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2021.091 SBN

Bygglov för ändrad användning från handel till idrott
BOMULLEN 1 (2020-898)
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2020-11-12 och avser Bygglov för ändrad användning från handel till idrott
på fastigheten BOMULLEN 1.
http://karta.alingsas.se/?m=alingsaskartan
&x=181923.85984999966&y=6423054.07
64500005&z=9&l=222,165

Sökande är: Bomullen Fastighets AB, Box 439, 441 29 ALINGSÅS.
Åtgärden omfattar en ändrad användning på en yta av totalt 970 kvadratmeter och utgör en
del av en befintlig byggnad inom fastigheten Bomullen 1. Byggnadens del, som ansökan
omfattar, har användningen handel och det söks nu för ändrad användning till Padelhall
(idrott).
Förutsättningar
Fastigheten omfattas av detaljplan DP 132 (Verksamheter vid Lärkvägen) A 386 (Kv
Kabeln) Verksamheter vid Lärkvägen m fl. Laga kraft 2007-03-08
Aktuell byggnad som omfattas av den ändrade användningen har användning
(Småverksamheter och handel med skrymmande varor, ej störande och Kontor).
Sökt åtgärd är från handel till idrott, ansökan strider således mot detaljplanens
tillåtna användning.
Yttranden
Eftersom den sökta åtgärden strider mot gällande detaljplan avseende användning, kommer
bygglov inte kunna beviljas och därför har en kommunicering om avslag skickats till sökande
2021-01-14.
Sökande har 2021-02-01 inkommit med svar på den kommunicering som skickats, hela
yttrandet finns med som bilaga till tjänsteskrivelsen, Se bilaga.
Bedömning
Enligt prop. 2009/10:170 sid. 290 framgår att användning för ett i planen inte avsett ändamål,
inte kan anses vara en mindre avvikelse. Avvikelsen avseende användningen är således inte
en sådan liten avvikelse som avses enligt 9 kap. 31 b § PBL och bygglov med stöd av denna
paragraf kan inte beviljas.
Enligt bestämmelsen i 9 kap. 31 c § PBL, vilken trädde i kraft den 1 januari 2015, får, efter
det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut, bygglov ges för en åtgärd som
avviker från detaljplanen, om åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett
angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse, eller innebär en sådan annan
användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till den användning som
bar bestämts i detaljplanen.

Att åtgärden ska tillgodose ett allmänt intresse innebär att den ska vara till nytta för samhället
eller en bredare allmänhet. Det kan exempelvis vara väderskydd vid hållplatser, kiosker,
toaletter, små förråd, master och transformatorstationer.
En åtgärd som bedrivs utifrån ett enskilt intresse och som innebär padel, kan inte vara en
sådan åtgärd som tillgodoser ett allmänt intresse, som ska vara till nytta för samhället eller
en bredare allmänhet.
Hela den sökta åtgärdens område är avsett för småverksamheter och handel med
skrymmande varor, ej störande (J1) och Kontor (K). Den sökta användningen Padel
(Idrott) är inte sådan användning som ingår i byggnadens tillåtna användning och
eftersom den sökta åtgärden strider mot gällande detaljplan avseende användning,
kommer bygglov inte kunna beviljas. Sökt åtgärd är därmed inte förenlig med
detaljplanens bestämmelser om användning av marken. Inte heller innebär
avvikelsen en liten avvikelse mot detaljplan. En avvikelse kan inte betraktas som en
liten avvikelse, förenlig med planens syfte om avvikelsen består i att marken ska
användas för ett ändamål som inte är avsett i planen.
Bygglov för ändrad användning på fastigheten Bomullen 1 kan därför inte beviljas enligt 9
kap. 30 §, 9 kap. 31 b § eller 9 kap. 31 c § PBL.

Ekonomisk bedömning
Ej aktuellt
Förslag till beslut
Avslag med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).

Avgiften för avslaget är 925 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Faktura sänds separat.

Upplysningar
Beslutet kan överklagas. Se bilaga ”Hur man överklagar”.
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