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Underskrift ………………………………………… 
 Sebastian Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Jävsutskott 

 

2020-03-04  
 

 
Sammanträde Jävsutskott  
Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen, stadshuset, kl.09:30-09:40 
  
Ledamöter Niklas Moe (M) 

Monica Bang Lindberg (L) 

David Sahlsten (KD), tjänstgörande ordförande 

Paula Berger (S) 

Rolf Carlson (SD) 

 
  
  
Övriga Cecilia Segerstedt, arkitekt 

Lisa Cronholm, avdelningschef  

Sebastian Johansson, kommunsekreterare 
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Jävsutskott 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 5 Dnr KS 289389  

Upprop samt val av justerande 

Sammanfattning 

Upprop och val av justerare förrättas. Niklas Moe (M) föreslås väljas till justerare och 

justeringen föreslås äga rum i direkt anslutning till sammanträdet. 

 

Ordförande Ann-Charlott Gustafsson (UP) är förhindrad att delta under dagens 

sammanträde och Stefan Skoglund (S) har anmält jäv för punkt 2 på dagens 

föredragningslista och deltar därför inte under dagens sammanträde. 

 

I egenskap av jävsutskottets ålderspresident tjänstgör David Sahlsten (KD) som 

ordförande. 

 

Beslut 

Jävsutskottet beslutar 

 

att välja Niklas Moe (M) till justerare samt 

 

att justeringen äger rum den 4 mars kl på stadshuset. 
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Jävsutskott 

 

2020-03-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 6 Dnr KS 2020/00155  

Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 
gruppbostad, Fasseröd 2:3 
Castor KS.2020.978 

Sammanfattning 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av flerbostadshus - gruppbostad, förråd, 

miljöhus, parkering med tio platser samt marklov för markförändringar. Ansökan är 

förenlig med detaljplanen och uppfyller kraven i 2 och 8 kap. plan- och bygglagen. 

Förvaltningens förslag till beslut är att bygglov ska beviljas. 

 

Arkitekt Cecilia Segerstedt föredrar ärendet under sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-02-19 

Översiktskarta daterad 2020-02-19 

Ansökan inkommen 2020-01-20 

Situationsplan inkommen 2020-02-06 

Markplaneringsritning inkommen 2020-01-20 

Plan-, fasad, och sektionsritning inkommen 2020-01-20 

Slutbesiktning av utförda bergarbeten inkommen 2020-01-20 

Yttrande från räddningstjänsten inkommet 2020-02-12 

Yttrande miljötillsyn FO daterat 2020-02-13 

Charles Hörnstein har anmälts som kontrollansvarig 

 

Beslut 

Jävsutskottet beslutar 

 

att bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 

 

att marklov beviljas med stöd av 9 kap. 35 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 

 

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

 

Avgift för bygglov: 35 418 kronor 

Avgift för expediering och kungörelse: 1 175 kronor 

 

Tidsfristen för beslut började löpa 2020-02-06. Beslut har fattats inom det lagstadgade 

tiden enligt 9 kap. 27 §, PBL.  

 

 

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. 
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Jävsutskott 

 

2020-03-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 6 

 

Åtgärden får inte påbörjas före 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 

Kontrollansvarig 

 

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  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

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  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 7 Dnr KS 2020/00015  

Anmälningsärenden till jävsutskottet 2020 

Beslut 

Jävsutskottet beslutar 

 

att lägga följande anmälningsärende till handlingarna. 

 

• Förteckning över delegationsbeslut, 2020-02-24. 

 

 


