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B N § 100 BYGG.2016.83 

 

 

Ansökan om bygglov 

Fastighet: MULLTORP 1:5, MULLTORP 209, VÄSTRA TUNHEM  

Ärendet avser: Bygglov för om- och tillbyggnad av skola   

Sökande: XXXX  

_______________________________________________________________________ 

 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden ger inte bygglov. 

Besluten fattas med stöd av 2 kap. 5 §, 8 kap. 13 § samt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, 

PBL (2010:900)  

Skäl för beslut  
Mulltorp skola är en byggnad med höga kulturhistoriska värden. Byggnaden ingår även i en 

mycket välbevarad skolmiljö med höga kulturhistoriska värden.  

Tillbyggnaden är inte anpassad till skolans ursprungliga arkitektur. Genomförs 

tillbyggnaden och befintliga byggnader rivs innebär det att en kulturhistoriskt värdefull 

bebyggelsemiljö slås sönder.  

De planerade åtgärderna strider mot lagens förbud mot förvanskning. Sökande har inte 

heller visat hur bullerstörningar från angränsade vägar ska förebyggas. 

Avgifter enligt fastställd taxa (faktureras separat): Bygglovsprövning 20 976 kr 

       Lokaliseringskarta   1 998 kr 

       Summa avgifter: 22 974 k 

_____________________________ 

 

Byggnadsnämndens behandling av ärendet 

Förslag till beslut på sammanträdet 

1) Byggnadsnämnden ger inte bygglov - A. Strand (SD) 

2) Byggnadsnämnden ger bygglov - B. Fröjd (C), K. Nilsson (S)  

Beslutsgång 

Förslagen ställs emot varandra och ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förslag 1. 

Omröstning begärs. Byggnadsnämnden godkänner följande beslutsgång:  

Nej-röst för förslag 1 – Ja-röst för förslag 2 
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Omröstningsresultat 

Med 5 nej-röster mot 4 ja-röster beslutar byggnadsnämnden att inte ge bygglov. 

E. Bohlin   nej 

A. Guilotte   ja 

K. Nilsson  ja 

B. Fröjd  ja 

G. Henriksson  nej 

G. Bäckman  nej 

A-M. Gustafsson ja 

A. Strand  nej 

L. Eckerbom Wendel nej 

Reservationer 

A. Guilotte (S), K Nilsson (S), B. Fröjd (C), A-M Gustafsson (S) reserverar sig mot beslutet 

till förmån för eget yrkande. 

 

Ärendebeskrivning 

Ansökan 

Ansökan avser bygglov utanför planlagt område eller inom områdesbestämmelser samt 

rivning av två skolbyggnader (f.d. lärarbostaden och matsalen). 

Sökande planerar att bygga till befintlig skola med nytt kök och två förskoleavdelningar 

samt riva den f.d. lärarbostaden och matsalen.  

Förutsättningar 

Planförhållanden 

Området ligger utanför detaljplan. Översiktsplan ÖP06 anger jordbruksområde, J1 

Tunhemsslätten med rekommendationer (berörd del): " Ny bebyggelse bör ske som 

komplement till befintliga bebyggelsegrupper. Hänsyn ska tas till landskapet och områdets 

byggnadstradition. Natur- och kulturvärden ska beaktas." 

Bestämmelserna innebär bland annat att nya byggnader ska anpassas till landskapsbilden 

och befintliga byggnader. Hänsyn ska tas till de utpekade kulturvärden som finns i området.  

Kulturmiljövärden 

Fastigheten är utpekad som kulturhistoriskt värdefull "i Västarvets kulturhistoriska 

byggnadsinventering nr 46, Vänersnäs och Västra Tunhems socknar."  

Hela skolmiljön tillmätts ett kulturhistoriskt värde. Det är en klassisk skolmiljö på 

landsbygden med skolhus och lärarbostad och är idag en av kommunens bäst bevarade äldre 

skolmiljöer med skolhus, f.d. lärarbostad och barnbespisning. 

Yttranden 

Yttrande - remissinstanser 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Tillstyrker bygglovet under förutsättning att följande 

beaktas; städning, ventilation, buller, radon, utomhusmiljö, dagvatten och naturvärden (se 

nämnden yttrande).   

Kretslopp & Vatten: Har inget att erinra mot att bygglov ges för föreslagen åtgärd. 

Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund: En brandskyddsbeskrivning som visar 

förutsättningarna för det byggnadstekniska brandskyddet, lokalernas brandskydd samt hur 

brandskyddet står mot gällande byggregler behövs upprättas. Lokalerna bör utformas med 
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hänsyn till att tillbyggnaden ligger inom 100 m från två primärleder för transport av farligt 

gods, riksväg 44 och 42.  

Västarvet: Avstyrker de planerade rivningarna av f.d. lärarbostaden och skolbespisningen. 

Det innebär en stor förlust och utarmar skolmiljöns årsringar och suddas ut historian. 

Byggnaderna är en resurs att använda för den fortsatta skolverksamheten. Byggnadernas 

historiska och miljömässiga värden kan tas tillvara 

Det är viktigt att den tillkommande tillbyggnaden för hissen på huvudbyggnaden anpassas 

till skolbyggnadens arkitektoniska värden.  

Yttranden - kända sakägare/andra berörda boende 

Berörda sakägare på fastigheten Mulltorp 1:6 har underrättats om ansökan och getts tillfälle 

att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § PBL). Ingen erinran mot att bygglov beviljas har framförts 

men en synpunkt på parkeringssituationen i anslutning till skolan och Hullsjön har lämnats. 

Antalet parkeringsplatser har utökats. 

Stadsarkitektens yttrande 

Utformning framtagen i samråd med stadsarkitekten. Bygglov kan beviljas. 

Bedömning 

Mulltorp skola har höga kulturhistoriska värden. Den nya tillbyggnaden uppförs på 

bekostnad av den äldre skolbyggnadens arkitektur. Arkitektoniskt hade man vunnit mycket 

på att göra en helt fristående byggnad eller koppla ihop de två byggnaderna med en 

glasgång. Flera kulturhistoriska värden som arkitektoniska och samhällshistoriska värden 

kommer att gå förlorade. Detta strider mot översiktsplanens intention att beakta 

kulturvärdena på platsen. 

Skolmiljön ligger nära riksvägarna 42 och 44 och påverkas av trafikbuller. Kommunens 

bullerberäkning visar att ljudnivån ligger mellan 55-60 dB. Det innebär att åtgärder måste 

utföras för att klara bullerkraven för skolor och skolgårdar. 

Kommunicering (synpunkter inför beslut) 

Muntlig kommunicering har skett och sökanden har fått ta del av remissinstansernas 

yttranden enligt 9 kap. 26 § PBL. Dialog har förts om bl.a. alternativ placering och 

utformning. Sökanden har dock valt att vidhålla sin ansökan. 

Beslutsunderlag  
Ansökan, 2016-02-18 

Yttrande, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 2016-05-11 

Yttrande, Västarvet, 2016-04-29 

Yttrande, Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, 2016-04-26 

Tjänsteutlåtande, Byggnadsförvaltningen, 2016-04-14 

 

Sändlista 

Beslutet delges (med överklagandehänvisning): 

Sökande 


