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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2015-10-15 

BN § 48 Godkännande av dagordning 

Sammanträdet godkänner dagordningen. 

Utdragsbestyrkande 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2016-10-16 

BN § 49 Detaljplan för GräshuIt 14:3, Flottiljområdet 

Beslut 

Sida 4 

Plan- och byggenheten ges i uppdrag att utarbeta ny detaljplan får Gräshult 
14:3 mm. 

Sammanfattning av ärendet 
Fortifikationsverket hemställer om att detaljplanen "Gräshult 14:3 mm, 
Flottiljenområdet iKarlsborg, Karlsborgs kommun" i delar ändras så att en 
rivning av byggnaderna 21, 22 och 65 blir möjlig. Byggnaderna kommer i den 
planerade utbyggnadsetappen att ersättas med nya byggnadskroppar får att så 
långt möjligt bibehålla den nuvarande "campusmiljön". 

Nuvarande detaljplan får området vann laga kraft 2014-05-26 och 
genomfårandetiden är 5 år. En detaljplan får inte ändras eller upphävas fåre 
genomfårandetidens utgång, om någon fastighetsägare som berörs motsätter 
sig det. En detaljplan får trots detta ändras eller upphävas om det behövs på 
grund av nya fårhållanden av stor allmän vikt som inte har kunnat fårutses vid 
planläggningen. 

Beslutsunderlag 
Utkast till ideskiss 

Beslutet skickas för kännedom till: 
Fortifikationsverket 

2015-09-16 

Utdragsbestyrkande 
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BN § 50 Budget 2016 

Dnr B 2015-55 

Beslut 

Byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2015-10-15 

Byggnadsnämnden godkänner forslag till budget och verksamhetsplan 
inklusive styrkort fOr år 2016 och överlämnar ärendet till 
budgetberedningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden ansvarar for de frågor som hör samman med rollen som 
byggnadsnämnd och trafiknämnd inkluderande fysisk planering, mätning och 
kartering. 

En mycket stor del av nämndens arbete är styrt av lagar och forordningar. 
Plan- och byggenheten som är organiserad under 
kommunledningsforvaItningen gör det utredningsarbete som behövs for 
nämndens beslut. 

Byggnadsnämndens budget omfattar endast ekonomiska medel fOr den 
politiska verksamheten. Kommunstyrelsen ansvarar for ekonomiska medel for 
plan- och byggenheten. Eftersom byggnadsnämnden är en egen nämnd ska det 
finnas en egen budget- och verksamhetsplan for nämnden. 

Beslutsunderlag 
Förslag till budget och verksamhetsplan 2015 

Beslutet ska skickas till: 
KommunledningsfOrvaltningen 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2015-10-15 

BN § 51 Förslag till riktlinjer om staket, plank och murar 

Dnr B 2015-14 

Beslut 

Sida 6 

Byggnadsnämnden beslutar att anta forslaget till Karlsborgs kommuns 
riktlinjer om staket, plank och murar. 

Sammanfattning av ärendet 
I dagsläget finns det inga riktlinjer om staket, plank och murar vilket skapar en 
osäkerhet for medborgarna om bygglov behövs eller inte. 

Syftet med Karlsborgs kommuns riktlinjer om staket, plank och murar är att 
tydliggöra vilka åtgärder som behöver bygglov och vilka som är bygglovsfria 
och att fastställa detta i ett dokument. Karlsborg kommuns riktlinjer om staket, 
plank och murar omfattar staket, plank, murar, stödmurar, pergola, spalje, 
vindskydd och häck eller annan växtlighet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till Karlsborgs kommuns riktlinjer om staket, plank och murar. 

Beslutet ska skickas till: 
Kommunledningsforvaltningen 

Utdragsbcstyrkandc 
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Byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2016-10-16 

BN § 53 Redovisning av delegationsbeslut 

Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutsrätt till utskott, ordförande och 
tjänstemän i enlighet med byggnadsnämndens delegationsordning. 

Redovisning av delegationsbeslut 2015-06-09 - 2015-10-05: 

Lovärenden 

Trafikärenden 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun 

BN § 54 Meddelanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2016-10-16 

Byggnadsnämnden går igenom inkomna och utgående meddelanden. 

Utdragsbestyrkande 
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Karlsborgs kommun 

BN § 52 Information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2015-10-15 

Ronny Keinvall infonnerar om: 

Sida 7 

Förhandsbesked for tillbyggnad avenbostadshus, 
Bygglov for tillbyggnad av rad-par-kedjehus,
Bygglov for ändrad användning från frisörsalong till lägenhet, 

Bygglov for ändrad användning från cafe till bed & breakfast,

Anders Lundgren (C) infonnerar om: 
Detaljplan Eken 
Möte med Trafikverket: Å VS riksväg 49 genomfart karlsborg, Å VS 
järnväg stråk 5 Skövde - Karlsborg, Västtrafik ny hållplats Öltappen 
Möte med skjutfåltsrådet 
Flottiljen, inriktning mot flygplan eller helikopter 
MÖS, prioriterar vattenområden 2016 
Ekabolet strandskyddsdispens 
Detaljplan södra Hanken, prövas av Länsstyrelsen 
HjoTiBorg samarbete 
Rosendala, kan bli testområde for lokalt omhändertagande av avlopp 
Samhällsbyggnadsforvaltningen 
Personalärenden 
PBL-utbildning i Tibro 
Föreläsning om funktionshinder av Askersunds kommun 
TO-basen (tillgänglighetsdatabasen) Västra Götalandsregionen. 

Utdragsbestyrkande 




