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Bestämmelser för jävsutskottet
Antagna av kommunstyrelsen den 17 december 2014, § 312 och
gäller fr.o.m. 2015-01-01. Reviderade enligt kommunfullmäktiges beslut 201812-12 § 298.
1. Jävsutskottet består av sju ledamöter varav en ordförande och en vice ordförande
som utses av kommunstyrelsen bland dess ledamöter och ersättare.
2. Ifråga om jäv, protokollföring, protokollets innehåll och justering ska vad
kommunallagen och kommunstyrelsens reglemente föreskriver för
kommunstyrelsen äga motsvarande tillämpning för utskottet.
3. Utskottets befogenheter
-

Utskottet handlägger och fattar beslut på delegation från kommunstyrelsen i
ärenden som samhällsbyggnadsnämnden enligt kommunallagen 3 kap 5 § är
förhindrad att handlägga.
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-03-27

Handläggare

Arkitekt Cecilia Segerstedt
Telefon 0522-69 73 92
cecilia.segerstedt@uddevalla.se

Elseberg. 1:50. Ansökan om tidsbegränsat bygglov för
nybyggnad av skola. KS. 2019.441
Sammanfattning

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov i tio år för skollokaler för lågstadiet. Gällande
detaljplan anger att området är allmän plats som ska användas för natur. Ansökan strider
därmed mot detaljplanen. Ansökan uppfyller dock kraven för att ett tidsbegränsat
bygglov ska kunna ges då byggnaden ska användas som evakueringsbyggnad under
tiden för renovering och ombyggnad på Ramnerödsskolan. Den redovisade friytan
utomhus för eleverna understiger Boverkets rekommendationer.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-27
Översiktskarta upprättad 2019-03-21
Situationsplan inkommen 2019-03-26
Markplaneringsritning inkommen 2019-03-19
Plan-, fasad och sektionsritning inkommen 2019-03-26
Beskrivning trafiksituation inkommen 2019-03-26
Beskrivning utemiljö inkommen 2019-03-26
Förslag till beslut

Jävsutskottet beslutar
att delegera till bygglovsarkitekten att bevilja tidsbegränsat bygglov till och med 202909-30 under förutsättning att remissinstanser eller grannar inte har något att erinra.
Ärendebeskrivning

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov i tio år för nybyggnad av skolmoduler med fyra
klassrum på ett våningsplan för ca 80 barn F-3 (lågstadiet). Skolbyggnaden ska fungera
som ”evakueringsbyggnad” under ombyggnationer av Ramnerödsskolan. Byggnaden
målas faluröd. Byggnaden placeras på två fastigheter Elseberg 1:50 och Elseberg 1:42
på en befintlig plan yta. Inga markförändringar kommer göras. Man avser använda
befintliga parkeringsplatser i området. Bygganden är ett komplement till Norrskolan och
man avser använda gemensamma uteytor. Inga nya uteytor anläggs. Som kompensation
för den i anspråkstagna fotbollsplanen anläggs en bollplan 400 m mot NO längs
befintlig GC väg.
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Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område, detaljplan nr 98 fastställd 1953-11-13.
Enligt planbestämmelserna är platsen för byggnaden allmän plats som ska användas
som "natur". Flera fastighetsgränser i området är osäkra.
Platsen är utsatt för visst trafikbuller enligt Uddevalla kommuns bullerkarta från 2007.
Låg risk för radon.
Ärendet har remitterats till, Västvatten, Räddningstjänsten och miljö - tillsyn. Västvatten
har påpekat att byggnaden kommer i konflikt med befintliga ledningar. Sökanden har
svarat att man ombesörjer flytt av dessa alternativt garanterar att ersätta eventuella
skador. Svar inväntas från övriga.
Följande grannar och sakägare har getts tillfälle att yttra sig över ansökan; Kattfoten 6
och 7, Resedan 1, 5 och 6 samt Vitsippan 2. Svar inväntas.
Bedömning

Av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (PBL), framgår att för en åtgärd som uppfyller
någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 30 - 32 a § § får ett tidsbegränsat
bygglov ges, om sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid.
Den ansökta åtgärden strider mot detaljplanen eftersom den tillåtna användningen av
marken är allmän plats ”park eller plantering” varför permanent bygglov inte kan ges.
En grundläggande förutsättning för att tidsbegränsat bygglov ska kunna beviljas är att
den sökta åtgärden avser ett behov som verkligen är tillfälligt. Vid bedömningen av om
behovet av åtgärden är tillfälligt är det inte tillräckligt att ansökan endast avser en
begränsad period. Omständigheterna måste också vara sådana att åtgärdens provisoriska
karaktär, med hänsyn till dess syfte och de tekniska och ekonomiska möjligheterna att
återgå till ett planenligt användningssätt framstår som reell (se t.ex. RÅ 1994 ref. 13,
RÅ 1998 not. 92 och Mark- och miljööverdom stol ens dom den 17 mars 2016 i mål nr
P9993-15).
Då byggnaderna är avsedda som evakueringsbyggnader under renovering av
närliggande skollokaler bedöms åtgärden vara av tillfällig karaktär. Möjligheten att
återgå till ett planenligt användningssätt av marken bedöms vara reellt.
Byggnaden och omgivande markområde är tillgängligt. Den presenterade lösningen för
det ökade behovet av parkeringsplatser bedöms vara godtagbar. Angöringen till
byggnaden bedöms vara trafiksäker.
Friyta utomhus är ca 20 kvm per elev vilket är långt under rekommenderade 30 - 35
kvm. Dock kommer uteytor vid befintliga Norrskolan kunna användas. Då byggnaden är
avsedd att lösa ett tillfälligt behov av skollokaler bedöms det vara godtagbart att friytan
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för utevistelse ligger under rekommendationen. Utevistelsen bör schemaläggas för att
elevernas utevistelse ska vara av tillräcklig kvalitet.
Förutom bristerna vad avser uteyta bedöms ansökan uppfylla kraven i 2 och 8 kap. PBL.
Den planerade byggnationen bedöms inte innebära någon betydande olägenhet för
omgivningen såsom det avses i 2 kap. 9 § PBL. Ansökan uppfyller därmed några men
inte alla förutsättningar enligt 9 kap. 30 - 32 § §, PBL. Tidsbegränsat bygglov kan
därmed ges ned stöd av 9 kap. 33 §, PBL.
Enligt 9 kap. 42 a § PBL framgår det att ett beslut om att ge bygglov, rivningslov eller
marklov får verkställas fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts enligt 9 kap. 41 a
§ PBL även om det inte har vunnit laga kraft. Trots första stycket får ett sådant beslut
verkställas tidigare, om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det.
Kommunstyrelsen bedömer att den ansökta åtgärden inte är av sådan karaktär som anges
i 9 kap. 42 a § andra stycket, PBL.

Peter Larsson
Kommundirektör

Cecilia Segerstedt
Arkitekt
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Uppmätta ytor utomhusmiljö
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20190326

Dnr: nr

Uppmätta ytor för utomhusmiljö skolbarn Norrskolan.
På bifogad ritning har jag ritat in de områden i närmiljö som skolbarnen kan ta i anspråk
under sin dag på Norrskolan.
Min bedömning har gjorts genom mätning i Geosecma.
Bef. skolgård Norrskolan bedöms utgöra 6493m2
Ny skolgård Modulbyggnad bedöms utgöra 480m2
Upprustad fotbollsplan i anslutning till Lelången bedöms utgöra 1993m2.
Detta sammantaget ger 8966m2 vilket vid fullt tillsatt modulbyggnad skulle innebära
ca:20m2 per elev.

förvaltning
avdelning

www.uddevalla.se

Postadress
postadress

Besöksadress
gatuadress
E-post funktionsbrevlåda

Telefon (vx)
0522-69 60 00

Fax
fax

Trafiksituationen Norrskolan
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Dnr: nr

Trafiksituationen Norrskolan utifrån sökt bygglov.
Vi kommer att titta närmare på trafiksituationen oavsett den tillkommande byggnaden.
Under lång tid har det förekommit problem med trafiken och avstigning för barnen.
Mycket av de problem som kommit till min kännedom är ordningsproblem av bilisten.
Vi kommer att titta på en avstigningsplats i hörnet på skolan där inkörningsfil och staket
skulle kunna anläggas för att få en snabbare avstigning, föräldrar skulle då inte behöva
gå ur bilen då vuxna från skolan möter upp.
På detta sätt skulle vi fånga upp bilarna som kommer från Norr på ett säkrare sätt.
Vi kommer också att titta på en likadan lösning för de bilar som kommer söderifrån,
platsen för detta skulle kunna vara på höger sida vid transformatorn.
Dock är det svårt att fullt ut lösa behovet av plats för att hämta/lämna barn då det är
befintlig miljö där utrymmet är begränsat.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska

www.uddevalla.se

Postadress
45181 UDDEVALLA

Besöksadress
Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

Telefon (vx)
0522-69 60 00

E-post Samhällsbyggnadsförvaltningen@uddevalla.se

Fax
fax

UDDEVALLA KOMMUN
VARVSVÄGEN 1
451 81 UDDEVALLA
Tel. 0522-69 60 00
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-03-27

Handläggare

Arkitekt Cecilia Segerstedt
Telefon 0522-69 73 92
cecilia.segerstedt@uddevalla.se

Simmersröd 1:43. Ansökan om tidsbegränsat bygglov för
nybyggnad av skola.KS.2019.442
Sammanfattning

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov i tio år bygglov för skollokaler för högstadiet för
att tillgodose behovet under pågående byggnation av ny skola i Ljungskile. Ansökan
avviker från detaljplanen då den tillåtna användningen av området är ”internatskola”.
Bedömning är att tidsbegränsat bygglov kan ges.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-27
Översiktskarta upprättad 2019-03-21
Situationsplan inkommen 2019-03-20
Beskrivning och ritning utemiljö inkommen 2019-03-26
Plan-, fasad och sektionsritning inkommen 2019-03-26
Förslag till beslut

Jävsutskottet beslutar
att delegera till bygglovsarkitekten att bevilja tidsbegränsat bygglov till och med 202909-30 under förutsättning att remissinstanser eller grannar inte har något att erinra.
Ärendebeskrivning

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov i tio år för bygglov för nybyggnad av skolmoduler
för högstadiet med sex klassrum på två våningsplan. Byggnaden målas vit. Byggnaden
placeras inom befintligt skolområde.
Byggnaden placeras på befintlig parkering och bollplan. Både bollplan och parkering
ersätts på närliggande ytor. 12 parkeringsplatser tillkommer.
Enligt ansökan uppgår friytan för utevistelse idag till ca 18 kvm/elev. Den nybyggnad
skollokalen innebär att den tillgängliga friytan utomhus minskar till ca 15 kvm/elev.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område, detaljplan nr LJ18 fastställd 1973-1207. Enligt planbestämmelserna har området beteckningen CII och får användas för
internatskola, max två våningar. Tillåten byggnadshöjd är max 10 meter.
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Platsen är utsatt för låga nivåer av trafikbuller enligt Uddevalla kommuns bullerkarta
från 2007. Normal risk för radon.
Ärendet har remitterats till, Västvatten, Räddningstjänsten och miljö - tillsyn. Svar
inväntas.
Grannar och sakägare har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. Svar inväntas.
Bedömning

Av 9 kap. 33 § PBL framgår att för en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte
alla förutsättningar enligt 30 - 32 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden
begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid.
Av 9 kap. 30 - 32 a §§, PBL framgår vidare att en ansökan ska uppfylla de krav på
byggnader och tomter som ställs i 2 och 8 kap. PBL för att bygglov ska kunna ges.
Det framgår av 2 kap. 6 § att vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder
avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt
med hänsyn bl.a. till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen
och intresset av en god helhetsverkan.
Enligt 8 kap. 9 §, PBL ska en obebyggd tomt som ska bebyggas ordnas på ett sätt som
är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena
på platsen… Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera
bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet,
ska det på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för
lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och
parkering enligt första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta.
Ansökan avviker från detaljplanen då användningen av den nya byggnaden inte kommer
vara internatskola, vilket är det tillåtna användningssättet av området enligt
detaljplanen. Att använda byggnaden för ”vanlig skola” bedöms dock innebära en sådan
liten avvikelse för vilken ett permanent bygglov skulle kunna ges, vilket framgår av 9
kap. 31b §, PBL.
Boverket rekommenderar en friyta utomhus för elever om 30 - 35 kvm per elev. I
ansökan redovisas en friyta utomhus om endast ca 15 kvm per elev. Därmed strider
ansökan mot kraven i 8 kap. 9 §, PBL.
Ansökan bedöms även strida mot kraven att bebyggelsen ska anpassas till stadsbilden
och kulturvärdena på platsen. Byggnaden bedöms på grund av sin enkla karaktär inte
vara tillräckligt anpassad till bebyggelsen i området.
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Eftersom ansökan strider mot utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL kan något
permanent bygglov inte ges. Bristerna är dock inte så allvarliga att de utgör något hinder
för ett tidsbegränsat bygglov.
Byggnaden och omgivande markområde är tillgängligt. Den presenterade lösningen för
det ökade behovet av parkeringsplatser bedöms vara godtagbar. Angöringen till
byggnaden bedöms vara trafiksäker.
En grundläggande förutsättning för att tidsbegränsat bygglov ska kunna beviljas är att
den sökta åtgärden avser ett behov som verkligen är tillfälligt. Vid bedömningen av om
behovet av åtgärden är tillfälligt är det inte tillräckligt att ansökan endast avser en
begränsad period.
Behovet bedöms vara tillfälligt då arbete med arbetet med utbyggnad av
Ljungskileskolan pågår. Att eleverna kommer flytta till den nya skolan när den är klar
bedöms vara ett realistisk plan för avveckling av verksamheten i denna byggnaden.
Den sammantagna bedömningen är därmed att tidsbegränsat bygglov kan ges enligt 9
kap. 33 §, PBL.
Enligt 9 kap. 42 a § PBL framgår det att ett beslut om att ge bygglov, rivningslov eller
marklov får verkställas fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts enligt 9 kap. 41 a
§ PBL även om det inte har vunnit laga kraft. Trots första stycket får ett sådant beslut
verkställas tidigare, om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det.
Kommunstyrelsen bedömer att den ansökta åtgärden inte är av sådan karaktär som anges
i 9 kap. 42 a § andra stycket, PBL.

Peter Larsson
Kommundirektör

Cecilia Segerstedt
Arkitekt
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Gatuadress
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Uddevalla

Detaljplan

14-LJU-910

Fastställelse / Laga kraft datum
Planbestämmelser

1973-12-07
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