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Dnr KS 2018/00574

Byggsanktionsavgift för olovlig byggnation av plank Lindstam

2
Sammanfattning

Under juli 2018 kom det kommunstyrelsen till kännedom att ett plank höll på att
uppfOras på fastigheten Lindstam 2. Då byggnationen påbörjades utan att något bygglov
eller startbesked hade getts beslutade kommunstyrelsens jävsutskott att ta ut en
byggsanktionsavgift för den olovliga åtgärden 2018-09-05 §11. Fastighetsägaren har
påpekat att byggsanktionsavgift är felaktigt beräknad och har begärt att beslutet ska
omprövas.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-22.
Översiktskarta upprättade 2018-08-23.
situationsplan inkommen 2018-05-30.
Foto daterade 2018-07-18.
Beräkning sanktionsavgift 2018-11-22.
Jävsutskottets protokoll 2018-09-05 § 11.
Fastighetsägare och adressat:
Uddevalla kommun org. m. 212000-1397
451 81 Uddevalla
Beslut

Jävsutskottet beslutar

att med stöd av 38 § Förvaltningslagen ompröva tidigare beslut (2018-09-05 § 11) om
byggsanktionsavgift för olovligt uppfört plank, samt
att med stöd av 11 kap. 51 § PBL och 9 kap. 12 § 8 p plan- och byggförordningen
(2011 :338), PBF ta ut en byggsanktionsavgift om 62 699 kr av Uddevalla kommun org.
m. 212000-1397 Avgiften ska betalas till Uddevalla kommun inom två månader efter att
beslutet har delgetts den avgiftsskyldige.

Utdragsbestyrkande

