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BN $ 11 Godkännande av dagordning

Sammanträdet godkåinner dagordningen'
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BN S 13 Detaljplan fÌir Åna 1:63 n ft samt detaljplan fär Åna 1:62

Dnr P 2008-11

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar att ta tillbaka de båda planuppdragen.

Sammanfattning av ärendet
Planuppdraget for Åna 1:63 med flera från 1994-03-10 $ 24 samt 2009-06-04

BMN $ 66 har avbrutits på sökandes begäran. Söka¡de Stig Ahlén har sålt sin

fastighet till .Avìkshands samfüllighetsfürening som vill bevara området som

det åir.

Planuppdraget ftir Ãta 7:62 med beslutsdatum 2010-10-07 BMN $ 91 ska

samordnas med en ny detaljplan ftir hela Åvikstrands fritidshusområde'

Beslutet skâ skickas fdr kå¡nn€dom till:
Stig Atrlén, Körsbäirsvägen 32, 541 47 Skövde

øw



Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDEsPRoroKoLL

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
20't 3-03-06

Sida I 8

BN S 14 Detaljplan fÌir Åna lz2,1162 och 1:63 med flera

Dnr B 2013-41

Beslut
Byggnadsnämnden ger plan- och byggenheten i uppdrag att upprätta en

detaljplan som om lattar hela ,4,vikstrands fütidshusområde.

Sammanfattning av ärendet
I fritidshusområdet Åvikst¡and har det sedan flera år tillbaka fi¡nnits behov av

att göra en ny detaljplan für hela området' Detta ftir att reglera byggrättema

och ftir att lösa vatten- och avloppsfrågan.

Under 2010 beslutades dessutom att en detaljplan skulle upprättas für
fastigheten Åna 1:62. Denna fastighet har beteckningen parkmark i gällande

detaljplan. De faktiska fiirhållandena 2ir emellertid att fastigheten sedan 1986

är en avstyckad bostadstomt på 2 300 kvm. Syftet med att upprätta en ny

detaljpian är att reglera användningen fär fastighet en Ã.na 7 :62 från parkmark

till kvartersmark så att den överensstämmer med verkliga ftirhållanden samt

att se över vatten- och avloppsfrågan.

Planartal ska upprättas med fastighetsägaren till .Ä'na 1:62'

Plan- och byggenheten har giort bedömningen att dessa båda planarbeten bör

samordnas och att byggnadsnämnden därftir ska besluta att ge plan- och

byggenheten uppdraget att upprätta en detaljplan som omfattar hela

Åvikstrands fritidshusområde.
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BN $ 15 Bygglov ftir utvändig ändring av tvåbostadshus samt uthus,
Måsen 6

DnrB2072-364

Beslut
1. ByggnadsnZimnden beslutar att bevilja bygglov enligt ansökan ftir

åindrad anv2indning från butik till bostad samt utvändig ändring av
huvudbyggnad och uthus på fastigheten Måsen 6.

2. Bygglovsavgiften är 15 276 1rronor.

3. Konhollansvarig fär åtgärden är som byggherren füreslagit:
Hasse Eriksson, Karlsborg.

Sammanfattning av ärendet
En ansökan om bygglov fÌir utvändig ändring av huvudbyggnad och uthus på
fastigheten Måsen 6 kom in till byggnadsnåimnden 2012-12-17 . Ansökan
innebåir en fämyelse av ett redan beviljat bygglov ftir en påböq'ad men ej
slutftird fasadändring på huwdbyggnaden samt en fasadändring på uthuset.

FasadZindringen på huvudbyggnaden imebär bland annat tilläggsisolering, ny
fasadpanel, ftinsterbyten och dörrbyten, utökning av en balkong med en
underliggande veranda samt byte av talanaterial till svart plåt.
Fasadftiråindringen fär uthuset innebåir dels ftir2indringar av en dörr och ett
fänster samt att fasaden kläs med panel lika huvudbyggnadens nya panel.

Under ärendets gång har framkommit att bygglov saknas ftir ändrad
anvåindning från butikslokal till bostad. Därftir ha¡ ansökan utökats till att
omfatta bygglov i efterhand även fär denna bygglovspliktiga åtgärd ftir att på
så sätt vidta rättelse.

Dessutom kommer den frireslagna balkongen åt söder delvis placeras på mark
som enligt detaljplanens bestämmelser inte får bebyggas.

Handläggarens bedönning
Åtgärden innebåir en alr¡ikelse fran detaljplanebestämmelsema genom att en
mindre del av den blivande balkongen kommer att placeras på mmk som inte
für bebyggas. Awikelsen bedöms va¡a liten och den strider heller inte mot
planens syfte.

Hur.udbyggnaden utgjorde tidigare ør av Strandvägens mest välbevarade äldre
byggnader. Den uþekades redan 1986 som kulturhistoriskt värdefull i
bebyggelseinventeringen.
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Enligt plan- och bygglagens generella varsamhetskrav i 8 kap. 17 $ ska

:indring av en byg gnad "utJöras varsamt så att mdn tar hänsry tíll byggnadens

karalatirsdrag och tar tíllvara byggnadens telcrtiska, historiska,

kulturhistorisks, miljòmössiga och konstnärliga vàrden. "

Plan- och bygglagen fürbjuder också ftirvanskning i 8 kap' 13 $ " En byggnad

som är stirskilt vdrdefull från historisk, kulturhístorisk' míljömàssíg eller

konstnärlig synpunW Jår inte forvansktts "

Mot bakgrund av detta borde inte något bygglov ha beviljats 200'l -04-23 fot
de då füreslagna åtgärderna. Bygglovet fick tìIl konsekvens att det tidigare

mycket välbevarade butiks- och bostadshuset har genomgått en så omfattande

färändring att dess kulturhistoriska vtirden har gått forlorade.

Bedömningen görs därfür att det idag inte finns någon annan möjlighet ¿in att

bevilja bygglov ftir att de redan påbörjade åtgärderna ska kunna slutftiras'

Byggrradens ursprungliga karaktZir är så gott som omöjlig att återställa' Att
dåirtill låta sökanden ta de praktiska och ekonomiska konsekvensema av ett

mer än fem år gammalt beslut bedöms vara orimligt.

Med anledning av ovanstående kan även bygglov ges {ìir de ftireslagna

füråindringama av uthuset, som på så sätt kommer att ansluta till
hunrdbyggnadens blivande karaktåir.

Beslutsunderlag
Fasadritning huvudbyggnad 2013-01-14

Planritning huvudbyggnad 2073-07-14

Plan- och fasadritning uthus 2013-01-15

Ansökan om bygglov 2013-01- 18

Situationsplan 2013-01-25

Tjänsteskrivelse, bygglovshandläggare Lena Ljungberg 2073-02'27

Upplysningar
eê.ì"t"t o* Uygglov upphör att gäl1a om åtgärden inte har påbö{ats inom två

år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet lurnit laga kraft'

Tekniskt samråd behövs och den sökande ska kontakta plan- och byggenheten

ftir att komma överens om tidpunkt ftir mötet.

OBS! Byggstart får INTE ske {ärrän byggnadsnämnden gett startbesked, vilket
sker efter det tekniska samrådet och nåir inlämnat fürslag till kontrollplan har

fastställts. Om byggstart sker innan ett startbesked har lämnats är

byggradsnämnden skyldig att ta ut en byggsanktionsavgift'
Byggnadsnåimnden tar ut en avgift fÌir bygglovet i enlighet med den av

kómmunfullmäktìge beslutade taxan {ìir bygglov, planering kartor med mera'

Fakturan skickas separat.

øw
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Beslutet om bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två
år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft.

Beslutet ska skickas med besvårshänvisning till:
Sökande och fastighetsägare

Beslutet ska skickas für kännedom till:
Sakägare

ØB
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BN S 16 Rivningslov für rivning av lokstall, Vanâs 6:6

DmB2012-345

Beslut"'"i. - 
gvggfru¿snämnden beslutar att ge trafrkverket rivningslov fär lokstallet

inom fastigheten Vanäs 6:6'

2. Byggnadsnämnden tar ut en avgift frir beslutet med 6 520 kr i enlighet

-"ãî* uro tommunfullmäktige beslutade taxan {Ìir bygglov'

planering, kartor med mera'

Sammanfaftning av ärendet
ä"¡tw"if."t ft- ãnsökt om rivningslov ftir rivning av lokstallet inom

i"*tgìt"ì"i n""as 6:6 i Karlsborg'-Som skäl anger Trafikverket att de inte har

något behov av bYggnaden.

Byggnaden omfattas inte av rir¡ringslorbud i detaljplanen' Den åir varken

lip?i"Jt ¿"" f.Uturhistoriska bebyggelseìnventeringen från 1986 eller i

kommunens bevarandeprogram fr ãLî 1992'

Ansökan har varit ute på remiss till Västergötlands museum' till

ääã"tttá w*as hembygclsforening samt till kultur- och fritidsn?imnden' Inga

skriftliga synpunkter har kommit in'

Plan- och byggenheten har emellertid giort bedömningen att lokstallet enligt

ô Læ. ¡¿ S þli "bör bevaras på grund av byggnadens- eller bebyggelsens

nlrtår¡rlr", lr"tt"rhistoriska, *tt¡ A-auigo eller konstnärliga värde'

Denna bedömning samt plan- och byggenhetens forslag att byggrradsnämnden

Leslutar aa avslå ansökan om rivningslov har kommunìcerats med söka¡den

,"r,' ãOf i-OZ-f S har kommit in medltt yttrande. På Trafikverkets begäran har

även Riksantikvarie¿imbetet yttrat sig2013-01-22'

Plan- och byggenheten vidhåller sin bedömning och anser-att byggnaden bör

ù"u-u. pa girîta av sitt - ur ett lokalt perspektiv - sltnbolvärde och sitt

samhallshistoriska och arkitektoniska värde'

Byggnadsnåimnden gör en annan bedömning och anser att rivningslov ska

beviljas.

Byggnadsnåimnden tycker dock att det åir av stor vìkt att byggnaden

ããñíÁ"nt.ru. och fotograferas innan rivning samt att man tar tillvara på

tegelstenama für att eventuellt återanvända dem'
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Handläggarens bedömning
fu zooslõz-o¡ beslutade kommunens bygg- och miljönämnd att ge

rivningslov ñr det gamla godsmagasinet strax norr om stationsområdet'

n.rirrõt tog. ttots aìt dennã byggnad var uþekad i 
-den 

kulturhistoriska

t"tvÀg"f."li"""ntering som g¡oiães av Skaraborgs ltinsmuseum 1986 och trots

uit fã;trUotgr ¡¿i-uäg"sstation fanns med på den lista över v?irdefulla stationer

,àÁ iif.r""ãW*re¡iribetet hade sammansteillt. Rivningslovet gavs dessutom i
strid mot de synpunkter som såväl Rödesund Wanäs hembygdsf<irenìng som

kommunens kultumåimnd då framftirde.

Genom rivningen av godsmagasinet kom det aktuella lokstallet att bli den

""¿u 
U**u¿Jtompiementbyggnaden av teknisk karaktä¡ inom banområdet'

n"ão-rri"g"" go., à¿irfti, atrl,okstallets kulturhistoriska värde dzirmed ökade

ã"ft 
"n 

¡Vgît"ãen med såikerhet skulle pekas ut vid en.ny kommunomfattande

t"tygg.í.ü"*"tering. Dels som en tidstypisk och god representant frir de

byg'frãder som under jämvägsnätets utbyggnad uppftirdes for jåimvägens

bäñã" - dels som en byggnad med från ett lokalt perspektìv högt

samhällshistoriskt, arkitektoniskt och s1'rnboliskt värde'

Enligt2kap'1$PBLskahåinsyntastillbådeallmiinnaochenskildaintressen
vicl p"rövning av frågor. Enligt 2 kap' 6 $ anlra gtycket ska dessutom

t"iygg"f *"-tadetã s¿irskil¿ã históriska, kulturhistoriska, miljömässiga och

konstnåirliga värden skYddas.

Plan- och byggenheten gör bedömningen att lokstallets kulturhistoriska och

samhällshìsiõriska värde är ett allmZint intresse som ska vägas mot

Trafikverkets intresse av att riva en byggnad som inte längre behövs for

jåirnvägens behov.

Trafikverket hänvisar i sitt lttrande till regeringens uppdrag att aweckla de

Uyggttu¿o som inte behövs für jämvägsverksamheten " genom fiirsäljning
eitei överf)ring till annan statlig myndighet "

Plan- och byggenheten menar att rivning inte är något fä¡stahandsaltemativ

och att rimffiov inte bör beviljas i dagsläget' Dels är den framtida

;;i;d"i"g;"t spårområdet inte fastställd dels har möjlighetema att sälja

lokstaltet ;ller hittá en alternativ anvåindning ftir byggnaden inte uttömts'

Plan- och byggenheten frireslår mecl håinvisning till plan- och bygglagens

9 kap 34 ç á.-ãtt tyggnadsnåimnden avslår Trafikverkets ansökan om

rivningslov.
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Beslutsunderlag
Ansökan om rivningslov
Karta 2012-11-14

Rödesund-Wanäshembygdsfüreningftrandedaterat 2012-12-21

Riksantikvarieåimbetets yttrande daterat 2013-01'22

Trafikverkets yttrande daterat 2013-02-18

Tjänsteskrivelse, bygglovshardläggare Lena Ljungberg 2013-02-27

Beslutet ska skickas med besY¿irshänvisning till:
Trafikverket
Fastighetsavdelningen / Referensnummer TRV 2010/32428

40533 Göteborg

Beslutet ska skickas ftir kÍinnedom till:
Sakägare
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BN S 17 Information

Byggnadsnåimndens ordfiiralde informerar om:

. Webbseminarium om medborgardialog 20 mars

. Ordloranden och representanter från kommunen ska träffa trafikverket

den 1 1 mars angående ÖP

Enhetschefen Magnus Hagebratt på byggnadsnämnden ìnformerar om:

. Ekonomisk raPPort, februari

. Byte av leverantör for telefonìtjänster, 13 mars är det byte av

leveraltör ftir mobil telefoni

. Rekrytering av stadsafkitekt/planarkitekt samt administratör

Øb
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BN S 18 Redovisning av delegationsbeslut

Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott' ordftirande och

låtïit.ãa" i ""righet 
med byggnadsnämndens delegationsordning'

Redovisning av delegationsbeslut 2013-01-22 - 2013-02-27 :

Lovärenden

Trafikärenden
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BN $ 19 Meddelanden

Byggnadsnämnden går igenom inkomna och utgående meddelanden'


