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Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Sebastian Johansson 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
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 Niklas Moe 

 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Jävsutskott 2021-05-04 
Förvaras hos Kommunledningskontoret 
Anslaget sätts upp 2021-05-07 
Anslaget tas ner 2021-05-29 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Sebastian Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Jävsutskott 

 

2021-05-04  
 

 
Sammanträde Jävsutskottet 
Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen/ videomöte, kl.13:00-13:30  
  
Ledamöter Stefan Skoglund (S), Ordförande 

Ann-Charlott Gustafsson (UP), vice ordförande 

Niklas Moe (M) 

Monica Bang Lindberg (L) 

David Sahlsten (KD), deltar på distans 

 
Övriga Mattias Hagelberg, strateg, § 9 

Christina Jingvall, fastighetsförvaltare, § 9 

Aya Norvell, avdelningschef, § 9 

Cecilia Segerstedt, bygglovsarkitekt 

Lisa Cronholm, avdelningschef 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Jävsutskott 

 

2021-05-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 9 Dnr KS 2021/00124  

Dialog med samhällsbyggnad om strategiskt arbete med de 
egna tidsbegränsade byggloven 

Sammanfattning 

Fastighetsförvaltare Christina Jingvall, Strateg Mattias Hagelberg och avdelningschef 

Aya Norvell redogör kortfattat för samhällsbyggnads tekniska avdelnings hantering och 

bevakning av kommunens fastigheter som innehar tidsbegränsade bygglov. 

 

Ordförande Stefan Skoglund konstaterar att det skett ett missförstånd då utskottet 

önskade en lista på samtliga tidsbegränsade bygglov oavsett ägare då man inte i förhand 

kan avgöra vilka som kan hamna i jävsutskottet. Ordförande tar med sig frågan för 

dialog med presidiet i samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslut 

Jävsutskottet beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Jävsutskott 

 

2021-05-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 10 Dnr KS 2021/00263  

Elseberg 1:48. Ansökan om bygglov för nybyggnad av simhall, 
parkeringar och stödmurar samt rivning av byggnad. Castor 
2021.993 

Sammanfattning 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av simhall, parkeringar och stödmurar samt 

rivning av befintlig förrådsbyggnad. Ansökan omfattar även tillbyggnad av 

Rimnershallen med ny entré samt en sammanbyggnad av Rimnershallen och den nya 

simhallen med förbindelsegång på plan 02. Ansökan är förenlig med detaljplanen och 

uppfyller övriga krav i plan- och bygglagen. Förvaltningens förslag till beslut är att 

ansökan ska beviljas. 

 

Bygglovsarkitekt Cecilia Segerstedt föredrar ärendet under sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-22 

Översiktskarta upprättad 2021-04-22 

Ansökan inkommen 2021-03-09 

Situationsplan inkommen 2021-03-09 

Markritningar inkomna 2021-03-09 

Fasad och sektionsritningar inkomna 2021-03-09 

Planritningar inkomna 2021-03-09 resp. 2021-04-16 

Utlåtande tillgänglighet inkommet 2021-03-09 

Yttrande från Västvatten inkommet 2021-04-16 

Yttrande från räddningstjänsten inkommet 2021-03-31 

Yttrande från Uddevalla Energi inkommet 2021-03-26 

Yttrande från samhällsbyggnad gata - park inkommet 2021-04-19 

Samrådsyttrande miljö - tillsyn hälsoskydd daterat 2021-04-09  

Samrådsyttrande miljö - tillsyn FO daterat 2021-04-19  

Samrådsyttrande miljö - tillsyn miljöskydd daterat 2021-04-27 

Beslut 

Jävsutskottet beslutar 

  

att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 

 

att bevilja rivningslov med stöd av 9 kap. 34 §, PBL 

  

att avgifterna för bygglov samt expediering och kungörelse är 171 360 kronor 

respektive 1 142 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 

Tidsfristen för beslutet började löpa 2021-04-16. Beslut har fattats inom den 

lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 § PBL. 

  

att för åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå K. Byggherrens förslag 

till kontrollansvarig godtas. Kontrollansvarig är Torgny Hubert.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Jävsutskott 

 

2021-05-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 11 Dnr KS 2021/00262  

Halla-Stenbacken 1:89. Ansökan om bygglov för 
verksamhetsbyggnader, parkeringar och kommunikationsmast. 
Castor 2021.1302 

Sammanfattning 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av verksamhetsbyggnader för räddningstjänsten 

samt parkeringar och kommunikationsmast. Marklov och startbesked har tidigare getts 

för förberedande markarbeten. Ansökan är förenlig med detaljplanen och uppfyller 

kraven i plan- och bygglagen. Förvaltningens förslag till beslut är att bygglov ska 

beviljas. 

 

Bygglovsarkitekt Cecilia Segerstedt föredrar ärendet under sammanträdet och redogör 

för plan-, fasad- och sektionsritningarna. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-22  

Yttrande från Västvatten, inkommen 2021-05-03 

Yttrande från Försvarsmakten, inkommen 2021-04-27 

Översiktskarta upprättad 2021-04-22 

Ansökan inkommen 2021-03-31 

Situationsplan inkommen 2021-03-31 

Markplaneringsritningar inkommen 2021-03-31 

Plan-, fasad- och sektionsritningar inkomna 2021-03-31 

Förslag färgsättning inkommet 2021-03-31 

Illustration inkomna 2021-03-31 

Sakkunnighetsutlåtande tillgänglighet inkommet 2021-03-31 

Yttrande från Luftfartsverket inkommet 2021-04-20 

Yttrande räddningstjänsten inkommen 2021-04-22 

Samrådsyttrande miljö - tillsyn miljöskydd daterat 2021-04-22  

Samrådsyttrande miljö - tillsyn FO daterat 2021-04-19  

 

Beslut 

Jävsutskottet beslutar 

 

att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 

 

att avgifterna för bygglov och startbesked samt expediering och kungörelse är 171 360 

kronor respektive 1 142 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 

Tidsfristen för beslutet började löpa 2021-03-31. Beslut har fattats inom den 

lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 § PBL. 

 

att för åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå K. Byggherrens förslag 

till kontrollansvarig godtas. Kontrollansvarig är: Sofia von Hebel 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Jävsutskott 

 

2021-05-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 12 Dnr KS 2021/00015  

Anmälningsärenden till jävsutskottet 2021 

Beslut 

Jävsutskottet beslutar  

 

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 

 

Förteckningar över delegationsbeslut, daterade 2021-04-20 

 

Förteckning över anmälningsärenden daterad 2021-04-22 

 

 


