
 

  
Utses att justera Monica Bang Lindberg 
Justeringens plats och tid Stadshuset, 2020-09-03 Paragrafer §§ 11-16  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Sebastian Johansson 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Stefan Skoglund 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Monica Bang Lindberg 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Jävsutskottet 2020-09-02 
Förvaras hos Kommunledningskontoret 
Anslaget sätts upp 2020-09-03 
Anslaget tas ner 2020-09-25 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Sebastian Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Jävsutskott 

 

2020-09-02  
 

 
Sammanträde Jävsutskottet 
Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen och Varvet, stadshuset, kl. 09:00-10:45 
  
Ledamöter Stefan Skoglund (S), ordförande 
 Ann-Charlott Gustafsson (UP), vice ordförande   
 Monica Bang Lindberg (L) 

David Sahlsten (KD) 

 
Övriga Lisa Cronholm, avdelningschef 

Henrik Noord, bygglovsarkitekt 

Therese Johansson, enhetschef 

Micaela Hansson, bygglovshandläggare 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Jävsutskott 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 11 Dnr KS 2020/00501  

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av lagerlokal för 
fastigheten Svensland 2:19. Castor KS. 2020.200 

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av lagerlokal på fastigheten Svensland 

2:19. Kommunledningskontoret bedömer att förhandsbesked kan beviljas på den 

aktuella platsen. I senare bygglovsskede tas utformning av byggnaderna upp till 

bedömning och beslut, med hänsyn tagen till platsens topografi och omgivning. 

  

Bygglovshandläggare Micaela Hansson föredrar ärendet under sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-19 

Översiktskarta upprättad 2020-05-08 

Ansökan inkommen 2020-01-17 

Situationsplan inkommen 2020-01-17 

Yttrande från fastighetsägarna till Svensland 1:11 inkommen 2020-05-18 

Yttrande från fastighetsägarna till Svensland 2:74 inkommen 2020-05-22 

Yttrande från fastighetsägarna till Kalsås 1:8 inkommen 2020-05-25 

Yttrande från plan och exploatering inkommen 2020-05-14 

Yttrande från trafikverket inkommen 2020-06-12 

Yttrande från räddningstjänsten inkommen 2020-06-25 

Sökandens kommentar till grannarnas synpunkter inkommen 2020-06-01 

Beslut 

Jävsutskottet beslutar 

  

att bevilja förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), 

PBL. 

  

Upplysningar 

Förhandsbeskedet är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om 

bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft enligt  

9 kap. 18 § PBL. 

  

Görs inte ansökan om bygglov inom två år från att beslutet vann laga kraft upphör 

förhandsbeskedet att gälla. 

  

Förhandsbeskedet innebär inte att du har rätt att påbörja den sökta åtgärden. 

  

Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 

separat.  

  

Avgifter 

Avgift för förhandsbesked: 0 kronor  

Avgift för expediering och kungörelse: 0 kronor 



 

 

 

 
Protokoll 
Jävsutskott 

 

2020-09-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 11 

 

Beslutet expedieras till 
Uddevalla kommun 

stadshuset 

451 81 Uddevalla  

  

Delgivning 

Detta beslut delges dig med förenklad delgivning. 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.  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

Beslutet skickas för kännedom till ägarna av fastigheter som gränsar till den fastighet 

som beslutet avser enligt 9 kap. § 41 b PBL.  

  

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

https://poit.bolagsverket.se  

  

Överklagande 
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. 

  

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till kommunstyrelsen inom tre 

veckor från den dag då du tog del av beslutet. Om du inte delgivits beslutet ska 

överklagande ha kommit in till kommunstyrelsen 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.  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Jävsutskott 

 

2020-09-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 11 

 

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: 

Kommunledningskontoret 

Uddevalla kommun 

451 81 Uddevalla  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Jävsutskott 

 

2020-09-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 12 Dnr KS 2020/00520  

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av förskola - Bön 
3:4 och 4:1. Castor KS. 2020.2294 

Sammanfattning 

Ansökan om förhandsbesked avser nybyggnad av förskola vid Bokenässkolan.  

Brukningsvärd jordbruksmark kommer till viss del att ianspråktas på Bön 3:4 enligt 

förslaget men det bedöms tillgodose ett väsentligt samhällsintresse och bedöms 

svårligen kunna tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk.  

En bullerutredning har tagit fram som visar att det går att klara gällande gränsvärden för 

buller.  

Föreslagen byggnation angränsar till ett biotopskyddat område, men åtgärden bedöms 

inte påverka biotopen negativt.  

Sökande har skickat in en utredning gällande diffusa luftburna föroreningar som visar 

att marken inte är förorenad.  

Handläggarens bedömning är att marken är lämplig att. Ansökan föreslås därför att 

beviljas. 

Bygglovsarkitekt Henrik Noord föredrar ärendet under sammanträdet och informerar 

om de handlingar som har inkommit efter att kallelsen skickades. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-09-01 

Översiktskarta upprättad 2020-08-19 

Ansökningsblankett inkommen 2020-06-04 

Bilaga till ansökan inkommen 2020-06-04 

Trafikbullerutredning inkommen 2020-06-04 

Bilaga till bullerutredningen inkommen 2020-06-04 

Situationsplan inkommen 2020-06-04 

Svar på granskningsyttrande inkommet 2020-08-09 

E-postkorrespondens med sökande inkommen 2020-08-19 

Reviderat samrådsyttrande från miljötillsyn inkommet 2020-08-28 

Yttrande från Samhällsbyggnadsförvaltningen inkommet 2020-08-18 

Yttrande från Trafikverket inkommet 2020-08-30 

Granneyttrande inkommet 2020-08-31  

Markundersökning inkommen 2020-08-28 

Sökandes svar på granneyttrande, 2020-09-01 

  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Jävsutskott 

 

2020-09-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 12 

 

Beslut 

Jävsutskottet beslutar 

 

att ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 

(2010:900), 

 

att avgifterna för förhandsbeskedet och expediering och kungörelse är 5 676 kronor 

respektive 1 135 kronor. Tidsfristen för beslutet började löpa 2020-08-09. Beslutet har 

tagits inom den lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 § PBL. 

 

Upplysningar 

Förhandsbeskedet är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan 

om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft enligt 

9 kap. 18 § PBL. 

Görs inte ansökan om bygglov inom två år från att beslutet vann laga kraft upphör 

förhandsbeskedet att gälla. 

Förhandsbeskedet innebär inte att du har rätt att påbörja den sökta åtgärden. 

Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 

separat. 

 

Beslutet expedieras till 

Sökande 

 

Delgivning 

Beslutet delges följande enligt 9 kap. § 41 PBL: 

Trafikverket 

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 

 

2020-09-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 13 Dnr KS 2020/00522  

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av annan byggnad 
eller anläggning, husbåt - Ljungs-Hälle 1:120. Castor 
KS.2020.3210 

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av sju husbåtar i Ljungskile hamn på 

fastigheten Ljungs-Hälle 1:120. Ansökan avser förhandsbesked för ett tidsbegränsat 

bygglov i fem år. 

Husbåtarna ska användas till någon form av boende, antingen permanent boende eller 

uthyrning. Hur man tänkt att lösa parkeringsbehovet har inte tydligt redovisats. 

Gällande detaljplan föreskriver att marken ska användas som småbåtshamn och är inte 

avsett att användas för bostadsändamål. Ansökan bedöms inte vara förenlig med planen.  

I angränsade detaljplan tillåts bland annat småindustri och hamnverksamhet. Tillåts 

husbåtar på den aktuella platsen kan detta vara inskränkande mot intilliggande 

verksamheter och dess möjligheter att expandera då verksamheter inte får störa boende. 

Det kan finnas föroreningar i hamnområdet och området är bullerutsatt från motorvägen 

och ligger runt 55 dBA ekvivalent ljudnivå. En bostad får ha högst 50 dBA ekvivalent 

ljudnivå vid uteplats. Hur man har tänkt att lösa denna fråga är inte redovisad. 

Handläggaren bedömer att det är för komplexa förhållanden på den aktuella platsen för 

att man ska kunna bevilja ett tillfälligt bygglov för boende, med buller, föroreningar, 

parkeringsplatser och avlopp samt att sökt åtgärd inte följer gällande detaljplan. Därför 

föreslår handläggaren att ansökan ska avslås på den aktuella platsen. 

Bygglovsarkitekt Henrik Noord föredrar ärendet under sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-08-20 

Ansökan inkommen 2020-03-13 

Bilaga till ansökan inkommen 2020-03-13 

Skrivelse från sökande inkommen 2020-04-29 

Situationsplan inkommen 2020-03-13 

Översiktskarta upprättade 2020-06-05 

Yttrande från miljötillsyn inkommet 2020-03-30 

Yttrande från Västvatten inkommet 2020-07-24 

Yttrande från Samhällsbyggnadsförvaltningen inkommet 2020-04-16 

Yttrande från Räddningstjänsten inkommet 2020-07-20 

Yttrande från Trafikverket inkommet 2020-07-06 

Granneyttranden i samlingsfil upprättad 2020-08-20 



 

 

 

 
Protokoll 
Jävsutskott 

 

2020-09-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 13 

 

Beslut 

Jävsutskottet beslutar 

  

att ansökan om förhandsbesked avslås med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 

(2010:900) 

  

Avgifter 

Avgift för förhandsbesked: 0 kronor 

Avgift för expediering och kungörelse: 0 kronor 

Beslutet tog efter den lagstadgade tiden på 10 + 5 veckor. Ingen avgift ska tas för 

beslutet. 

 

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. 

 

BohusYachts AB, Strandvägen 3, 459 30 LJUNGSKILE 

  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Jävsutskott 

 

2020-09-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 14 Dnr KS 2020/00500  

Ansökan om bygglov för ändrad användning från 
verksamhetslokal till gym avseende Bastionen 17. Castor 
KS.2020:2274 

Sammanfattning 

Ordförande meddelar att ärendet utgår från dagens sammanträde. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Jävsutskott 

 

2020-09-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 15 Dnr KS 2020/00015  

Anmälningsärenden till jävsutskottet 2020 

Beslut 

Jävsutskottet beslutar 

 

att lägga följande anmälningsärende till handlingarna. 

 

- Förteckningar över fattade delegationsbeslut, 2020-08-17. 

 

- Mark-och miljödomstolens dom gällande överklagan av nybyggnad av förskola på 

fastigheten Pipfabriken 4. 



 

 

 

 
Protokoll 
Jävsutskott 

 

2020-09-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 16 Dnr KS 289389  

Diskussion om jävsutskottets uppgifter 

Sammanfattning 

Jävsutskottet diskuterar vilka ärenden enligt kommunallagen som 

samhällsbyggnadsnämnden kan anses vara part i myndighetsutövning och därmed 

förhindrad att själv handlägga. 

 

Företrädare från kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen har 

diskuterat frågan och ett förslag till synsätt kommer skickas ut till utskottet. 

 

Diskussionen kommer fortsätta på nästkommande sammanträde. 

Beslut 

Jävsutskottet beslutar 

 

att notera informationen. 

 

 




