnämnden från och med den 13 september 2022 

lämnas vakant. 

11 Länsstyrelsens beslut den 16 september 2022. Överklagande av beslut 

om avvisning av överklagande av avvisning avseende beslut om 

beviljat bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus på 

fastigheten Saxofonen 5. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

12 Länsstyrelsens beslut den 19 september 2022. Överklagande av beslut 

om att inte ingripa beträffande olovlig åtgärd och anmälan om ovårdad 

tomt på fastigheten Gråalen 3. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 
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§ 100 Dnr 2021/00182 

Ekonomisk lägesrapport efter augusti 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 augusti 2022 

visar en positiv avvikelse med 131 tkr.  

Underlag 

 Arbetsutskottet § 96/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-08-29 

 Ekonomirapport efter augusti 2022, 2022-08-29 

  

            



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9 (23) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-21 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 101 Dnr 2022/00070 

Byggnadsnämndens verksamhetsrapport per augusti 
2022 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden godkänner byggnadsnämndens verksamhetsrapport 

per augusti 2022. 

Sammanfattning 

Samtliga nämnder i Falköpings kommun ska upprätta verksamhetsplaner och 

verksamhetsredovisningar. Under januari – augusti 2022 har det pågått 

fortsatt intensivt arbete med fysisk planering och myndighetsutövning enligt 

plan-och bygglagen. Verksamheten har kännetecknats av hög ambitionsnivå 

för att uppnå de fastställda målen. I syftet att skapa förutsättningar för att 

Falköpings kommun ska bli en attraktiv kommun, har verksamheten 

prioriterat arbetet med att öka bostadsbyggandet och möjliggöra 

företagsetableringar och övrig samhällsservice. Verksamhetens utvecklings-

arbete har dominerats av möjligheterna med teknikutveckling och 

digitalisering.  

Stadsbyggnadsavdelningen föreslår byggnadsnämnden att godkänna förslag 

till byggnadsnämndens verksamhetsrapport per augusti 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

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

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet § 97/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-05 

 Förslag till byggnadsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 

2022 

  

 

 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Ekonomiavdelningen            
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§ 102 Dnr 2021/00180 

Planläget för september 2022 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till planprioritering för 

september månad 2022. 

Sammanfattning 

Planläggning med detaljplan syftar till att mark- och vattenområden ska 

användas till de ändamål de är mest lämpade för och är en kommunal 

angelägenhet. Planuppdrag och planprioritering beslutas om av 

byggnadsnämnden. 

Samråd har genomförts i processerna tillhörande detaljplan för Dotorp 6:28 

m.fl. och planprogrammet för Marjarps industriområde. Detaljplan för 

Körsbäret 1 m.fl. är på granskning mellan den 13 september och 4 oktober. 

Ansökan om planbesked för Domkraften 10 m.fl. har inkommit. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att byggnadsnämnden godkänner 

förslag till planprioritering för augusti månad 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

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

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet § 98/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-08-29 

 Planpriolista för september månad, 2022-08-29 
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§ 103 Dnr 2022/00059 

Remiss från kommunstyrelsen om strategi och 
handlingsprogram för kommunägd skog 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden ställer sig bakom framtagen strategi och 

handlingsprogram för kommunägd skog med synpunkter enligt nedan. 

Sammanfattning 

Strategin och handlingsplanen för kommunägd skog är framtagen i enlighet 

med naturvårdsprogrammet för Falköpings kommun som antogs den 29 

februari 2018. Syftet med strategin och handlingsplanen är att sätt upp mål 

för kommunens skogsinnehav, så att befintlig skogsbruksplan anpassas och 

att hänsyn tas till ekologiska, sociala, kulturella och ekonomiska värden för 

kommunal skog.  

För att strategin och handlingsplanens efterlevnad ska vara effektiv krävs 

tydlighet kring hantering inom olika processer. Utifrån byggnadsnämndens 

ansvarsområden saknas beskrivning av hur skogen ska hanteras. 

Förvaltningen bedömer att det inte framgår tydligt i strategin hur befintlig 

skog ska hanteras i plan- och byggprocesser som detaljplanering och 

prövning av förhandsbesked. 

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

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

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet § 99/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-08-29 

 Strategi och handlingsprogram för Falköpings kommuns 

skogsinnehav, 2022-06-30 

  

 

 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 104 Dnr 2022/00050 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Halsarp 1:14 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om förhandsbesked med 

stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (PBL, 2010:900). 

2   Byggnadsnämnden beslutar att handläggningsavgift tas ut med 7 004 

kronor, enligt plan- och bygglovstaxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Faktura skickas separat. 

Bakgrund 

Ansökan avser förhandsbesked för enbostadshus i en våning med en 

byggnadsarea på ca 160 kvadratmeter. Huset är tänkt att byggas i ladhus-

modell med en fasad av röd träpanel. Den tänkta avstyckningen kommer att 

få en storlek på ca 4 800 kvadratmeter. 

Lokalisering 

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

används som åker. Platsen är tydligt avgränsad med väg i sydväst och 

nordväst. I sydost begränsas platsen av en trädridå och mot nordost en 

mindre jordvall med växtlighet som gränsar mot betesmark. Vägen fram har 

till stor del staket på båda sidor och på vissa ställen finns större träd. Detta 

begränsar framkomligheten för större fordon/maskiner.  

Översiktsplanen för området 

Enligt översiktsplanen för området benämns markanvändningen som 

landsbygd och generellt utpekad som jordbruksmark. 

Området 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 Halsarp 2:2, Lagerstorp 4:15, 4:2, 7:1 samt Lofsgården 1:1 

och 1:3, 1:4 har bedömts vara berörda. Synpunkter har kommit in från 

Lagerstorp 4:15 och 7:1.  

Lagerstorp 4:15 framför att det hamnar för nära deras fastighet och att det 

sker på jordbruksmark. 

Lagerstorp 7:1 framför att det är brukningsvärd mark 
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Ärendet har remitterats till Miljönämnden östra Skaraborg (MÖS) som i sitt 

remissvar den 6 juni 2022 tillstyrker nybyggnad samt att om byggnation 

kommer till stånd krävs tillstånd från MÖS för anläggande av enskild 

avloppsanläggning. Detta tillstånd måste inhämtas innan arbete med 

avloppsanläggningen påbörjas. 

Förvaltningens bedömning 

Byggnadsnämnden bedömer att byggnaden 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. 

Den tänkta tomten för bostadshuset har i närtid brukats som åker. Platsen får 

anses som svårbrukad på grund av sin ringa storlek, dåliga arrondering och 

den begränsade framkomligheten, dagens större jordbruksmaskiner har svårt 

att ta sig fram till tänkt område.  

I detta fall bedömer nämnden att det tänkta bostadshuset är ett begränsat 

komplement som inte påtagligt motverkar ett rationellt jordbruk i det större 

perspektivet, (jfr Mark- och miljööverdomstolens avgörande den 28 februari 

2017 i mål P 4520-17). Med beaktande av detta bedömer byggnadsnämnden 

att 3 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) i detta fall inte är ett hinder mot att 

positivt förhandsbesked lämnas. 

Mot bakgrund av ovanstående bedömer nämnden att lokaliseringen av 

byggnaden är förenliga med Falköpings kommuns översiktsplan och 2 kap. 

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

Övriga upplysningar 

Observera att 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 följande.  

 Allé 

 Odlingsrösen i jordbruksmark 

 Stenmurar i jordbruksmark 
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 Åkerholme 

 Källa med omgivande våtmark i jordbrukslandskap 

 Våtmark och småvatten i jordbrukslandskap (gäller även öppna 

diken) 

 Pilevall 

För mer information om generellt biotopskydd kontakta Länsstyrelsen i 

Västra Götalands län. 

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet § 100/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-07-22 

 Yttrande Miljönämnden östra Skaraborg, 2022-06-03 

 Erinran Lagerstorp 4:15, 2022-06-01 

 Foto från platsbesök, 2022-05-31 

 Erinran Lagerstorp 7:1, 2022-05-30 

 Skrivelse till ansökan, 2022-05-09 

 Situationsplan, 2022-05-09 

 Ansökan, 2022-05-09 
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Lagerstorp 4:15 

Lagerstorp 7:1         
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§ 105 Dnr 2022/00060 

Bygglov för tillbyggnad av lager/butik med bostad på 
fastigheten Tunhem 4:10 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov med stöd av 

8 kap. 1 § punkt 2 och 17 § samt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL, 

2010:900). 

2   Byggnadsnämnden beslutar att handläggningsavgift tas ut med           

11 737 kronor, enligt plan- och bygglovstaxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av lager och butik med en bostad. 

Bostaden placeras ovanpå befintlig garage och får en byggnadsarea på ca 

170 kvadratmeter. Bostadsdelen får en boarea på ca 90 kvadratmeter fördelat 

på 4 rum och kök. Tillbyggnaden får en fasad av svart bandtäkt plåt, taket 

blir låglutande med svart tjärpapp, taket inreds med en takterrass. På den 

norra och södra sidan placeras balkonger. Den norra balkongen får även 

funktion som carport. 

Byggnaden som finns på fastigheten idag är uppförd som ett så kallat ladhus 

med ett formspråk inspirerat från ladugårdar och lador. Byggnaden har en 

enkel form, byggd i vinkel och har utformats med svart sadeltak beklätt med 

papp. Fasaden består i huvudsak av stående träpanel målad med järnvitriol. 

Fönstersättningen är anpassad efter byggnadens funktion, läge och stil med 

större fönsterpartier på några få platser på fasaden. Den vidbyggda del som 

består av garage har liggande träpanel och ett mycket låglutande pulpettak 

vilket skapar en tydlig underordning av den vidbyggda delen i förhållande 

till övrig byggnad. 

Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser men är av 

riksintresse för naturvård och kulturmiljövård. 

Yttranden 

Då åtgärden görs utom detaljplanelagt område ska berörda ha underrättats 

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

och boende på Gudhem 12:17, Haketorp 2:3, Kölvatorp 1:1, Tunhem 10:6 

och Tunhem 4:7 har bedömts vara berörda. Inga negativa synpunkter har 

kommit in till byggnadsnämnden. 
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Förvaltningens bedömning 

Befintlig byggnad är nytillkommen på platsen, fick slutbesked i mars 2020, 

den har ett uttryck och en arkitektonisk framtoning som är anpassad till 

platsen och landskapet och har ett starkt och tydligt formspråk.  

Vid en tillbyggnad av befintlig byggnad behöver tillbyggnaden anpassas 

gällande färg, form och materialverkan. Detta kan göras på olika sätt men det 

är väsentligt att tillbyggnaden antingen underordnar sig befintlig byggnad 

eller efterliknar befintlig byggnad.  

Den tillbyggnad som föreslås i ansökan efterliknar inte befintlig byggnad 

eller underordnar sig den. Den föreslagna tillbyggnaden är dels högre än den 

högsta nocken på befintlig byggnad och har dels ett annat formspråk då 

tillbyggnaden är tänkt att uppföras med platt tak istället för sadeltak. 

Tillbyggnaden har en annan utformning på fönstren där både liggande och 

stående fönster förekommer samt annat materialval, då övre del av fasaden 

är tänkt att kläs med svart plåt. Att förlägga en takterrass ovan på 

tillbyggnaden innebär att ett ytterligare främmande inslag tillkommer till det 

ursprungliga formspråket med ladan som utgångspunkt.  

Mot bakgrund av ovanstående bedömer nämnden att åtgärden inte uppfyller 

kravet i 8 kap. 1 punkt 2 PBL avseende en god form och materialverkan. 

Detta innebär att varsamhetskravet i 8 kap. 17 § PBL inte uppfylls efter som 

en tillbyggnad ska utföras varsamt med hänsyn till byggnadens karaktärsdrag 

oavsett ålder.  

Vid prövning av frågor enligt PBL ska hänsyn tas till både enskilda och 

allmänna intressen. Det enskilda intresset för att få genomföra åtgärden får i 

detta fall anses underordnat det allmänna intresset av att bevara byggnadens 

karaktärsdrag. 

Mot bakgrund av ovanstående kan bygglov inte beviljas. 

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 sökanden fick beslutet. 

Stadsbyggnadsavdelningen kan lämna mer information. 

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet § 101/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-08-29 

 Skrivelse om buller, 2022-07-14 

 Redogörelse tillgänglighet, 2022-07-06 

 Ritning (A) – plan, 2022-07-06 
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 Ritning (A)- fasad, norr och öst, 2022-07-06 

 Presentation, 2022-06-15 

 Färgförslag, 2022-06-15 

 Ritning (A)-sektion, 2022-06-15 

 Ritning (A)- fasad, söder och väster, 2022-06-15 

 Situationsplan, 2022-06-15 

 Ansökan, 2022-06-15 
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§ 106 Dnr 2022/00067 

Rivningslov för rivning av byggnad på fastigheten 
Sörby 12:1 

Ärendet utgår eftersom sökanden har dragit tillbaka sin ansökan. 
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§ 107 Dnr 2022/00066 

Ansökan om utdömande av vite - Arenan 5 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att med stöd av 6 § lagen (1985:206) om vite 

samt 11 kap. 37 § plan- och bygglagen (2010:900) ansöka om utdömande 

av vite om 750 000 kronor för underlåtenhet att riva byggnader på 

fastigheten Arenan 5 i enlighet med kraven i plan- och bygglagen. 

2   Byggnadsnämnden uppdrar åt stadsbyggnadsavdelningen att skicka in 

ansökan till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. 

Bakgrund 

Den 24 mars 2021 beslutade byggnadsnämnden i Falköpings kommun att 

förelägga Claes Lindell (700924-5973) att vid vite om 750 000 kronor riva 

alla byggnader på fastigheten Arenan 5. Rivningen av byggnaderna skulle 

vara genomförd senast 180 dagar efter att Claes Lindell tagit del av beslutet. 

Den 17 februari 2022 delgavs Claes Lindell beslutet på adressen Åkers-

Grytås 1, 568 92 Skillingaryd med hjälp av stämningsmannadelgivning. 

Beslutet har inte överklagats.  

Den 17 augusti 2022, 181 dagar efter att Claes Lindell tog del av beslutet, 

gjordes en inspektion på fastigheten Arenan 5. Det kunde konstateras att de 

fallfärdiga byggnaderna fortfarande fanns kvar. Det har heller inte inkommit 

någon ansökan till byggnadsnämnden om rivningslov för byggnaderna. 

Förvaltningens bedömning 

Byggnadsnämndens beslut den 24 mars 2021, § 42 har fått laga kraft och 

efter stadsbyggnadsavdelningens inspektion på fastigheten Arenan 5 den 17 

augusti 2022 kunde det konstateras att vitesföreläggandet inte har följts. Med 

stöd av 6 § lagen (1985:206) om vite samt 11 kap. 37 § plan- och bygglagen 

(2010:900) bedömer förvaltningen att det finns skäl att ansöka om 

utdömande av vitet i sin helhet om 750 000 kronor. 

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 § 103/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-08-19 

 Foton från inspektion den 17 augusti 2022 
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 Delgivningsbekräftelse, 2022-02-17 

 Beslut BN 2021-03-24, § 42 
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§ 108 Dnr 2022/00068 

Byggsanktionsavgift för uppförande av mur utan lov 
och startbesked på fastigheten Hällkistan 1 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att påföra byggherren, Blankinvest Falköping 

AB (559219-9482), en byggsanktionsavgift om 52 598 kr 

(femtiotvåtusenfemhundranittioåtta kronor). Avgiften ska vara betald till 

Falköpings kommun inom två månader efter det att beslutet delgetts den 

avgiftsskyldige. 

Beslutet tas med stöd av 10 kap. 3 §, 11 kap. 51 och 53 §§ plan- och 

bygglagen (PBL, 2010:900) samt 9 kap. 12 § punkt 8 plan- och 

byggförordningen (PBF, 2011:338). 

Bakgrund 

Ärendet avser utdömande av sanktionsavgift för uppförande av stödmur utan 

beviljat bygglov och startbesked. Vid årsskiftet 2020/2021 blev handläggare 

på stadsbyggnadsavdelningen uppmärksammade på att en 108 meter lång 

stödmur hade uppförts i fastighetens södra gräns. Fastighetsägaren 

kontaktades och en ansökan om bygglov i efterhand för stödmuren inkom 

den 29 januari 2021 och efter lite kompletteringar beviljades bygglov den 6 

april 2021 (D2021-069). 

Fastigheten omfattas av detaljplan ”Gamla Stan 2:26 (Kv. Megaliten m.fl.) 

Falköpings kommun” som fick laga kraft den 19 december 2017. 

Yttranden 

Byggherren gavs den 23 augusti 2022 möjlighet att yttra sig om ärendet och 

förslag till beslut. Inget yttrande har inkommit.  

Förvaltningens bedömning 

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. 

PBF. En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett 

uppsåtligen eller av oaktsamhet (11 kap. 53 § PBL).  

Enligt 9 kap. 12 § punkt 8 PBF är byggsanktionsavgiften för att påbörja 

uppförande av en mur innan beviljat lov och startbesked 0,025 prisbasbelopp 

med ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp per löpmeter mur.  

Avgiften ska fastställas med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för 

det år som beslutet om avgiften fattas. I detta fall ska dock 2021 års 

prisbasbelopp användas (47 600 kr) då byggnadsnämnden tidigare har fattat 

beslut i ärendet (2021-11-24, § 181) som senare upphävdes av Länsstyrelsen 
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eftersom byggherren inte hade getts möjlighet att yttra sig innan 

byggnadsnämnden fattade beslutet. Ett överklagande av ett beslut får inte 

resultera i större påföljder för klagande än vad som tidigare beslutats 

(principen om reformatio in pejus). 

(0,025*47600)+(0,01*47600*108) = 52 598 kr 

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. 

Byggnadsnämnden kan konstatera att en stödmur har uppförts innan bygglov 

och startbesked beviljats och därför ska en byggsanktionsavgift tas ut.  

En byggsanktionsavgift får inte dömas ut om rättelse har skett innan frågan 

om sanktion tas upp till överläggning vid ett sammanträde med 

byggnadsnämnden. Med rättelse menas att återställa de åtgärder som har 

vidtagits. Att söka, och få, bygglov i efterhand innebär inte att rättelse har 

skett. 

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. 

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet § 104/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-08-30 

 Kommunicering till byggherre, 2022-08-23 

 Bilaga beräkning av sanktionsavgift, 2021-11-03 

 Beviljat bygglov D 2021-069, 2021-04-06 

 Planritning till beviljat bygglov, 2021-03-15 

 Foton, 2021-03-31 

 Foto, 2021-01-07 
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§ 109 Dnr 2022/00076 

Information om byggnadsnämndens 
stadsbyggnadspris 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att godkänns informationen och lägga den till 

handlingarna 

Information 

Amelie Sandström informerar om att juryn för byggnadsnämndens 

stadsbyggnadspris hade möte den 7 september 2022. Det har inkommit totalt 

12 nomineringar varav en plockades bort eftersom byggnaden inte uppfyller 

kriterierna då den inte är helt färdigställd. Utav de elva objekten valde juryn 

ut sex stycken som nu går vidare till omröstning. Allmänheten kan rösta på 

de utvalda objekten under vecka 39-42. Det vinnande objektet fastställs på 

byggnadsnämndens sammanträde den 23 november 2022. 

  

            

 


