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BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 
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Underskrift ………………………………………… 
 Sebastian Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Jävsutskott 

 

2020-02-05  
 

 
Sammanträde Jävsutskottet  
Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen, stadshuset, kl.09:00- 
  
Ledamöter Ann-Charlott Gustafsson (UP), Ordförande 

Stefan Skoglund (S), 1:e vice ordförande 

Monica Bang Lindberg (L) 

Paula Berger (S) 

Rolf Carlson (SD) 
  
  
Övriga Malin Sjöstedt. arkitekt, § 2 

Henrik Noord, arkitekt 

Lisa Cronholm, avdelningschef Myndighet 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Jävsutskott 

 

2020-02-05 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 1 Dnr KS 289389  

Upprop samt val av justerande 

Sammanfattning 

Upprop och val av justerare förrättas. 

 

Paula Berger (S) föreslås att jämte ordförande justera protokoll dagens datum. 

Beslut 

Jävsutskottet beslutar 

 

att Paula Berger (S) jämte ordförande justerar dagens protokoll idag 2020-02-05. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Jävsutskott 

 

2020-02-05 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 2 Dnr KS 2020/00089  

Bön 4:1. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
förskola. Castor KS.2019.4112 

Sammanfattning 

Ansökan som avser förhandsbesked för lokalisering av en ny förskola har inkommit 

från samhällsbyggnadsförvaltningen.  Platsen utgörs idag jordbruksmark med en mindre 

ravin kring ett litet vattendrag. Generellt biotopskydd gäller för småvatten i 

jordbruksmark. Enligt kommunens bullerkartering överskrids riktvärden för buller på 

stora delar av området det ska också beaktas att marken inte utretts för förekomst av 

eventuella markföroreningar. 

Byggnaderna, trafikytorna, parkeringsytorna eller lekytornas placering och utbredning 

är inte definierade i ansökan. Sju olika alternativa placeringar är redovisade skissartat 

men inget av dessa är utredda för prövning av ovan nämnda aspekter. Inom ramen för 

prövning av förhandsbesked kan utredningar av omfattande karaktär inte avkrävas 

sökanden. Den prövande instansen kan dock på egen bekostnad utreda platsens 

förutsättningar om så är möjligt utifrån inlämnade ansökningshandlingar. Utifrån det 

inlämnade materialet är det dock inte möjligt att bedöma påverkan på det skyddade 

småvattnet, att genomföra utredningar av eventuella markföroreningar eller huruvida 

riktvärden för bullerpåverkan kan uppfyllas. Det är inte heller möjligt att genomföra de 

utredningar som krävs eftersom placeringen av byggnader och funktionsytor inte är 

bestämda. Dessa utredningar kan endast göras på sökandens eget initiativ eller genom 

planläggning. Plankrav infaller således med hänvisning till 4 kap PBL och ansökan ska 

därför avslås.      

 

Arkitekt Malin Sjöstedt föredrar ärendet och informerar generellt om förhandsbesked 

under sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-01-15 

Ansökan 2019-11-15 

Kompletterande beskrivning av ansökan 2019-12-20 

Situationsplaner 1-7 med ankomstdatum 2019-12-20 

    

Yrkanden 

Ann-Charlott Gustafsson (UP): Bifall till förslaget i handlingarna samt följande tillägg:  

 

Att upplysa sökanden om möjligheten att invänta svar från länsstyrelsen om 

biotopskyddet och därefter på eget initiativ utreda förekomsten av markföroreningar, 

samt genomföra bullerutredning. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna med sitt eget tilläggsyrkande 

och finner jävsutskottet bifalla det. 



 

 

 

 
Protokoll 
Jävsutskott 

 

2020-02-05 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 2 

 

Beslut 

Jävsutskottet beslutar 

  

att avslå ansökan med hänvisning till plankrav enligt 4 kap PBL. 

 

att upplysa sökanden om möjligheten att invänta svar från länsstyrelsen om 

biotopskyddet och därefter på eget initiativ utreda förekomsten av markföroreningar, 

samt genomföra bullerutredning. 

 

  

Avgift för prövning av förhandsbesked 4730 kronor  

Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 

separat.  

  

Beslutet expedieras till 
Uddevalla kommun  

Samhällsbyggnad 

Varvsvägen 1 

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.  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Jävsutskott 

 

2020-02-05 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 2 

 

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  

  

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Jävsutskott 

 

2020-02-05 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 3 Dnr KS 2020/00092  

Killingen 1. Ansökan om rivningslov för befintliga byggnader, 
bygglov för nybyggnad av förskola, komplementbyggnader, 
murar och parkeringar och marklov för ändring av marknivåer 
Castor KS.2019.4356. 

Sammanfattning 

Ansökan avser rivning av befintliga byggnader samt bygglov för nybyggnad av förskola 

med tillhörande komplementbyggnader, murar och parkeringar. Ansökan avser även 

marklov för markförändringar. Ansökan är förenlig med detaljplanen och uppfyller 

kraven i 2 och 8 kap. plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Bygglov ska därför ges.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-01-27 

Översiktskarta upprättad 202-01-23 

Ansökan inkommen 20119-12-13 

Situationsplan rivning inkommen 2019-12-13 

Situationsplan inkommen 2019-12-13 

Markplaneringsritning inkommen 2020- 01-08 

Plan-, fasad, och sektionsritningar inkomna 2019-12-13 

Beskrivning färgsättning inkommen 2019-12-13 

Remissyttrande räddningstjänsten inkommet 2020-01-10 

Samrådsyttranden samhällsbyggnad miljötillsyn inkomna 2020-01-21, 2020-01-23, 

2020-01-27 

  

Torgny Hubert har anmälts som kontrollansvarig. 

 

Arkitekt Henrik Noord föredrar ärendet under sammanträdet. 

   

Beslut 

Jävsutskottet beslutar 

  

att  bevilja rivningslov med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 

att  bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 30 §, PBL 

att  bevilja marklov med stöd av 9 kap. 35 §, PBL 

att  kontrollansvarig med behörighetsnivå N krävs enligt 10 kap. 9 § PBL 

 

Avgifter 

Avgift för bygglov: 42 185 kronor 

Avgift för expediering och kungörelse: 319 kronor 

  

Tidsfristen för beslut började löpa 2020-01-08. Beslut har fattats inom det lagstadgade 

tiden enligt 9 kap. 27 §, PBL. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Jävsutskott 

 

2020-02-05 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 3 

 

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 10 kap. 3 § 

PBL.  

  

Beslutet får enligt 9 kap. 42 a § PBL. verkställas först fyra veckor efter att det har 

kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om startbesked getts.  

  

Kallelse till tekniskt samråd och information om vilka handlingar som krävs för 

startbesked skickas separat. 

  

Åtgärden ska utföras enligt de ritningar som tillhör beslutet. För bygglovspliktiga 

ändringar krävs ett nytt beslut om bygglov. Byggherren ansvarar för att åtgärden utförs 

enligt bygglagstiftningen. 

  

Byggsanktionsavgift ska tas ut om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller börjar 

användas före att slutbesked har getts. 

  

Avgifter är beslutade enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 

separat. 

  

Beslutet expedieras till 

Uddevalla kommun  

Samhällsbyggnad 

Varvsvägen 1 

451 81 Uddevalla  

  

Kopia av beslutet till 
Beslutet skickas för kännedom till ägarna av intilliggande och närliggande fastigheter 

till den fastighet som beslutet avser enligt 9 kap. § 41b PBL.  

  

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar enligt 9 kap. § 41a PBL. 

  

Kontrollansvarig 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Jävsutskott 

 

2020-02-05 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 3 

 

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  



 

 

 

 
Protokoll 
Jävsutskott 

 

2020-02-05 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 4 Dnr KS 2020/00015  

Anmälningsärenden till jävsutskottet 2020 

Beslut 

Jävsutskottet beslutar  

 

att godkänna redovisningen av följande anmälningsärenden 

 

Delegationsrapporter, 2020-01-20. 

 

 


