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§ 41 Dnr 2022/00006  

Bygglovsläget efter mars månad 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 mars 2022 inkom 40 ansökningar om lov/förhandsbesked samt 10 

anmälningar vilket är något färre än samma period 2021 men något mer än 

2018, 2019 och 2020. Under perioden har inga nya tillsynsärenden 

registrerats och ett gammalt ärenden har avslutats vilket innebär 137 

pågående tillsynsärenden.      

Underlag 

Arbetsutskottet § 38/2022 

Stadsbyggnadsavdelningens tjänsteutlåtande, 2022-04-05 

Statistik inkomna ärenden mars 2022  
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§ 42 Dnr 2022/00026  

Information om tillsynsärenden 2022 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen och lägga den till 

handlingarna.      

Information 

Enligt överenskommelse ska det en gång i kvartalet redogöras för hur 

tillsynsarbetet enligt plan- och bygglagen går. 

Vid ingången av 2022 så fanns det 64 stycken pågående ärenden gällande 

ovårdad tomt, hittills i år har det inte registrerats några fler ärenden. Under 

2021 registrerades 11 nya ärenden gällande ovårdad tomt och byggnad. 

Under 2022 har fastighetsägaren till Arenan 5 i Stenstorp delgivit beslut om 

rivning, uppföljning av detta sker i slutet på augusti. Ett ärende har avslutats.   

Underlag 

Arbetsutskottet § 39/2022 

Tjänsteutlåtande 2022-04-06 

  

            



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6 (37) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-27 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 43 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 

2022-03-01 – 2022-03-31 

Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 

Anmälan enligt rapport 

2022-03-01 – 2022-03-31 

Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 

Rivningslov enligt rapport 

2022-03-01 – 2022-03-31 

Bygglovsingenjör/byggnadsinspektör 

Dok.ID 17785 

Ordförandebeslut om 

sammanträdesarvode för 

trafikstrategimöte den 16 mars 2022 

Ordföranden 
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§ 44 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 Länsstyrelsens meddelande den 10 mars 2022. 

Överklagande av beslut om förhandsbesked på fastigheten Mobäcken 

2:2. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

2 Länsstyrelsens meddelande den 6 april 2022. Länsstyrelsens beslut om 

avslag av överklagande av förhandsbesked på fastigheten Mobäcken 

2:2 har överklagats till Mark- och miljödomstolen. 

3 Länsstyrelsens meddelande den 11 april 2022. Länsstyrelsens beslut att 

avslå överklagande av nekat bygglov på fastigheten Rådjuret 16 har 

överklagats till Mark- och miljödomstolen. 

4 Kommunstyrelsens beslut den 16 mars 2022, § 47.  

Kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2022. 

5 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 mars 2022, § 31. 

Budgetförutsättningar för flerårsplanen 2023-2025. 

6 Kommunstyrelsens beslut den 6 april 2022, § 60. 

Ändring av riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning. 

7 Länsstyrelsens meddelande den 12 april 2022. 

Länsstyrelsen kommer att pröva kommunalt beslut om 

strandskyddsdispens på fastigheten Yttern 1:2. 

8 Beslut om byggsanktionsavgift för påbörjad byggnation utan beviljat 

startbesked på fastigheten Hällkistan 1 har överklagats. 

9 Länsstyrelsens meddelande den 20 april 2022. Överklagande av beslut 

om byggsanktionsavgift för mur på fastigheten Hällkistan 1. 

Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet. 
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§ 45 Dnr 2021/00182  

Ekonomisk lägesrapport efter mars månad 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 mars 2022 visar en positiv avvikelse med 57 tkr.    

Underlag 

Arbetsutskottet § 42/2022 

Stadsbyggnadsavdelningens tjänsteutlåtande, 2022-04-06 

Ekonomirapport efter mars 2022 
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§ 46 Dnr 2021/00181  

Riktlinjer för exploatörsdriven planprocess 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att anta riktlinjer för exploatörsdriven 

planprocess.  

Bakgrund 

Falköpings kommun växer och det finns ett stort behov av att öka byggandet. 

För att hålla byggtakten och effektivisera arbetet med detaljplaner, är 

Falköpings kommun beredd att testa exploatörsdriven planprocess. 

Exploatörsdriven planprocess innebär att Falköpings kommun och 

exploatören samarbetar i planarbetet inför en byggnation och att ansvaret att 

driva fram planprocessen ligger på exploatören. Ansvaret för planläggning är 

dock fortsatt kommunens i och med det kommunala planmonopolet. I en 

exploatörsdriven planprocess ska kommunen värna om de allmänna 

intressena men även väga olika intressen mot varandra. Kommunen ska 

också säkerställa kvaliteten, rättssäkerheten och långsiktigheten i 

planeringen. 

Riktlinjer för exploatörsdriven planprocess är framtagna i syftet att 

tydliggöra ansvar- och rollfördelning och beskriva hur en exploatörsdriven 

planprocess ska fortlöpa. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningens bedömning är att det finns en potential i exploatörsdriven 

planprocess men att tydliga riktlinjer där ansvar och roller samt 

förutsättningar och villkor för en exploatörsdriven planprocess är tydligt 

beskrivna.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 43/2022 

Stadsbyggnadsavdelningens tjänsteutlåtande, 2022-04-04 

Förslag till riktlinjer för exploatörsdriven planprocess, upprättad 2022-04-04 

  

 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 47 Dnr 2022/00025  

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen om 
klimatstyrande mötes- och resepolicy 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att ställa sig bakom framtagen klimatstyrande 

mötes- och resepolicy.  

Reservation 

Milada Wurm (SD) och Anette Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Milada Wurms (SD) yrkande.      

Bakgrund 

Utifrån kommunstyrelsens uppdrag i flerårsplanen att ta fram en 

klimatstyrande resepolicy för kommunen har kommunledningsförvaltningen 

tagit fram förslag till policy som omfattar möten och resor. 

Byggnadsnämnden har möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. 

Målsättningen med klimatstyrande mötes- och resepolicy att den ska bidra 

till genomförandet av klimatstrategi 2021-2030. 

Policyn har som utgångspunkt tre principer: 

1. Pröva om resan kan ersättas med andra mötesformer.  

2. Gå, cykla eller åk kollektivt.  

3. Undvik resor med privat bil i tjänsten.  

Mötes- och resepolicyn gäller alla kommunanställda och förtroendevalda i 

Falköpings kommun. Policyn gäller för samtliga möten och resor som 

företas inom ramen för respektive tjänst alternativt uppdrag och som betalas 

av Falköpings kommun. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen framhåller vikten av tydlighet och vägledning för medarbetare 

och förtroendevaldas förhållningssätt för att främja klimatsmarta resor och 

möten. Förvaltningen konstaterar att föreslagen policy har en bra och tydlig 

struktur och ger vägledning gällande val av färdmedel vid resor i tjänsten. 

Förvaltningen vill uppmärksamma krav på uppföljning där det ingår 

utvärdering och analys av resor och transporter. Om förvaltningens samtliga 

resor i tjänsten avses följas upp skapar det omfattande administration då 

verksamheten har stor antal resor i tjänsten. 
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Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 44/2022 

Stadsbyggnadsavdelningens tjänsteutlåtande, 2022-03-23 

Förslag till Klimatstyrande mötes- och resepolicy 

Yrkanden 

Milada Wurm (SD) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att 

konsekvenserna av förslaget behöver utredas på djupare plan. 

Dan Hovskär (KD) yrkar att ärendet avgörs idag.     

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Dan Hovskärs (KD) yrkande respektive 

Milada Wums (SD) yrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar att 

avgöra ärendet idag. 

Ordföranden ställer sedan proposition på byggnadsnämndens arbetsutskotts 

förslag på beslut och finner att byggnadsnämnden beslutar enligt framlagt 

förslag.      

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 48 Dnr 2022/00012  

Besvarande av remiss från Finansdepartementet om 
Boverkets rapport Elektroniska original och 
långtidsbevarande av digitala detaljplaner 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden lämnar remissvar enligt bilaga 1 till 

Finansdepartementet om Boverkets rapport Elektroniska original och 

långtidsbevarande av digitala planer.  

Sammanfattning 

Falköpings kommun har beretts tillfälle att lämna remissvar angående 

Boverkets rapport Elektroniska Original och långtidsbevarande av digitala 

planer. Det är positivt att rapporten föreslår en nationell databas för alla 

kommuners detaljplaner. Det saknas dock lösning på kommunernas fortsatta 

ansvar för deras detaljplaner. Det framgår inte tydligt av rapporten varför 

nationella geodataplattformen inte kan användas som arkiv för elektroniska 

original och långtidsbevarande av digitala detaljplaner. Rapporten är svårläst 

och uppfattas på vissa ställen som slarvigt skriven.  

Bakgrund 

Falköpings kommun har beretts tillfälle att ta del av och lämna remissvar 

angående Boverkets rapport Elektroniska Original och långtidsbevarande av 

digitala planer. Rapporten redogör för Boverkets uppdrag, alternativa 

lösningar för arkivering av digitala detaljplaner men även förslag på 

ändringar i plan-och bygglagen, plan- och byggförordningen samt ny 

registerlagstiftning. 

Förvaltningens bedömning 

Det är positivt att rapporten föreslår en nationell databas för alla kommuners 

detaljplaner. Förslaget saknar dock lösning på kommunernas fortsatta ansvar 

för deras detaljplaner. Planerna är fortsatt allmän handling hos kommunen 

även efter att kommunen publicerat den i den nationella databasen. Ansvaret 

för att över tid bevara kommunens exemplar finns fortsatt hos kommunen, 

även om det också finns ett exemplar i en nationell databas som en statlig 

myndighet hanterar över tid. Om kommunernas ansvar att tillhandahålla 

detaljplanerna ska försvinna måste det tydliggöras i lagstiftning. Där bör det 

i så fall bestämmas att kommunen får gallra sina detaljplaner sedan de är 

inlevererade till den nationella databasen. 

På sidorna 45-47 resonerar rapporten om alternativa lösningar som valts 

bort. En av dem torde innebära en gemensam teknisk lösning som alla 

kommuner använder men där varje kommun har sitt eget utrymme. Därmed 
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skulle handlingarna som placeras där inte vara levererade utan fortfarande 

kommunens. Utrymmet blir helt enkelt kommunens eget e-arkiv för just 

detaljplaner. Byggnadsnämnden förordar denna lösning eftersom kommunen 

inte behöver hantera det egna exemplaret. Det framgår inte tydligt av 

rapporten varför denna modell valdes bort. 

Varför nationella geodataplattformen inte kan användas som arkiv för 

elektroniska original och långtidsbevarande av digitala detaljplaner beskrivs 

inte i tillfredställande utsträckning i rapporten. 

Rapporten är svårläst och uppfattas på vissa ställen som slarvigt skriven, 

exempelvis används begreppen arkivansvar och informationsansvar på ett 

oklart sätt. I rapporten används begreppet långtidsbevarande synonymt med 

arkivering. Det är också oklart utifrån rapporten ifall den mottagande 

myndigheten ansvarar för de arkiverade handlingarna eller om det fortsatt är 

kommunens ansvar.  

Finansiering 

Beslutet innebär inga finansiella åtaganden för kommunen. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 45/2022 

Stadsbyggnadsavdelningens tjänsteutlåtande, 2022-03-30 

Bilaga 1, 2022-03-30 

Boverkets Rapport Elektroniska original och långtidsbevarande av digitala 

planer, 2022-02-14 

Remissmissiv, 2022-02-14 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Finansdepartementet 

Josef Ydeskog, planstrateg           
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§ 49 Dnr 2021/00180  

Planläget för april månad 2022 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till planprioritering för 

april månad.  

Bakgrund 

Planläggning med detaljplan syftar till att mark och vattenområden används 

till de ändamål området är mest lämpat för. 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. Byggnads-

nämnden ska då besluta om kommunen har för avsikt att påbörja ett 

planarbete.  

Förvaltningens bedömning 

Det har inte gjorts några förändringar vad gäller prioritering av planer 

jämfört med mars månad. Detaljplan för Snickaren 3 har varit på granskning 

och beslut om antagande sker under denna nämndomgång. Planen för del av 

Gamla stan 2:26 m.fl. (Skola vid gamla kalkbrottet) hanterades under förra 

månadens nämnd. Beslut om samråd för Muraren 12 fattas under denna 

nämndomgång, likaså beslut om planbesked för Tillskäraren 1 & 3 samt 

Ciselören 2. Detaljplanen för Apotekaren 11 är på samråd till den 25 april. 

Hattmurklan 1 var på granskning men enligt Länsstyrelsen fanns det brister i 

förslaget vad gäller hälsa och säkerhet att ett beslut om antagande av planen 

eventuellt skulle överprövas. Därför kommer det krävas ändringar och en 

andra granskning.   

Finansiering 

Ärendet bedöms inte innebära kostnader för kommunen. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 46/2022 

Stadsbyggnadsavdelningens tjänsteutlåtande, 2022-04-05 

Planpriolista för april månad, 2022-04-05 
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§ 50 Dnr 2022/00010  

Namnsättning av kvarter i stadsdelen Jättene 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att kvartersnamnen inom berört område i 

stadsdelen Jättene ska fastställas till Kullen, Branten och Sluttningen.  

Bakgrund 

I stadsdelen Jättene i Falköpings tätort, Falköpings kommun, finns två 

detaljplaner avsedda för utbyggnad av bostadsområde och korttidsboende. 

För området gäller ”Förslag till ändring och utökning av stadsplan STG 1671 

m.fl. (Stensborg)” fastställd 1982-07-07 samt detaljplan för ”Anneborg 1:6 

m.fl.” laga kraft 2022-01-10.  

Området har enbart delvis blivit utbyggt med villatomter inom kvarteren 

Krönet och Brinken. Det saknas beslut om namn för de tillkommande 

kvarteren i området vilket föranleder att namn för de tre övriga kvarteren 

inom området behöver fastställas. 

Förvaltningens bedömning 

Temat för de två befintliga kvarteren inom området, är olika typer av 

sluttningar och lutningar i terräng. Detta gör att även tillkommande 

kvartersnamn bör ha detta tema.  

Förslag på namn för de tillkommande kvarteren är: Kullen, Branten och 

Sluttningen.  

Inför beslut om nya kvartersnamn remitteras namnförslaget till kultur- och 

fritidsförvaltningen, Postnord, Samhällsskydd mellersta Skaraborg och 

Lantmäterimyndigheten. Samtliga inkomna yttranden har varit utan erinran. 

Finansiering 

Beslutet innebär inte några kommunala kostnader. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 47/2022 

Stadsbyggnadsavdelningens tjänsteutlåtande, 2022-03-18 

Kartbild, 2022-03-18 

Remiss, 2022-02-18 

  

Paragrafen skickas till  
Lantmäteriet   

Mikael Carp, 1:e mätningsingenjör          
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§ 51 Dnr 2022/00022  

Planbesked för fastigheten Ciselören 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 fjärde 

kvartalet 2024.  

Bakgrund 

En ansökan om planbesked har inkommit till byggnadsnämnden från 

fastighetsägaren för Ciselören 2, belägen i stadsdelen Östertull i centrala 

Falköping. Ansökan avser upprättande av ny detaljplan tillsammans med 

fastigheterna Tillskäraren 1 och 3. 

På fastigheten finns det idag en byggnad som innefattar Radio Falköping, en 

trafikskola samt butiker. Större delen av byggnaden står tom då den i 

huvudsak tidigare innefattade dagligvaruhandeln, Willys. Den befintliga 

byggnaden har fastighetsägaren för avsikt att riva och ersätta med större 

byggnation motsvarande sex till åtta våningar.  

Detaljplanen skulle syfta till att pröva platsens lämplighet för bostäder, vård, 

kontor samt centrumändamål. 

I gällande detaljplan antagen år 2000 är området planlagt för industri (icke 

omgivningsstyrande) och handel med en största byggnadsarea om 20 procent 

av fastighetsarean. Byggnad får uppföras till en högsta byggnadshöjd om 3,5 

meter respektive 6 meter. Större delen av området omfattas av prickad mark 

som inte får bebyggas. I väst finns ett markreservat för allmännyttig gång- 

och cykeltrafik samt en ledningsrätt. Markreservat för ledningsrätt är inte 

reglerat i detaljplan.  
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Förvaltningens bedömning 

Planbeskedet överensstämmer med Översiktsplan 2017-2030, antagen av 

kommunfullmäktige den 26 februari 2018, § 44 samt med 

förtätningsprogrammet fastställt av kommunstyrelsen den 9 augusti 2017.  

Området omfattas av riksintresse för kulturmiljövård. I kommunens 

kulturmiljöutredning är stadsdelen Östertull utpekad med lokalt 

bevarandevärde. Området bedöms vara tåligt och tillkommande bebyggelse 

är möjligt utan att skada riksintresset. Utmed Odengatan och Marknadsgatan 

förekommer det olika byggnadsstrukturer. Vid framtagandet av detaljplanen 

krävs noggranna volym- och skuggstudier för att bedöma hur kulturmiljön 

samt omkringliggande områden påverkas av detaljplanen.  

Utifrån platsens förutsättningar bedöms det krävas en miljöteknisk 

markundersökning. Detta eftersom ett potentiellt förorenat område 

lokaliserats på platsen. Det bedöms även krävas en dagvatten- och 

skyfallsutredning eftersom dagvattennätet är hårt belastat i tätorten samt att 

kommunen behöver beakta klimatförändringarna. Skulle det dyka upp ny 

information eller förändrade förutsättningar i det kommande planarbetet, kan 

fler utredningar krävas. Utredningarna har som syfte att säkerställa markens 

lämplighet för de tänkta användningarna.  

Att pröva platsens lämplighet för en bred typ av markanvändning, gör det 

möjligt att möta framtidens behov av flexibilitet. En blandning av bostäder, 

vård, kontor och centrumändamål kan även bidra till att skapa samt bevara 

en levande stadskärna.  

Bristen på bostäder, platsens strategiska läge i centrala Falköping samt 

kommunens positiva inställning till förtätning av staden är motiv till att 

inleda planarbete på platsen.  

Planarbete bedöms kunna inledas andra kvartalet 2022.  

Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att detaljplanen slutligen 

kommer att antas.   

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 48/2022 

Stadsbyggnadsavdelningens tjänsteutlåtande, 2022-04-06  

Begäran om planbesked 

Situationsplan 
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§ 52 Dnr 2022/00008  

Planbesked för fastigheten Tillskäraren 1 och 3 

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 fjärde 

kvartalet 2024.  

Bakgrund 

En ansökan om planbesked har inkommit till byggnadsnämnden från 

fastighetsägaren för fastigheterna Tillskäraren 1 och 3, belägna i stadsdelen 

Östertull i centrala Falköping. Ansökan avser upprättande av ny detaljplan 

tillsammans med fastigheten Ciselören 2. 

På fastigheten Tillskäraren 1 finns det idag tre byggnader som innefattar 

djurbutik, garage/förråd, hotell, gym, medicinsk verksamhet, kontorslokaler 

samt godsmottagning. På fastigheten Tillskäraren 3 finns det idag en 

byggnad som innefattar ett bowlingcenter. Inom de båda fastigheterna 

förkommer det verksamheter som inte är planenliga men som etablerats i 

området genom tidsbegränsade bygglov.  

Detaljplanen skulle syfta till att pröva platsens lämplighet för 

användningarna bostäder, vård, skola, kontor, centrum, verksamheter samt 

tillfällig vistelse. 

I gällande detaljplan antagen år 1987 är fastigheterna planlagda för 

småindustri med en högsta byggnadshöjd om 10 meter. En liten del av 

marken omfattas av prickad mark som inte får bebyggas. På fastigheten 

Tillskäraren 3 finns en ledningsrätt. Utfartsförbud med stängselskyldighet 

regleras mot Odengatan och Hollendergatan.  
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Förvaltningens bedömning  

Planbeskedet överensstämmer med Översiktsplan 2017-2030, antagen av 

kommunfullmäktige den 26 februari 2018, § 44 samt med 

förtätningsprogrammet fastställt av kommunstyrelsen den 9 augusti 2017. 

Området omfattas av riksintresse för kulturmiljövård. I kommunens 

kulturmiljöutredning är stadsdelen Östertull samt en av byggnaderna på 

Tillskäraren 1 utpekade med lokalt bevarandevärde. Området bedöms vara 

tåligt och tillkommande bebyggelse är möjligt utan att skada riksintresset. 

Utmed Odengatan och Marknadsgatan förekommer det olika 

byggnadsstrukturer. I kommande planarbete krävs noggranna volym- och 

skuggstudier för att bedöma hur kulturmiljön samt omkringliggande 

områden påverkas av detaljplanen. 

Utifrån platsens förutsättningar bedöms det även krävas en dagvatten- och 

skyfallsutredning samt en miljöteknisk markundersökning. Detta eftersom 

dagvattennätet är hårt belastat i tätorten, kommunen behöver beakta 

klimatförändringarna och ett potentiellt förorenat område har lokaliserats i 

anslutning till planområdet. Skulle det dyka upp ny information eller 

förändrade förutsättningar i det kommande planarbetet, kan fler utredningar 

krävas. Utredningarna har som syfte att säkerställa markens lämplighet för 

de tänkta användningarna.  

Genom att detaljplanelägga fastigheterna för de användningar som 

presenteras i det föreslagna syftet skapas möjlighet för att befintliga 

verksamheter inom planområdet ska bli planenliga. Det skapar även en 

möjlighet till förtätning av bostäder på platsen.  

Bristen på bostäder, områdets strategiska placering i centrala Falköping samt 

kommunens positiva inställning till förtätning av staden är således motiv till 

att inleda planarbete på platsen.  

Planarbete bedöms kunna inledas andra kvartalet 2022. 

Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att detaljplanen slutligen 

kommer att antas.   

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 49/2022 

Stadsbyggnadsavdelningens tjänsteutlåtande, 2022-04-06 

Begäran om planbesked 

Situationsplan 
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§ 53 Dnr 2019/00112 214 

Samråd för fastigheten Muraren 12 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden godkänner upprättat samrådsförslag till detaljplan för 

Muraren 12 med flera, Falköpings stad. 

2   Byggnadsnämnden beslutar att planen inte kommer att medföra 

betydande miljöpåverkan. 

3   Byggnadsnämnden sänder ut planförslaget inklusive tillhörande 

dokument på samråd från den 3 maj till den 24 maj 2022. 

4   Byggnadsnämnden beslutar att samrådsmöte ska hållas den 10 maj 2022 

klockan 18:15 i kommunfullmäktigesalen i Stadshuset.  

Bakgrund 

Stadsbyggnadsavdelningen fick den 18 december 2019, § 164 i uppdrag av 

byggnadsnämnden att upprätta ett förslag till detaljplan för Muraren 12 med 

flera. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra fler bostadslägenheter på den tvådelade 

fastigheten Muraren 12 och genom detta bidra till förtätning av Falköpings 

stad. Därutöver syftar detaljplanen till att möjliggöra tillbyggnationer som 

balkonger, takkupor, frontespiser samt hissar. Förtätningen ska göras med 

hänsyn till kulturmiljön samt anpassas till platsens struktur och skala. 

Dessutom syftar detaljplanen till att säkerställa att fler utfarter inte upprättas 

i anslutning till korsningen mellan Hwassgatan och Sköttningsvägen. 

Förvaltningens bedömning 

Detaljplaneläggning av fastigheten Muraren 12 med flera bidrar till att 

Falköpings stad förtätas med fler bostadslägenheter genom att möjliggöra för 

tillbyggnader i form av balkonger, takkupor, frontespiser samt hissar på 

redan exploaterad mark. Dessa tillbyggnader har i detaljplanen anpassats att 

förhålla sig till den omkringliggande bebyggelsen och stadsdelens 

kulturmiljövärden.  

Förändringen innebär möjlighet att effektivt nyttja befintlig bebyggelse med 

större ljusinsläpp och utblicksmöjligheter. Sammantaget kan fem 

vindslägenheter komma att uppföras och tillgängligheten ökar genom att 

lägenheterna kan angöras med hiss. Förändringen sker i överensstämmelse 

med Översiktsplan 2017-2030, antagen av kommunfullmäktige den 26 

februari 2018, § 44.  
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Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 50/2022 

Stadsbyggnadsavdelningens tjänsteutlåtande, 2022-04-04 

Planbeskrivning 

Plankarta 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Länsstyrelsens yttrande gällande undersökning av betydande miljöpåverkan 

Kulturmiljöutredning Vilhelmsro, WSP 2016 

Geoteknisk undersökning Prästgårdsgärde, Norconsult 2013 

Geoteknisk undersökning Kopparslagaren, Bygg- och Geokonsult AB 2010 
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§ 54 Dnr 2020/00029  

Antagande av detaljplan för fastigheten Snickaren 3 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet och 

stadsbyggandsavdelningens bemötande av inkomna synpunkter. 

2   Byggnadsnämnden antar detaljplanen med stöd av kommunfullmäktiges 

delegation.  

Bakgrund 

Stadsbyggnadsavdelningen fick den 20 maj 2020, § 58 i uppdrag av 

byggnadsnämnden att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheten 

Snickaren 3. 

Detaljplanen syftar till att pröva markens lämplighet för bostadsändamål i ett 

centrumnära läge. Bebyggelsen ska kunna uppföras i varierade former och 

anpassas utifrån kulturmiljön i området avseende placering, utformning och 

utbredning för att inte påtagligt skada stadsdelens kulturmiljövärde.  

Det formella samrådet pågick mellan den 27 april till den 21 maj 2021. 

Planen var utsänd på granskning mellan den 5 augusti till den 27 augusti 

2021. Efter granskningen har planhandlingarna tillförts nya 

planbestämmelser, beskrivningar samt en utredning. Där av skickades 

förslaget ut på en andra granskning mellan den 18 februari till den 6 mars 

2022. Totalt inkom 31 synpunkter under samråds- och granskningstiderna 

varav 15 utan erinran.  

Förvaltningens bedömning 

Sedan samrådet har detaljplanen framförallt tillförts planbestämmelser som 

hanterar dagvatten- och markföroreningsproblematiken inom planområdet, 

för att inte äventyra människors hälsa och säkerhet. Sedan samrådet har 

plankartan även tillförts ett förbud mot körbar förbindelse i korsningen 

mellan Ambjörnsgatan och Repslagaregatan för att förhindra en osäker 

trafiksituation framförallt för gång- och cykeltrafikanter.  

Förvaltningens bedömning är att detaljplanens utformning noga har 

anpassats till den omgivande bebyggelsen och stadsdelens kulturmiljövärden 

för att den tillkommande bebyggelsen ska vara lämplig på platsen.  

Förändringen innebär att det blir möjligt att uppföra bostadsbebyggelse på 

fastigheten Snickaren 3 vilket bidrar med en förtätning av Falköpings stad. 

Förändringen sker i överensstämmelse med förtätningsprogrammet, antaget 

av kommunstyrelsen den 9 augusti 2017 samt Översiktsplan 2017-2030, 

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

Arbetsutskottet § 51/2022 

Stadsbyggnadsavdelningens tjänsteutlåtande, 2022-04-05 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Granskningsutlåtandet 

Dagvattenutredning 

Miljöteknisk markundersökning  

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Länsstyrelsens yttrande på undersökning av betydande miljöpåverkan 
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§ 55 Dnr 2022/00031  

Förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus på 
fastigheten Brunnhem 5:17 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Förhandsbesked för enbostadshus ges 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 

1   Huvudbyggnadens byggnadsarea får inte vara större än 150 kvadratmeter. 

2   Huvudbyggnaden får ha högst ett våningsplan med inredd vind. 

3   Vid placering och byggnation ska objekt som är skyddsvärda ur 

kulturmiljö- och naturvårdssynpunkt respekteras.  

Bakgrund 

Ansökan avser förhandsbesked för enbostadshus i en och en halv våning 

med en byggnads area om 110 kvadratmeter. Byggnation är tänkt att ske på 

en befintligt hävdad tomt om 1 500 kvadratmeter vilken styckas av från 

fastigheten Brunnhem 5:17. Enligt översiktsplanen benämns området för 

tänkt byggnation som natur. Området omfattas av riksintresse för 

kulturmiljövård, riksintresse för friluftsliv samt riksintresse för naturvård. 

Yttranden 

Då åtgärden görs utom detaljplanelagt område ska berörda ha underrättats 

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

fastigheterna Falköping Brunnhem 35:1, Falköping Brunnhem 15:4, 

Falköping Stenstorp 2:53, Brunnhem 1:2, Brunnhem 3:4, Brunnhem 2:19, 

Brunnhem 2:21, Brunnhem 3:6, Brunnhem 15:5, Brunnhem 16:2, Brunnhem 

19:3, Ingvaldstorp 1:2, Nygården 1:1, har bedömts vara berörda. Inga 

negativa synpunkter har inkommit.  

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 inte är 

brukningsvärd jordbruksmark eller skogsmark som har betydelse för 
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skogsnäringen enligt 3 kap. 4 § miljöbalken (1998:808), genom 2 kap. 2 § 

PBL. 

Genom att följa villkoren om utformning gällande byggnadsarea och antal 

våningar så bedömer byggnadsnämnden att byggnaden knyter an till 

omgivande bebyggelse och på så sätt bidrar till en god helhetsverkan enligt  

2 kap. 6 § PBL. 

Mot bakgrund av ovanstående bedömer nämnden att lokaliseringen av 

byggnaderna är förenliga med Falköpings kommuns översiktsplan och 2 kap 

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

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 52/2022   2022-04-13 

Tjänsteutlåtande   2022-04-04 

Foto 1-9    2022-02-21 

Situationsplan   2022-02-21 

Ansökan om förhandsbesked  2022-02-21 

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 

- Våtmark och småvatten i jordbrukslandskap (Gäller även öppna diken) 

- Pilevall 

För mer information om generellt biotopskydd kontakta Länsstyrelsen i 

Västra Götalands län.  
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§ 56 Dnr 2022/00029  

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

Byggnadsnämndens beslut 

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

(PBL, 2010:900). 

2   Handläggningsavgift tas ut med 4 782 kr. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för nybyggnation av transformatorstation om 6,5 

kvadratmeter och rivning av den befintliga transformatorstationen. Ny 

transformatorstation utförs i plåt med grå väggar och svart tak.  

Fastigheten omfattas av detaljplanen ”Del av Gamla Staden, Villhemsberg 

södra etapp 1” antagen 1974-04-29. Området på vilken 

transformatorstationen ska uppföras är i planen betecknat ”Es”. Detta 

innebär området endast får användas för transformatorstation och där med 

samhöriga ändamål. Den tänkta transformatorstationen är dock placerad på 

punktprickad mark vilket innebär att den inte får bebyggas och avviker 

därmed från detaljplan.  

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, Jupiter 20, Jupiter 28, Mars 12, Mars 

13, Mars 14, Sirius 10 samt Sirius 11 har bedömts vara berörda. Negativa 

synpunkter har inkommit från ägare och boende inom fastigheten Jupiter 20.  

Synpunkterna sammanfattas i att det finns oro för buller i och med placering 

av den nya transformatorstationen. Man önskar att placeringen av 

transformatorstationen ska placeras så att den inte avviker från detaljplan.   

Skäl till beslut 

Byggnadsnämnden bedömer att den sökta åtgärden med en 

transformatorstation placerad på punktprickad mark avviker från 

detaljplanen. Befintlig transformatorstation är placerad så att en planenlig 

placering av den nya transformatorstationen inte är möjlig. Innan den gamla 

stationen kan rivas måste den nya uppföras och kopplas in. Då 

genomförandetiden för detaljplanen har gått ut samt att den planerade 

åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget 

gemensamt behov kan bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 och 31 c §§ 

PBL.  
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Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 

bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 53/2022   2022-04-13 

Tjänsteutlåtande   2022-04-04 

Erinran 1    2022-03-24 

Erinran 2    2022-03-24 

Erinran 3    2022-03-24 

Situationsplan (riv)   2022-03-03 

Ritningar (A)    2022-03-03 

Kontrollplan    2022-03-03 

Situationsplan   2022-03-10 

Ansökan om bygglov   2022-03-03 

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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Paragrafen ska delges 
Ägare till och boende på fastigheten Jupiter 20 (3 st)    

 
Paragrafen skickas till  
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§ 57 Dnr 2022/00032  

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Högstena 14:10 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Rivningslov för del av byggnad ges med stöd av 9 kap. 34 § plan- och 

bygglagen (PBL, 2010:900). 

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

2010:900). 

3   Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte för åtgärden. Byggherren 

ansvarar själv för kontrollen av genomförandet. 

4   Avgiften reduceras så att ingen bygglovsavgift ska tas ut för åtgärden som 

omfattas av den utökade lovplikten.  

Bakgrund 

Ansökan avser rivning av befintlig groventré samt tillbyggnad med en ny. 

Befintlig groventré har en byggnadsarea på ca 12 kvadratmeter denna rivs 

för att ge plats för en ny som får en byggnadsarea på ca 23 kvadratmeter, 

utöver entré/hall kommer tillbyggnaden innehålla ett badrum och en 

tvättstuga. Fasaden blir av röd träpanel och taktäckningen blir av tegelröd 

plåt.  

För berört område gäller områdesbestämmelser ”Högstena” som fick laga 

kraft den 6 juni 1994. Enligt områdesbestämmelserna är det utökad lovplikt 

för mindre tillbyggnader och rivning. 

Skäl till beslut 

Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt gällande 

områdesbestämmelser samt PBL 2 och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 

9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ PBL och inte förutsätter 

planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 § PBL. Mot bakgrund av ovanstående 

ska bygglov beviljas. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 54/2022   2022-04-13 

Tjänsteutlåtande   2022-04-05 

Ritningar (A) Fasad, Plan   2022-02-28 

Situationsplan   2022-02-28 

Ansökan om bygglov   2022-02-28 
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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 berörda byggnadsdelar 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. 

Kompletterande handlingar 

Inför startbesked behövs följande handlingar redovisas: 

 Förslag till kontrollplan 

 Teknisk beskrivning 
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§ 58 Dnr 2022/00033  

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Luttra 2:18 

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 2022-03-07). 

5   Byggnadsnämnden beslutar att byggnadsverket får tas i bruk innan 

slutbesked lämnas enligt 10 kap. 4 § PBL. 

6   Handläggningsavgift tas ut med 6 424 kr. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Ett sovrum och ett 

uterum med en sammanlagd byggnadsarea på ca 46 kvadratmeter byggs på 

husets västra sida. Fasaden på den del som ska bli sovrum blir av vit 

träpanel, uterummets fasad blir av större glaspartier. Taket får en beläggning 

av röda tegelpannor. 

Området omfattas inte av detaljplan men av områdesbestämmelser ”Luttra” 

som fick laga kraft 6 juni 1994. 

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 Luttra 22:1 och Majnegården 3:2 har bedömts vara berörda. 

Inga negativa synpunkter har kommit in till byggnadsnämnden.  

Skäl till beslut 

Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt gällande 

områdesbestämmelser samt PBL 2 och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 

9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ PBL och inte förutsätter 

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 

Arbetsutskottet § 55/2022   2022-04-13 

Tjänsteutlåtande   2022-03-31 

Ritningar (A) Plan   2022-03-07  

Kontrollplan     2022-03-07 

Ritningar (A) Fasader   2022-01-13 

Situationsplan   2022-01-13 

Ansökan om bygglov   2022-01-13 

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 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.  

Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då 

beslutet om bygglov upphör att gälla. 

Som underlag för slutbesked ska verifierad kontrollplan och teknisk 

beskrivning lämnas in till stadsbyggnadsavdelningen.  
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§ 59 Dnr 2022/00034  

Bygglov för om-/tillbyggnad av balkonger på 
fastigheterna Tvillingarna 1 och 2 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Rivningslov ges med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (PBL, 

2010:900). 

2   Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31b §§ PBL. 

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 52 406 kr. Faktura skickas separat.  

Bakgrund 

Ansökan avser rivningslov och bygglov för om- och tillbyggnad av 

flerbostadshus. Sökande vill riva befintliga balkonger som är 4,3 meter breda 

och 1,4 meter djupa och som består av ingjutna balkonger med hela gjutna 

vitputsade sidor med en grå font som står på marken och ersätta dem med 

något djupare balkonger (4,3 x 1,8 meter) i en lättare konstruktion i vit 

metall på sidorna likt befintliga balkonger, fronter av matrismönstrad grå 

plåt och glas.   

De nya balkongerna får en byggnadsarea på 232 kvadratmeter, totalt rör det 

sig om 84 balkonger, d.v.s. en bruttoarea på 650 kvadratmeter. Utöver detta 

kommer entréerna göras om med nya dörrar, skärmtak och rullstolsramper. 

Fastigheten omfattas av detaljplan ”Kv. Pinjen m.fl.” antagen den 25 

november 1969. Enligt ansökan hamnar tillbyggnaden med de nya 

balkongerna i sin helhet på prickmark, mark som enligt detaljplanen inte får 

bebyggas.  

Fastigheten ingår i ”Utredning av riksintresse för kulturmiljövården i 

Falköpings kommun, underlag för översiktsplan” antagen den 26 februari 

2018. I utredningen klassas stadsdelen Åttagården som bevarande värde C, 

lokalt bevarandevärde. Åttagården är ett enhetligt område från 1960-talet och 

en bit in på 1970-talet. Flerbostadshus och solitärbyggnader är representativa 

och av hög kvalitet i materialval och utformning. Flerbostadshusen på 

Tvillingarna 1 och 2 uppfördes 1967 och är inte enskilt utpekade som 

bevarandevärda. 
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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 i fastigheterna Apelsinen 2 och 3, 

Lejonet 2, Orion 1, Päronet 9 och Stenbocken 1 har bedömts vara berörda. 

Inga negativa synpunkter har inkommit.  

Skäl till beslut 

Tillbyggnad på prickmark 

Ansökan om tillbyggnad med nya balkonger avviker från detaljplanen då de 

i sin helhet ska uppföras på mark som enligt planen inte får bebyggas. 

Byggnadsnämnden bedömer att uppförande av större balkonger på 

flerbostadshusen inom Tvillingarna 1 och 2 kan anses vara en liten avvikelse 

då avvikelsen har godtagits vid uppförande av byggnaderna och den 

sammanlagda byggnadsarean bara ökar med knappt 52 kvm jämfört med 

dagens bebyggelse.  

Byggnadernas karaktärsdrag 

Byggnaderna som ansökan avser är uppförda i slutet på 1960-talet med 

karakteristiska hela sidor med en front, i likhet med flera andra 

flerbostadshus i området. Utformningen har stor betydelse för upplevelsen av 

byggnaderna. Byggnadsnämnden bedömer att utformningen på de tänkta 

balkongerna tar till vara byggnadernas karaktärsdrag och är lämplig med 

hänsyn till stads- och gatubilden och intresset av en god helhetsverkan enligt 

2 kap. 6 § punkt 1. Ändringar i bebyggelsen ska göras varsamt så befintliga 

karaktärsdrag respekteras och tillvaratas enligt sista stycket i 2 kap. 6 §. 

Föreslagen åtgärd uppfyller kravet i 8 kap. 1 § punkt 2 PBL med avseende 

på en god form- och materialverkan.  

Detta innebär att varsamhetskaravet enligt 8 kap. 17 § PBL uppfylls eftersom 

en ändring av byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till 

byggnadens karaktärsdrag. 

Befintliga balkonger omfattas inte av rivningsförbud och bör inte bevaras på 

grund av byggnadernas eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, 

miljömässiga eller konstnärliga värde. 

Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd för övrigt uppfyller 

tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL.  

Mot bakgrund av ovanstående kan rivningslov och bygglov beviljas 

Handlingar som ligger till grund för beslutet Ankomstdatum 

Arbetsutskottet § 56/2022   2022-04-13 

Tjänsteutlåtande   2022-04-04 

Fasad och planritning hus 4  2022-02-21 
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Fasad hus 6    2022-01-17 

Fasad hus 5    2022-01-17 

Fasad hus 3    2022-01-17 

Fasad hus 2    2022-01-17 

Fasad hus 1    2022-01-17 

Följebrev    2022-01-17 

Ansökan om bygglov   2022-01-17 

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 berörda byggnadsdelar 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 rivningsplan inkl. materialinventering  



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36 (37) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-27 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

 Förslag till kontrollplan 

 Grund- och stomritningar 

 Brandskyddsbeskrivning 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Sökanden            



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

37 (37) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-27 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 60 Dnr 2022/00035  

Byggsanktionsavgift för påbörjad fasadändring utan 
beviljat bygglov på fastigheten Maskinisten 1 

Ärendet utgår.    


