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Dnr KS 289389

Upprop samt val av justerande
Sammanfattning

Upprop förrättas och val av justerare genomförs. Monica Bang Lindberg (L) föreslås att
jämte ordförande justera sammanträdets protokoll den 7 juni på stadshuset.
Beslut

Jävsutskottet beslutar

att välja Monica Bang Lindberg (L) till justerare och att justeringen äger rum den 7 juni
på stadshuset.

Justerandes Jat ~
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Dn r KS 2019/00233

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

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov i fem 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 tidsbegränsat bygglov då
byggnaden ska användas som evakueringsbyggnad under tiden för renovering och
ombyggnad på Ramnerödsskolan. Den redovisade friytan utomhus för eleverna
understiger Boverkets rekommendationer.
Bygglovsarkitekt Cecilia Segerstedt föredrar ärendet under sammanträdet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-03
Översiktskarta upprättad 2019-03-21
situationsplan inkommen 2019-05-05
Markplaneringsritning inkommen 2019-03-19
Plan-, fasad och sektionsritning inkommen 2019-05-03
Beskrivning utemiljö inkommen 2019-03-26
Trafikutredning inkommen 2019-05-29
Sökandens svar till trafikutredningen inkomna 2019-06-03
Yttrande räddningstjänsten inkommet 2019-04-04
Yttrande Västvatten inkommet 2019-04-01
Yttrande miljö- tillsyn inkommet 2019-05-29
Grannamas synpunkter
Jonas Lyvebäck har anmälts som kontrollansvarig
Yrkanden

Ann-Charlott Gustafsson (UP): Bifall till förslaget i handlingama samt att jävsutskottet
uppmanar samhällsbyggnad att vidta åtgärder enligt trafikutredningen.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingama med Ann-Charlott
Gustafssons (UP) tilläggsyrkande och finner att utskottet bifaller det.
Beslut

Jävsutskottet beslutar

att bevilja tidsbegränsat bygglov till och med 2024-08-06 med stöd av 9 kap. 33 § planoch bygglagen (2010:900), PBL
att uppmana samhällsbyggnad at vidta åtgärder i enlighet med upprättad
trafikutredning.
Justerandes signatur
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Forts.§ 6

Upplysningar

Detta beslut upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats
inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.
Åtgärden får inte påbörjas innan kommunstyrelsen gett ett startbesked enligt l O kap. 3 §
PBL.
Detta beslut får verkställas fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och
Inrikes Tidningar, även om startbesked meddelas. För att den lovpliktiga åtgärden ska få
påbörjas krävs både att det finns ett verkställt lovbeslut och att startbesked har getts.
Byggherren behöver i detta fall avvakta att fyraveckorsfristen löper ut innan åtgärden får
påbörjas.
Beslutets kungörelsedatum finns i Post- och Inrikes Tidning på
https://poit. bolagsverket se.
I detta ärende krävs tekniskt samråd. Kallelse till tekniskt samråd och begäran om vilka
handlingar som krävs för att ge startbesked, skickas separat inom kort.
Innan byggnadsverket får tas i bruk ska kommunstyrelsen ha gett ett slutbesked.
Byggsanktionsavgift ska tas ut om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller tas i bruk
utan slutbesked.
Om byggstart sker innan beslutet om bygglov har vunnit laga kraft sker detta på
byggherrens egen risk.
Byggherren ansvarar för att åtgärden utförs enligt kraven i plan- och bygglagstiftningen.
Åtgärden ska utföras enligt de ritningar som tillhör beslutet. Vid ändring ska ny ansökan
lämnas in. Inga bygglovspliktiga ändringar får utföras innan ett nytt bygglov har
beviljats.
·
Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas
separat. Av gift för startbesked, fastställande av kontrollplan med mera kommer att tas ut
i samband med startbeskedet
Avgifter

A v gift för bygglov: 24 l 06 kronor
Avgift för expediering och kungörelse: 3 667 kronor
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Forts.§ 6
Beslutet expedieras till

Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
Varvsvägen l
451 81 Uddevalla
Delgivning

Beslutet delges följande enligt 9 kap. § 41 PBL:
Detta beslut delges dig med förenklad delgivning. Förenklad delgivning innebär att
arbetsdagen efter att beslutet skickats till dig skickar vi ett kontrollmeddelande till dig.
14 dagar efter beslutet skickats anses du vara delgiven. Vill du överklaga ditt beslut ska
du göra det inom 3 veckor efter att du blivit delgiven.

---

Kopia av beslutet till

Beslutet skickas för kännedom till ägarna av intilliggande och närliggande fastigheter
till den fastighet som beslutet avser enligt 9 kap. § 41 b PBL.
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar enligt 9 kap. § 41a PBL.
Kontrollansvarig

Justerandes signatur
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Forts.§ 6
Överklagandeanvisning

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen.
Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till kommunledningskontoret
inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet. Om du inte delgivits beslutet ska
överklagande ha kommit in till kommunledningskontoret inom fyra veckor från den dag
då beslutet kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar.
Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer,
beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.
Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med
kontaktuppgifter till ombudet.
Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas.
Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas.
Skicka din överklagan till:
Uddevalla kommun
Kommunledningskontoret
451 81 Uddevalla

J us terandes signatur
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Dn r KS 2019/00234

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.
Bygglovsarkitekt Cecilia Segerstedt föredrar ärendet under sammanträdet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-03
Översiktskarta upprättad 2019-03-21
situationsplan inkommen 2019-05-15
Beskrivning och ritning utemiljö inkommen 2019-03-26
Plan-, fasad och sektionsritning inkommen 2019-05-17
Yttrande räddningstjänsten inkommet 2019-04-29
Yttrande Västvatten inkommet 2019-06-03
Trafikutredning inkommen 2019-05-24
Sökandens kommentarer till trafikutredningen inkomna 2019-05-29
Grannarnas synpunkter inkl. sökandens svar
Jonas Lyväbäck har anmälts som kontrollansvarig
Beslut

Jävsutskottet beslutar
att tidsbegränsat bygglov beviljas till och med 2029-08-06 med stöd av 9 kap. 33 §
plan- och bygglagen (2010:900), PBL
U p plysningar
Detta beslut upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats
inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.
Åtgärden får inte påbörjas innan kommunstyrelsen gett ett startbesked enligt l O kap. 3 §
P BL.
Detta beslut får verkställas fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och
Inrikes Tidningar, även om startbesked meddelas. För att den lovpliktiga åtgärden ska få
påbörjas krävs både att det finns ett verkställt lovbeslut och att startbesked har getts.
Byggherren behöver i detta fall avvakta att fyraveckorsfristen löper ut innan åtgärden får
påbörjas.
Utdragsbestyrkande
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Beslutets kungörelsedatum finns i Post- och Inrikes Tidning på
https ://poit. bolagsverket se.
I detta ärende krävs tekniskt samråd. Kallelse till tekniskt samråd och begäran om vilka
handlingar som krävs för att ge startbesked, skickas separat inom kort.
Innan byggnadsverket får tas i bruk ska kommunstyrelsen ha gett ett slutbesked.
Byggsanktionsavgift ska tas ut om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller tas i bruk
utan slutbesked.
Om byggstart sker innan beslutet om bygglov har vunnit laga kraft sker detta på
byggherrens egen risk.
Byggherren ansvarar för att åtgärden utförs enligt kraven i plan- och bygglagstiftningen.
Åtgärden ska utföras enligt de ritningar som tillhör beslutet. Vid ändring ska ny ansökan
lämnas in. Inga bygglovspliktiga ändringar får utföras innan ett nytt bygglov har
beviljats.
Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas
separat. A v gift för startbesked, fastställande av kontrollplan med mera kommer att tas ut
i samband med startbeskedet

Avgifter
Avgift för bygglov: 31 337 kronor
A v gift för expediering och kungörelse: 7 O15 kronor
Beslutet expedieras till
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
V arvsvägen l
451 81 Uddevalla
Delgivning
Beslutet delges följande enligt 9 kap. § 41 PBL:
Detta beslut delges dig med förenklad delgivning. Förenklad delgivning innebär att
arbetsdagen efter att beslutet skickats till dig skickar vi ett kontrollmeddelande till dig.
14 dagar efter beslutet skickats anses du vara delgiven. Vill du överklaga ditt beslut ska
du göra det inom 3 veckor efter att du blivit delgiven.

Ut drags bestyrkande
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Kopia av beslutet till
Beslutet skickas för kännedom till ägarna av intilliggande och närliggande fastigheter
till den fastighet som beslutet avser enligt 9 kap. § 41 b PBL.
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar enligt 9 kap.§ 41a PBL.
Kontrollansvarig
Överklagandeanvisning

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen.
Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till kommunledningskontoret
inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet. Om du inte delgivits beslutet ska
överklagande ha kommit in till kommunledningskontoret inom fyra veckor från den dag
då beslutet kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar.
Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer,
beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.
Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med
kontaktuppgifter till ombudet.
Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas.
Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas.

Skicka din överklagan till:
Uddevalla kommun
Kommunledningskontoret
451 81 Uddevalla
Utdragsbestyrkande
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Dn r KS 2019/00450

Anmälningsärenden till jävsutskottet 2019
Sammanfattning

Följande handlingar anmäls till jävsutskottet
•

Förteckningar över fattade delegationsbeslut, 2019-05-17

Beslut
Jävsutskottet beslutar

att lägga förteckningarna till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 298913

Utbildning gällande plan-och bygglagen för förtroendevalda
Sammanfattning

Jävsutskottet tar del av en utbildningsfilm från Boverket gällande plan-och bygglagen
och angränsande lagstiftning. Utbildningsfilmen är en del av en serie filmer som riktar
sig till förtroendevalda.
Beslut

Jävsutskottet beslutar
att notera informationen.

Just: qes s~r

Utdragsbestyrkande

