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§ 61 Dnr 2022/00006  

Bygglovsläget efter april månad 

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 april 2022 inkom 41 ansökningar om lov/förhandsbesked samt 12 

anmälningar. Sammanlagt har det kommit in 148 ansökningar om 

lov/förhandsbesked och 36 anmälningar under årets första tertial. Totalt antal 

inkomna ärende är fortsatt färre än samma period 2021 (173/59) men något 

mer än 2018 (130/22), 2019 (126/19) och 2020 (133/30).  

Under perioden har två nya tillsynsärenden registrerats och inget ärenden har 

avslutats vilket innebär 139 pågående tillsynsärenden.      

Underlag 

 Stadsbyggnadsavdelningens tjänsteutlåtande, 2022-05-03 

 Statistik inkomna ärenden april 2022, 2022-05-03 
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§ 62 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 Inkommande skrivelse den 29 april 2022 från Eltjänst i Falköping AB. 

2 Mark- och miljödomstolens dom den 6 maj 2022, Mål nr P 1471-22. 

Bygglov för tillbyggnad av balkonger på fastigheten Rådjuret 16. 

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 
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§ 63 Dnr 2021/00186  

Anmälan av delegationsbeslut  

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen och lägga den till 

handlingarna.      

Bakgrund 

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 

2022-04-01 – 2022-04-30 

Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 

Anmälan enligt rapport 

2022-04-01 – 2022-04-30 

Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 

Marklov enligt rapport 

2022-04-01 – 2022-04-30 

Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 
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§ 64 Dnr 2021/00182  

Ekonomisk lägesrapport efter april månad 

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 april 2022 visar en positiv avvikelse med 79 tkr.      

Underlag 

 Stadsbyggnadsavdelningens tjänsteutlåtande, 2022-05-03 

 Ekonomirapport efter april 2022 
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§ 65 Dnr 2022/00041  

Byggnadsnämndens verksamhetsredovisning efter 
april månad 2022 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden godkänner byggnadsnämndens verksamhetsrapport 

per april 2022.  

Sammanfattning 

Under januari – april 2022 har det pågått fortsatt intensivt arbete med 

fysiskplanering 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 utvecklingsarbete har dominerats av 

möjligheterna med teknikutveckling och digitalisering. 

Stadsbyggnadsavdelningen föreslår byggnadsnämnden att godkänna förslag 

till byggnadsnämndens verksamhetsrapport per april 2022.  

Bakgrund 

Samtliga nämnder i Falköpings kommun ska upprätta verksamhetsplaner och 

verksamhetsredovisningar. I verksamhetsredovisningen följs den fastställda 

verksamhetsplanen upp och ställs från förvaltningen till nämnden. Förslag 

till byggnadsnämndens verksamhetsredovisning har upprättats i enlighet med 

kommunstyrelsens anvisningar. 

Under januari - april 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 utvecklingsarbete har dominerats av 

möjligheterna med teknikutveckling och digitalisering. 

Förvaltningens bedömning 

Stadsbyggnadsavdelningen föreslår byggnadsnämnden att godkänna förslag 

till byggnadsnämndens verksamhetsrapport per april 2022.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

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

 Stadsbyggnadsavdelningens tjänsteutlåtande, 2022-05-04 

 Förslag till byggnadsnämndens verksamhetsredovisning per april 

2022 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Ekonomiavdelningen           
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§ 66 Dnr 2022/00028  

Byggnadsnämndens stadsbyggnadspris år 2022 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att inrätta ett stadsbyggnadspris för värdefulla 

förbättringar av Falköpings kommuns stads- och livsmiljö.  

Sammanfattning 

Införande av ett stadsbyggnadspris ska vara ett hedersomnämnande och har 

för syftet att uppmärksamma värdefulla förbättringar av Falköpings 

kommuns stads- och livsmiljöer, inspirera andra aktörer, öka intresset för 

arkitektur samt skapa lokal stolthet. 

Allmänhetens möjlighet att bidra med förslag på potentiella nomineringar 

innebär en möjlighet att involvera och engagera invånarna i kommunens och 

byggnadsnämndens arbete med byggande och stadsplanering samt öka 

allmänhetens intresse och kunskap om arkitektur och byggande. 

Stadsbyggnadspriset kan tilldelas nyproduktion, ombyggnation eller 

renovering. Det kan vara byggnader, utemiljöer, områden eller detaljer som 

belönas. Priset gäller både för tätorter och landsbygd. 

Stadsbyggnadsavdelningen föreslår byggnadsnämnden att inrätta ett 

stadsbyggnadspris för värdefulla förbättringar av Falköpings kommuns 

stads- och livsmiljö.  

Bakgrund 

Byggnadsnämnden har som uppdrag att verka för en god byggnadskultur och 

en estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö. Inrättandet av 

stadsbyggnadspriset har för syftet att uppmärksamma värdefulla 

förbättringar av Falköpings kommuns stads- och livsmiljöer, inspirera andra 

aktörer, öka intresset för arkitektur samt skapa lokal stolthet. 

Stadsbyggnadspriset kan tilldelas nyproduktion, ombyggnation eller 

renovering. Det kan vara byggnader, utemiljöer, områden eller detaljer som 

belönas. Priset gäller både för tätorter och landsbygd. 

Nominering till stadsbyggnadspriset kan göras av vem som helst. 

Nomineringen kan även göras av jurymedlemmar. Projektet som nomineras 

ska vara uppfört i Falköpings kommun, och färdigställts under de senaste 

fem åren. Nomineringen ska ske utifrån att projektet uppfyller ett eller flera 

av följande kriterier: 

 God arkitektur – en innovativ byggnad eller tillbyggnad som är 

tilltalande i sig och i sitt sammanhang. Även ett helt bostadsområde 

eller ett enskilt stadsbyggnadselement såsom 
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fasadbeklädnad, belysningsarrangemang, färgsättning och utemiljö 

kan nomineras. 

 God byggnadsvård – varsam ombyggnad, vård eller restaurering av 

äldre byggnadsverk. 

 Hållbar livsmiljö – ett byggnadsverk, anläggning eller annat som 

bidrar till att utveckla en god livsmiljö, ekologiskt, socialt eller på 

annat sätt. 

En jury väljer ut bland de nominerade förslagen vilka som går vidare till en 

röstningsomgång. Invånare kan sedan rösta på sin favorit på kommunens 

webbplats. Det nominerade förslaget med flest röster efter röstningstidens 

slut vinner årets stadsbyggnadspris.   

Ordförande i juryn är byggnadsnämndens ordförande. Övriga 

jurymedlemmar är 1:e och 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden, 

stadsbyggnadschef, biträdande stadsbyggnadschef samt bygglovsingenjör. 

Specialistkompetens kan tillkallas vid behov. 

Stadsbyggnadspriset är ett hedersomnämnande och ska delas ut årligen. 

Priset består av en plakett att sätta upp på byggnaden eller vid anläggningen, 

samt diplom som delas ut till de personer som varit särskilt viktiga för 

projektets tillblivelse och goda resultat.  

Förvaltningens bedömning 

Införande av ett stadsbyggnadspris bidrar till att öka allmänhetens intresse 

och kunskap om arkitektur och byggande samt skapa medial uppmärksamhet 

för byggnadsnämndens arbete med god byggnadskultur och goda stads- och 

landskapsmiljöer. 

Allmänhetens möjlighet att bidra med förslag på potentiella nomineringar 

innebär en möjlighet att involvera och engagera invånarna i kommunens och 

byggnadsnämndens arbete med byggande och stadsplanering.  

Stadsbyggnadsavdelningen föreslår byggnadsnämnden att inrätta ett 

stadsbyggnadspris för värdefulla förbättringar av Falköpings kommuns 

stads- och livsmiljö 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Tillverkning av plakett och omkostnader i samband med utdelning av 

stadsbyggnadspris finansieras av byggnadsnämndens budget. 

Beslutsunderlag 

Stadbyggnadsavdelnings tjänsteutlåtande, 2022-05-03 
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§ 67 Dnr 2022/00018  

Granskning av byggnadsnämndens hantering av 
personuppgifter i samband med överföring till tredje 
land 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 

byggnadsnämndens hantering av personuppgifter i samband med 

överföring till tredje land.  

Sammanfattning 

Dataskyddsförordningen innehåller regler om under vilka förutsättningar det 

är tillåtet att föra över personuppgifter till länder utanför EU/EES. År 2020 

ogiltigförklarade EU-domstolen Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA, 

vilket innebär att det inte längre är tillåtet för personuppgiftsansvariga i EU 

att med Privacy Shield som grund överföra personuppgifter till mottagare i 

USA. Dataskyddsombudet begär nu in underlag från de personuppgifts-

ansvariga i Falköpings kommun som utvisar om de har genomfört en 

inventering av om det förekommer överföringar av personuppgifter till tredje 

land i dess verksamhet. Efter genomförd inventering bedömer 

stadsbyggnadsavdelningen att byggnadsnämnden följer dataskydds-

förordningens regler vad gäller hanteringen av personuppgifter i samband 

med överföring till tredje land. Stadsbyggnadsavdelningen föreslår att 

byggnadsnämnden godkänner redovisningen och överlämnar den till 

dataskyddsombudet.  

Bakgrund 

Genom dataskyddsförordningen har alla EU:s medlemsstater ett likvärdigt 

skydd för personuppgifter och personlig integritet. Detta gäller även EES-

länderna. Personuppgifter kan därför föras över fritt inom detta område utan 

begränsningar. Utanför EU/EES finns däremot inga generella regler som ger 

motsvarande garantier. Dataskyddsförordningen innehåller därför regler om 

under vilka förutsättningar det är tillåtet att föra över personuppgifter till 

länder utanför EU/EES. 

Exempel på tredjelandsöverföringar är att skicka dokument som innehåller 

personuppgifter per e-post till någon i ett land utanför EU/EES, att anlita ett 

personuppgiftbiträde i ett land utanför EU/EES eller att någon utanför 

EU/EES ges tillgång, exempelvis läsbehörighet, till personuppgifter som 

finns lagrade inom EU/EES. 

EU-kommissionen har tidigare bedömt att skyddsnivån är adekvat i USA om 

mottagaren av personuppgifterna har anslutit sig till så kallade Privacy 

Shield. Privacy Shield är en mekanism för självcertifiering som finns i USA. 
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Det innebär att företag i USA kan anmäla sig till det amerikanska 

handelsdepartementet och meddela att de uppfyller de krav som ställs i 

Privacy Shield. 

År 2020 ogiltigförklarade EU-domstolen Privacy Shield-avtalet mellan EU 

och USA, vilket innebär att det inte längre är tillåtet för personuppgifts-

ansvariga i EU att med Privacy Shield som grund överföra personuppgifter 

till mottagare i USA. 

Dataskyddsombudet begär nu in underlag från de personuppgiftsansvariga i 

Falköpings kommun som utvisar om de har genomfört en inventering av om 

det förekommer överföringar av personuppgifter till tredje land i dess 

verksamhet. Syftet med granskningen är att utvärdera om de 

personuppgiftsansvariga i Falköpings kommun förefaller följa 

dataskyddsförordningens regler vad gäller hanteringen av personuppgifter i 

samband med överföring till tredje land. 

Förvaltningens bedömning 

Av byggnadsnämndens registerförteckning av personuppgiftsbehandlingar i 

Draftit framgår att ingen överföring av personuppgifter sker till tredje land. 

Vid granskning av det personuppgiftsbiträdesavtal som byggnadsnämnden 

tecknat med Sokigo AB konstateras att personuppgiftsbiträdet (Sokigo AB) 

och dess underleverantörer inte kommer att överföra personuppgifter till 

tredje land, såvida inte dokumenterade instruktioner från den personuppgifts-

ansvarige givits om detta. Några sådana instruktioner har inte lämnats. 

Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att byggnadsnämnden följer 

dataskyddförordningens regler vad gäller hanteringen av personuppgifter i 

samband med överföring till tredje land. Stadsbyggnadsavdelningen föreslår 

att byggnadsnämnden godkänner redovisningen och överlämnar den till 

dataskyddsombudet. 

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 

 Stadsbyggnadsavdelningens tjänsteutlåtande, 2022-05-06 

 Granskningsplan för dataskyddsombudet första halvåret 2022,  

2022-02-24 

  

 

Paragrafen skickas till  
Dataskyddsombudet            
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§ 68 Dnr 2022/00027  

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen om 
ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter  

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden ställer sig bakom framtaget förslag på ändring av 

allmänna lokala ordningsföreskrifter men med förslag på tillägg enligt 

nedan.  

Sammanfattning 

Byggnadsnämnden ställer sig bakom framtaget förslag på ändring av 

allmänna lokala ordningsföreskrifter med tillägg om att vissa åtgärder också 

kan vara lovpliktiga enligt plan- och bygglagen samt enligt plan- och 

byggförordningen.  

Bakgrund 

Byggnadsnämnden fick den 23 mars 2022 förslag på ändring av allmänna 

lokala ordningsföreskrifter på remiss från kommunstyrelsen.  

Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter har arbetats fram 

av kommunledningsförvaltningen och Samhällsskydd Mellersta Skaraborg. 

Under framtagande av förslag på förändringar i dokumentet har dialog förts 

med Polismyndigheten. 

Ett underlag har tidigare sänts på remiss till nämnderna. På grund av att 

omfattande förändringar dock har gjorts därefter ges samtliga nämnder nu på 

nytt möjlighet att inkomma med synpunkter innan fullmäktige fattar beslut. 

Förvaltningens bedömning 

Stadsbyggnadsavdelningen föreslår byggnadsnämnden att ställa sig bakom 

framtaget förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter med 

följande tillägg till §§ 6, 8 och 9. Tilläggen är upplysningar om att 

åtgärderna också kan vara lovpliktiga enligt plan- och bygglagen samt enligt 

plan- och byggförordningen. 

§ 6 

För att utföra schaktning, grävning och tippning av massor krävs i vissa fall 

marklov. 

§ 8 

Uppställning av containrar kan vara lovpliktigt om varaktigheten är mer än 

tillfällig. 
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§ 9 

Det är lovpliktigt att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt. Vissa 

undantag finns. Med skylt menas också flaggor, vepor, orienteringstavlor 

och banderoller. 

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 

 Tjänsteutlåtande från stadsbyggnadsavdelningen, 2022-05-03 

 Kommunledningsförvaltningens förslag till lokala 

ordningsföreskrifter, 2022-03-23 

 Bilaga – förbudsområde alkoholförtäring, 2022-03-23 

 Delegationsbeslut om remiss av ändring av allmänna lokala 

ordningsföreskrifter, 2022-03-23 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 69 Dnr 2022/00037  

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen om 
trafikstrategi för Falköpings kommun 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att ställa sig bakom trafikstrategi för 

Falköpings kommun med synpunkter och förslag på ändringar enligt 

nedan.  

Deltar ej i beslutet 

Milada Wurm (SD) och Anette Larsson (SD) avstår från att delta i beslutet.      

Sammanfattning 

Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har 

arbetat gemensamt med att ta fram en trafikstrategi för Falköpings kommun.  

I trafikstrategin samordnas trafikfrågor och samhällsplanering i kommunens 

långsiktiga och övergripande planering. 

Stadsbyggnadsavdelningen föreslår att byggnadsnämnden svarar att 

nämnden ser positivt på att det arbetas fram en trafikstrategi som tydliggör 

kommunens ställningstaganden angående trafikens utveckling. Nämnden 

föreslår även framföra vissa synpunkter på strategin främst rörande 

ansvarsfördelning men även vissa förtydliganden.  

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har 

arbetat gemensamt med att ta fram en trafikstrategi för Falköpings kommun.  

I trafikstrategin samordnas trafikfrågor och samhällsplanering i kommunens 

långsiktiga och övergripande planering. Strategin beskriver hur 

trafiksystemet i tätorten bör utformas för att stötta samhällsutvecklingen i 

riktning mot kommunens mål och hantera avvägningar mellan 

konkurrerande intressen samt mellan trafikslagen. 

Förvaltningens bedömning 

Stadsbyggnadsavdelningen föreslår att byggnadsnämnden lämnar följande 

remissvar: 

Byggnadsnämnden ser positivt på att det arbetas fram en trafikstrategi som 

tydliggör kommunens ställningstaganden angående trafikens utveckling. Det 

framgår tydligt att strategin tar avstamp i relevanta styrdokument och 

kommunens vision i de identifierade fokusområdena samt de tillhörande 

ställningstagandena och åtgärderna. Byggnadsnämndens lämnar följande 

synpunkter och förslag på ändringar: 
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 Under rubriken Stadsutveckling runt kollektivtrafiken beskrivs att 

kollektivtrafikens förutsättningar ingår i planhanteringen för nya 

exploateringar redan från början. Stadsbyggnadsprocessen består av 

många olika skeden som kan beskrivas få sin början i 

översiktsplanen. Byggnadsnämnden anser att formuleringen bör 

omformuleras till i tidiga skeden. 

 Det finns begrepp inom strategin som skulle kunna förtydligas för att 

motverka risk för missförstånd och öka strategins användbarhet. 

 Under rubriken Trygga allmänna platser bör det tilläggas att 

kommunen aktivt ska stötta och engagera näringsliv och andra 

aktörer till att åtgärda platser som känns otrygga. 

 Det bör framgå vilken nämnd respektive förvaltning som avgör vilka 

platser som är strategiska för pendelparkeringar. 

 Det finns många tydliga och välformulerade ställningstaganden och 

åtgärder men det framgår inte tydligt när de ska genomföras eller av 

vilken nämnd respektive förvaltning. Detta bör kompletteras eller 

förtydligas. 

 Det bör framgå vilken nämnd respektive förvaltning som ansvarar för 

att ta fram gränsdragningslistan med ansvarsförhållanden. Det 

framgår inte heller när den ska arbetas fram.  

 Det bör framgå vilken nämnd respektive förvaltning som ansvarar för 

att genomföra utbildningsinsatser, medborgardialoger och 

informationsinsatser som beskrivs under rubriken Genomförande.  

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 

 Stadsbyggnadsavdelningens tjänsteutlåtande, 2022-05-02 

 Utkast Falköpings kommuns trafikstrategi 

 Remiss om trafikstrategi    

  

 

 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 70 Dnr 2021/00180  

Planläget för maj månad 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till planprioritering för 

maj 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.  

Det har inte gjorts några förändringar av prioriteringen av planer jämfört 

med april månad. Vissa detaljplaner kommer vara på samråd under månaden 

och beslut om samråd och planbesked fattas under nämndens sammanträde.  

Bakgrund 

Planläggning med detaljplan syftar till att mark och vattenområden används 

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

angelägenhet. Lämpligheten bedöms med hänsyn till beskaffenhet, läge och 

behov. 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. Planläggning initieras 

av att kommunen själv begär ett planuppdrag eller att någon utomstående 

begär ett planbesked. Byggnadsnämnden ska då besluta om kommunen har 

för avsikt att påbörja ett planarbete. 

Förvaltningens bedömning 

Detaljplan för Tillskäraren och Ciselören har placerats inom prio två 

eftersom det är ett förtätningsprojekt. Det pågår arbete för upprättande av 

plankostnadsavtal med exploatörerna. Detaljplan för Muraren 12 är på 

samråd mellan 3 och 24 maj. Detaljplan för Apotekaren 11 är på granskning 

mellan 5 och 19 maj. För Sankt Göran 23 beslutas om samråd under av 

nämnden i maj och beslut om samråd för Planprogram för Marjarps 

industriområde fattas i Kommunstyrelsen den 18 maj. Plankostnadsavtal 

arbetas fram för planarbetet tillhörande Tillskäraren och Ciselören. Beslut 

om planbesked för Alunskiffern 2 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. 
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Beslutsunderlag 

 Stadsbyggnadsavdelningens tjänsteutlåtande, 2022-05-03 

 Planpriolista för maj månad, 2022-05-03 
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§ 71 Dnr 2022/00021  

Planbesked för fastigheten Alunskiffern 2 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden lämnar ett positivt planbesked enligt 5 kap. 2-5 §§ 

plan- och bygglagen (2010:900). 

2   Byggnadsnämnden uppdrar åt stadsbyggnadsavdelningen att upprätta ett 

förslag till detaljplan för det aktuella området. 

3   Byggnadsnämnden beslutar att plankostnadsavtal ska tecknas med 

sökanden innan planarbetet påbörjas, dock senast sex (6) månader efter 

beslut om planbesked. 

4   Byggnadsnämnden bedömer att planen kan komma att antas under tredje 

kvartalet 2024.  

Sammanfattning 

En ansökan om planbesked har inkommit till byggnadsnämnden från 

fastighetsägaren för fastigheten Alunskiffern 2. Fastigheten är lokaliserad i 

stadsdelen Agnestad i Falköping. 

Syftet med detaljplanen är att utöka fastigheten Alunskiffern 2 med det 

fördröjningsmagasin som finns bakom fastigheten idag. Det innebär att ett 

nytt område planläggs för ett nytt fördröjningsmagasin och att fastigheten 

Alunskiffern 2 utökas. 

Planområdet omfattas av en detaljplan från 2008 och en ändring av 

detaljplan genom tillägg till planbestämmelse från 2015. Fastigheten är 

planlagt för handel och lager med största byggnadsarea på 45 procent av 

fastighetsarea. Sydost om fastigheten finns ett fördröjningsmagasin som är 

planlagt som naturområde och öster om fördröjningsmagasinet, dit 

exploatören vill flytta dagvattendammen, är idag utarrenderad 

jordbruksmark. 

Planbeskedet överensstämmer med Översiktsplan 2017-2030, antagen av 

kommunfullmäktige den 26 februari 2018, § 44. 

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

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

Förslagna beslut från förvaltningen är att byggnadsnämnden lämnar ett 

positivt planbesked enligt 5 kap. 2-5 §§ plan- och bygglagen (2010:900), att 

ett nytt förslag till detaljplan för det aktuella området upprättas, 

plankostnadsavtal ska tecknas med sökanden innan planarbetet påbörjats och 

slutligen att planen bedöms komma att antas under tredje kvartalet 2024.  
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Bakgrund 

En ansökan om planbesked har inkommit till byggnadsnämnden från 

fastighetsägaren för fastigheten Alunskiffern 2. Fastigheten är belägen i 

stadsdelen Agnestad i Falköping. 

Detaljplanen skulle syfta till att utöka användningen av befintlig verksamhet 

som ägs av Lindströms bil AB. Det innebär även en flytt av befintligt 

fördröjningsmagasin som finns inom planområdet.  

Planbeskedet överensstämmer med Översiktsplan 2017-2030, antagen av 

kommunfullmäktige den 26 februari 2018, § 44.  

I gällande detaljplan, från 2008 är fastigheten avsedd för handel och lager 

och fördröjningsmagasinet är planlagt som natur. Gällande detaljplan fick en 

ändring genom tillägg år 2015, tillägget innebar ändring för största 

byggnadsarea på 45 procent av fastighetsarea.  

Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att detaljplanen slutligen 

kommer att antas.   

Förvaltningens bedömning 

En antagen detaljplan från 2008 och en ändring av detaljplan genom tillägg 

till planbestämmelse från 2015 gäller för det aktuella planområdet. I gällande 

detaljplan är fastigheten Alunskiffern 2 planlagt för handel och lager med 

största byggnadsarea på 45 procent av fastighetsarea. Sydost om fastigheten 

finns ett fördröjningsmagasin som är planlagt som naturområde och öster om 

fördröjningsmagasinet, dit exploatören vill flytta dagvattendammen, är idag 

utarrenderad jordbruksmark. 

Fastigheten Alunskiffern 2 är lokaliserat i stadsdelen Agnestad, området 

klassas inte som känslig- eller bevarandevärde. Det finns inga kända 

naturvärden inom planområdet förutom två stenmurar runt om 

fördröjningsmagasinet som lagts upp i samband med detaljplanens 

genomförande, av dessa två omfattas stenmuren som angränsar 

jordbruksmarken av biotopskydd. 

En dagvattenutredning bedöms behöva genomföras för att möjliggöra 

förflyttning av fördröjningsmagasinet. Utifrån platsens förutsättningar 

bedöms det inte krävas några andra utredningar, skulle ny information eller 

förutsättningar dykas upp i det kommande planarbetet, kan detta förändras.    

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 

 Stadsbyggnadsavdelningens tjänsteutlåtande, 2022-04-29 



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21 (37) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-25 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 Områdesbild 2022-04-27 

 Begäran om planbesked 2022-03-03 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Sökanden            
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§ 72 Dnr 2020/00109  

Samråd för fastigheten Sankt Göran 23 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden godkänner upprättat samrådsförslag till detaljplan för 

Sankt Göran 23, 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 1 juni till den 22 juni 2022.  

Sammanfattning 

Stadsbyggnadsavdelningen fick den 24 februari 2021, § 21 i uppdrag av 

byggnadsnämnden att upprätta ett förslag till detaljplan för Sankt Göran 23.  

Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för uppförande av 

bostadshus som beaktar befintliga omgivande kulturmiljövärden samt 

upphäva tomtindelningsplanen för hela fastigheten Sankt Göran 23. 

Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att en ny detaljplan tillsammans med 

upphävandet av tomtindelningsplanen bidrar till bättre möjligheter till 

uppförande av bostadsbyggnad och för fastighetsbildning inom området. 

För att beakta de kulturmiljövärden som finns i stadsdelen Kyrkerör samt 

anpassa ny byggnad till omkringliggande bebyggelse inom planområdet, 

föreslås reglering av exploateringsgrad, placering av byggnader, högsta 

tillåtna nockhöjd, utformning av tak, fasad- och takmaterial samt placering 

av balkong, veranda och uteplats. Detta för att undvika främmande eller 

utstickande byggnader inom området. 

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

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

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner upprättat samrådsförslag till 

detaljplan för Sankt Göran 23, Falköpings stad, att planen inte medför några 

betydande miljöpåverkan samt att nämnden godkänner att sända ut 

planförslaget inklusive tillhörande dokument på samråd från den 1 juni till 

den 22 juni 2022.  

Bakgrund 

Stadsbyggnadsavdelningen fick den 24 februari 2021, § 21 i uppdrag av 

byggnadsnämnden att upprätta ett förslag till detaljplan för Sankt Göran 23. 

Detaljplanen syftar till att pröva markens lämplighet för uppförande av 

bostadshus som beaktar befintliga omgivande kulturmiljövärden samt 
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upphäva tomtindelningsplanen för hela fastigheten Sankt Göran 23. Detta 

ger möjlighet till uppförandet av bostadsbyggnad och för en ny 

fastighetsbildning. 

Förändringen innebär en minimal ändring av den fysiska miljön då området 

tidigare använts som bensinstation och under de senaste åren som 

parkeringsplats. Planområdet är utpekat som ett mycket attraktivt läge för 

nybyggnation i förtätningsprogrammet vilket möjliggör för användningen 

bostadsändamål. Planförslaget överensstämmer med Översiktsplanen 2017-

2030, antagen av kommunfullmäktige den 26 februari 2018, § 44.  

Förvaltningens bedömning 

Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att en ny detaljplan tillsammans med 

upphävandet av tomtindelningsplanen bidrar till bättre möjligheter till 

uppförande av bostadsbyggnad och för fastighetsbildning inom området. 

Planförslaget anpassas till omkringliggande bebyggelse genom att beakta de 

kulturmiljövärden som finns inom stadsdelen Kyrkerör. För att säkerställa att 

samma förgårdsmark återfinns vid ett genomförande, reglerar planförslaget 

av byggnadsstorlek, höjd och placering om sex meter från fastighetsgränsen 

mot Sankt Olofsgatan. Reglering av högsta tillåtna nockhöjd om 12 meter 

över marken samt utformning på tak medför att byggnader inte blir högre än 

befintlighet eller främmande i sammanhanget. Föreslagna regleringar 

bedöms innebära ett naturligt inslag i stadsbilden.     

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 

 Stadsbyggnadsavdelningens tjänsteutlåtande, 2022-04-25 

 Plankarta, 2022-04-29 

 Planbeskrivning, 2022-04-29 

 Utdrag ur kulturmiljöutredning, 2022-04-25  

 Undersökning av miljöpåverkan, 2022-05-04 

 Yttrande angående undersökning av miljöpåverkan, 2021-12-23 

 Översiktlig miljöteknisk markundersökning, 2021-10-21 

  

 

Paragrafen skickas till  
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§ 73 Dnr 2022/00039  

Förhandsbesked för nybyggnation av fritidshus på 
fastigheten Åsarp 1:2 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Förhandsbesked beviljas inte med stöd av 2 kap. 1-2, 3§§ och 9 kap. 17 § 

plan- och bygglagen (PBL, 2010:900)  

2   Handläggningsavgift tas ut med 7 004 kr, enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige, § 72/2015. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan 

Ansökan avser förhandsbesked för fritidshus i en våning inom fastigheten 

Åsarp 1:2. Fastigheten har en areal av om cirka 18,2 hektar. Planerad 

byggnad har en tänkt byggnadsarea om 92 kvadratmeter, och en boarea om 

89 kvadratmeter. Byggnaden väntas ta vatten från egen brunn samt nyttja 

enskilt avlopp. Tänkt byggnad är placerad på jordbruksmark där tänkt 

framfartsväg delar upp den idag samman-hängande jordbruksmarken.  

Lokalisering 

Platsbesök gjordes den 11 februari 2022 tillsammans med kommunekologen. 

Platsen för byggnation utgörs av jordbruksmark, vilken är i bruk (vall). 

direkt anslutning öster om föreslagen plats för byggnation utgörs marken av 

äldre naturbetesmark med höga naturvärden (klass 2, näst högsta klass, 

område intressant ur ett regionalt perspektiv).  Cirka 50 till 80 meter nord 

väst om tänkt plats för byggnation finns befintlig bebyggelse och mark 

vilken är nyttjas till den befintliga bebyggelsen. Väster om tänkt byggnad, 

cirka 70-80 meter är en anlagd damm belägen. Ytterligare väster ut utgörs 

markerna av brukad skogsmark.  Området i sin helhet är innefattas av 

riksintresse för friluftsliv. 

Översiktsplanen för området 

Den tänkta nybyggnationen av fritidshuset görs på mark som är brukad 

jordbruksmark. Detta innebär att vid förhandsbesked på jordbruksmark ska 

lokaliseringen prövas mot lantbrukets 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. 

Enligt översiktsplanen är den mark som berörs av nybyggnationen upptagen 

som naturmark. Detta innebär att marken innehar stora värden som bör 

skyddas från stora ingrepp eller åtgärder som kan göra att värdet i området 

försvinner. Detta gäller alltså även för de områden som inte omfattas av 

reservat eller annat skydd. Den huvudsakliga användningen av marken ska 
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vara just natur vilket bidrar till att öka den biologiska mångfalden, ger 

positiva effekter för ekosystem tjänsterna i kommunen och säkrar 

naturområden för framtiden.  

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 

fastigheterna Åsarp, 4:5, Åsarp 1:15, Åsarp 16:2, Åsarp 16:4, Smula 6:1, 

Smula 9:1 samt Fagerås 1:3 har bedömts vara berörda. Inga negativa 

synpunkter har inkommit.  

Ärendet har remitterats till Miljönämnden östra Skaraborg som i sitt 

remissvar den 21 februari 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. 

Skäl till beslut 

Ansökan om förhandsbesked ska pröva frågan om den sökta åtgärden kan 

tillåtas på den avsedda platsen enligt 9 kap. 17 § PBL. Avgörande för den 

bedömningen är om marken är lämplig för åtgärden enligt 9 kap. 31 § och  

2 kap. PBL. Vid prövningen ska miljöbalkens hushållningsbestämmelser 

tillämpas enligt 2 kap. 2 § PBL.  

Byggnadsnämnden den mark som idag utgörs av vall och brukas är av sådant 

läge i landskapet och beskaffenhet att den lämpar sig för jordbruks-

produktion och där med är brukningsvärd. Brukningsvärd jordbruksmark får 

endast tas i anspråk för bebyggelse för att tillgodose ett väsentligt 

samhällsintresse och inte kan tillgodoses på ett annat tillfredställande sätt 

genom att annan mark tas anspråk enligt 3 kap. 4 § miljöbalken (1998:808).   

Vidare är marken upptagen i kommunens översiktsplan. Detta innebär att 

intentionen är att skydda marken från större ingrepp vilka kan skada markens 

förmåga att vara just natur och dess förmåga att bidra ökad biologisk 

mångfald, ge positiva effekter för ekosystemtjänster i kommunen och säkra 

naturområden för framtiden.  

Byggnadsnämnden bedömer att byggandet av ett fritidshus inte utgör ett 

väsentligt samhällsintresse och att det allmänna intresset av att långsiktigt 

bevara brukningsvärd jordbruksmark väger tyngre än det enskilda intresset 

av att bebygga den aktuella platsen, 2 kap. 1 § PBL. Marken får därför anses 

att inte vara lämplig för bostadsbyggande enligt 2 kap. 4 § PBL. 

Mot bakgrund av ovanstående kan förhandsbesked inte beviljas. 
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Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 70   2022-05-11 

Tjänsteutlåtande   2022-05-02 

Yttrande MÖS   2022-02-21 

Situationsplan   2022-02-21 

Yttrande kommunekolog   2022-02-14 

Foton    2022-02-11 

Ansökan om förhandsbesked  2022-01-07 

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.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen ska delges  
Sökanden            
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§ 74 Dnr 2022/00038  

Bygglov för nybyggnation av transformatorstation på 
fastigheten Remmen 2:1 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § 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 2022-02-16). 

5   Byggnadsnämnden beslutar att byggnadsverket får tas i bruk innan 

slutbesked lämnas enligt 10 kap. 4 § PBL. 

6  Handläggningsavgift tas ut med 4 782 kr, enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige, § 72/2015. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för nybyggnation av transformatorstation om cirka 5 

kvadratmeter. Transformatorstationen uppförs i plåt med mörkröda väggar 

och svart tak. Området utgörs generellt av skogsmark, i väst finns område 

med naturklass 2, öster om tänkt transformator finns en fornminnesarea. 

Området omfattas inte av detaljplan eller av 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 

fastigheterna, Sörby 1:2, Sörby 13:2, Sörby 7:10, Sörby 4:3, Sörby 4:4, 

Sörby 7:8, Sörby 2:16, Torpa 2:5, Torpa 3:1, Torpa 3:2, Remmen 3:4, 

Ullene-Åsaka 6:3 har bedömts vara berörda.  

Synpunkter har inkommit från ägare till Sörby 4:4, Torpa 3:1 och Remmen 

3:4. 

Huvudsakligen och sammanfattat berör de inlämnande synpunkterna 

rättigheter till nyttjande av samfälld väg. Vidare informeras om att i 

närområdet kan finnas förekomst av groddjur vilket man vill undersöka.    

Ärendet har remitterats till kommunekologen som i sitt remissvar den 30 

mars 2022 informerar om att groddjur finns i området och att hänsyn ska tas 
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till dessa i enlighet med artskyddsförordningen. Eventuell dispens söks hos 

Länsstyrelsen av sökanden.   

Den sökande har meddelats de i ärendet inkomna synpunkterna och har den 

1 april 2022 lämnat in kompletterande uppgifter gällande kommunikation 

med Länsstyrelsen rörande ”Samråd för nyanläggning av markkabel” samt 

”Tjänsteanteckning” gällande förekomsten av groddjur på platsen för 

uppförande av transformatorstation. 

Skäl till beslut 

Byggnadsnämnden bedömer att den föreslagna åtgärden inte kommer att ha 

betydande inverkan på omgivningen. Den föreslagna åtgärden bedöms, med 

hänsyn till områdets karaktär, inte vara sådan att markens lämplighet 

behöver prövas med detaljplan enlig 4 kap. 2 § PBL. 

Frågan rörande om den planerade platsen för nybyggnation av 

transformatorstation kan vara livsmiljö för groddjur är för annan myndighet 

att yttra sig över. Sökanden har i kontakt med länsstyrelsen visat att 

uppförandet av en transformatorstation på föreslagen plats inte står i konflikt 

med förekomst av groddjur. Vidare har samråd genomförts gällande 

kabeldragning fram till planerad transformatorstation. 

Nyttjande av samfälld väg är en civilrättslig fråga och bedöms inte falla 

under byggnadsnämndens prövning. 

Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 

bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 71   2022-05-11 

Tjänsteutlåtande   2022-04-29 

Komplettering från sökanden  2022-04-01  

Yttrande från kommunekolog  2022-03-30 

Erinran 4 och 5   2022-03-14 

Erinran 3 med bilagor 1-4   2022-03-11 

Erinran 1 och 2   2022-03-03 

Ritning    2022-02-16 

Kontrollplan    2022-02-16 

Karta    2022-02-09 

Situationsplan   2022-02-09 

Ansökan om bygglov   2022-02-09 

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

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

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

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

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

Stadsbyggnadsavdelningen kungör i regel lovbeslutet inom en vecka efter att 

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

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

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

Om åtgärden påbörjas innan fyra veckor har gått får byggnadsnämnden 

stoppa arbetet enligt 11 kap. 31 § PBL. 

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.  

Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då 

beslutet om bygglov upphör att gälla. 

Som underlag för slutbesked ska verifierad kontrollplan lämnas in till 

stadsbyggnadsavdelningen.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Sökanden      

 

Paragrafen ska delges 
Ägare till Sörby 4:4, Torpa 3:1 och Remmen 3:4         
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§ 75 Dnr 2022/00009  

Bygglov för nybyggnad av industri- och lagerbyggnad 
på fastigheten Kameran 1 

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: Christer Ask, christer.ask@telia.com som är certifierad 

kontrollansvarig med certifieringsnummer SC0607-16 enligt 10 kap. 9 § 

PBL. 

3   Handläggningsavgift tas ut med 266 915 kr, enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige, § 72/2015. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av industri/lagerhall. 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 8,9 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 § 72   2022-05-11 

Tjänsteutlåtande   2022-05-02 

Ritningar VA   2022-04-19 

Ritningar (A) Fasad, plan, sektion  2022-01-28 

Nybyggnadskarta   2022-01-28 

Ansökan om bygglov   2022-01-28 

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 
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 VA-handlingar 

 Ventilations- och värmeritningar 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Sökanden            
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§ 76 Dnr 2022/00030  

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och 
komplementbyggnad på fastigheten Asstorp 7:1 

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: Tord Falk, Klöverstigen 6, 554 56 Jönköping, som är certifierad 

kontrollansvarig med certifieringsnummer SC0315-11 enligt 10 kap. 9 § 

PBL. 

3   Handläggningsavgift tas ut med 38 857 kr, enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige, § 72/2015. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för nybyggnation av ett enbostadshus och 

komplementbyggnad. Bostadshuset byggs i två våningar med en 

byggnadsarea på 224 kvadratmeter. Fasad kläs med av järnvitriol färgad 

träpanel, takbeläggningen blir av svart plåt. Bostaden kommer att inrymma 6 

rum och kök med en bruttoarea på 260 kvadratmeter.  

Garaget får likadan fasad och takbeklädnad som bostadshuset och en 

byggnadsarea på 119 kvadratmeter. Byggnaden kommer innehålla garage, 

toalett, förråd samt ett oinrett loft. 

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och områdesbestämmelser.  

Den 15 december 2021, § 195 beslutade byggnadsnämnden att ge ett positivt 

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

av villkoren gällande att byggnaden ska uppföras som ett enplanshus, med 

eller utan inredd vind.  

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 Asstorp 1:3, 3:3, 7:2, Borgunda 34:14, 34:4, 34:6  samt 

Ingridstorp 1:4 samt Lilla Borgunda 3:3 och 4:3 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 
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förutsätter inte planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 § PBL. Mot bakgrund av 

ovanstående ska bygglov beviljas. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Tjänsteutlåtande   2022-04-29 

Situationsplan   2022-04-12 

Anmälan kontrollansvarig    2022-03-04 

Ritningar (A) Fasader, Planer, Sektioner  2022-03-04 

Ansökan om bygglov   2022-03-04 

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. 

Tänk på att det behövs tillstånd från Trafikverket för förändrad användning 

av väganslutning.  
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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 

 Färdigställandeskydd 

 Fuktsäkerhetsprojektering 

 Bullerberäkning gällande trafikbuller 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Sökanden            
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§ 77 Dnr 2022/00035  

Byggsanktionsavgift för påbörjad fasadändring utan 
beviljat bygglov på fastigheten Maskinisten 1 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att påföra byggherren, Granox AB (556824-

7372), en byggsanktionsavgift om 42 262 kr 

(fyrtiotvåtusentvåhundrasextiotvå kronor). Avgiften ska betalas till 

Falköpings kommun inom två månader efter det att beslutet delgetts den 

avgiftsskyldige. En faktura skickas ut separat. 

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

bygglagen (PBL, 2010:900) samt 9 kap. 10 § plan- och byggförordningen 

(PBF, 2011:338).  

Bakgrund 

Ärendet avser utdömande av sanktionsavgift för fasadändring utan beviljat 

bygglov och startbesked. Under hösten 2021 har fastighetsägaren bland 

annat fogat om tegelfasaden och bytt ut gamla träfönster mot nya pvc-fönster 

med likvärdigt utseende. Den åtgärden bedömdes inte påverka byggnadens 

yttre på ett avsevärt sätt och är därför inte lovpliktig. Utöver detta så har tre 

st igenmurade fönster och fyra glasbetongsfönster öppnats upp och ersatts 

med nya pvc-fönster likt övriga fönster på byggnaden. Ändringen av dessa 

sju fönster ändrar byggnadens yttre utseende på ett sätt som är lovpliktigt. 

Fastighetsägaren lämnade in en ansökan om bygglov för både in- och 

utvändig ändring av byggnaden den 15 november 2021 och bygglov 

beviljades den 9 februari 2022. 

Fastigheten omfattas av detaljplan ”Bangatan, Västertull - Vilhelmsro” som 

fick laga kraft den 7 juli 1992.  

Skäl till beslut 

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. 10 § PBF är byggsanktionsavgiften för att påbörja byte av 

fönster innan beviljat lov och startbesked 0,125 prisbasbelopp per fönster. 

Avgiften ska fastställas med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för 

det år som beslutet om avgiften fattas. Prisbasbelopp 2022 = 48 300 kr. 

0,125*48300*7 = 42 262 kr 
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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 fönstren är bytta innan bygglov och 

startbesked beviljats och därför ska en byggsanktionsavgift tas ut. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 57   2022-04-13 

Tjänsteutlåtande   2022-04-04 

Bilaga beräkning av sanktionsavgift  2022-02-16 

Foton     2022-02-16 

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.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen ska delges  
Byggherren            


