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Sammanträde Jävsutskottet 
  
Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen, stadshuset kl. 09:00 onsdagen den 2 

september 2020  
  
Ordförande Stefan Skoglund 
  
Sekreterare Sebastian Johansson 
 
 
 
Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerande 
Dnr KS 289389  

 

2.  Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av lagerlokal för 

fastigheten Svensland 2:19. Castor KS. 2020.200 
Dnr KS 2020/00501  

Micaela Hansson 

3.  Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av förskola - Bön 3:4 och 

4:1. Castor KS. 2020.2294 
Dnr KS 2020/00520  

Henrik Noord 

4.  Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av annan byggnad eller 

anläggning, husbåt - Ljungs-Hälle 1:120. Castor KS.2020.3210 
Dnr KS 2020/00522  

Henrik Noord 

5.  Ansökan om bygglov för ändrad användning från verksamhetslokal till 

gym avseende Bastionen 17. Castor KS.2020:2274 
Dnr KS 2020/00500  

Cecilia Segerstedt 

6.  Anmälningsärenden till jävsutskottet 2020 
Dnr KS 2020/00015  

 

 
Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. 
 
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 
hygienartiklar. 
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För den sökta åtgärden ligger platsen inte inom något bullerutsatt område enligt 
Uddevalla kommuns bullerkarta från 2007.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har besökt platsen 2020-03-04 
Föreslagen plats är belägen i ett glesbevuxet skogsparti i nära anslutning till väg E6 och 
i direkt anslutning till en mindre landsväg.   
 

Ärendet har remitterats till Trafikverket och Räddningstjänsten. Internt samråd har skett 
med kommunens miljöenheter.  
 

 Trafikverket skriver att transport av farligt gods på väg E6 ska beaktas och där 
med ska räddningstjänsten höras. Annars har det inga synpunkter.  

 
 Räddningstjänsten skriver att de inte har några synpunkter på ansökan.  

 
 Miljötillsyn skriver att de inte har några synpunkter, under förutsättningar att. 

Golvbrunn bedöms normalt inte nödvändigt i lagerlokaler. Rekommendationen 
är alltid att där för att inte installera golvbrunn utan att tänka igenom behovet 
och att titta på andra lösningar. Det kanske är lämpligt att istället installera en 
avdunstningsränna som inte har något utlopp. 
 
Normalt krävs oljeavskiljare klass 1 från garage om golvbrunnen leds till 
spillvattennätet och leds till dagvatten/recipient krävs troligen ytterligare rening 
för att klara nuvarande utsläppskrav. 
 
Finns det behov av en golvbrunn ska det motiveras. Vid eventuell installation 
gäller att golvavlopp inte får anläggas utan rening och det får inte ledas till den 
avloppsanläggning som är till för WC- och BDT- vatten från hushållet. 
Om avloppsvatten från till exempel diskbänk, utslagsvask, toalett eller 
tvättmaskin ska ledas från garaget/förrådet till befintlig avloppsanläggning ska 
det anmälas till bygg och Miljöprövningsenheten. 
 

 Plan och exploatering har inget synpunkter på sökt förhandsbesked.   

 

Följande grannar och sakägare har getts tillfälle att yttra sig över ansökan; fastighet 
Kalsås 1:8, Svensland 1:11, Svensland 2:2, Svensland 2:19 och Svensland 2:74. 
 
Synpunkter har inkommit från ägarna till fastigheterna Svensland 1:11, Svensland 2:74 
och Svensland S:2. De menar på att byggnation på fastigheten Svensland 2:19 kan 
innebeära att deras fastigheten Svensland 1:11 och Svensland S:2 blir instängda.   
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Följande grannar och sakägare har inte svarat; fastighet Kalsås 1:8, Svensland 2:2 och 
Svensland 2:19 
 
Sökande har getts tillfälle att yttra sig över inkomna synpunkter enligt 9 kap. 26 § PBL. 
Fastigheterna Svensland 1:11 och Svensland S:2 har idag ingen rätt till någon väg på 
den sökta fastigheten Svensland 2:19. Därför påverkar inte byggnation på Svensland 
2:19 möjligheterna för utfart för grannfastigheterna. 
 

Lagstöd  

Av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (PBL) följer att om den som avser att vidta en 
bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga 
om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Vid en prövning av en ansökan om 
förhandsbesked gäller i huvudsak vad som nedan anges i fråga om bygglov.  
  
Av 2 kap. 2 § PBL följer att planläggning och prövningen i ärenden om lov eller 
förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för 
det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, 
läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt 
medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och 
vattenområden i 3 kap. och 4 Miljöbalken (MB) ska tillämpas 
 
Bebyggelse och byggnadsverk ska enligt 2 kap. 5 § PBL lokaliseras till mark som är 
lämpad för ändamålet bl.a. med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, jord-, berg- 
och vattenförhållandena, möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp samt 
samhällsservice i övrigt, möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt 
bullerstörningar, och risken för olyckor, översvämning och erosion.  
 
 
Av 2 kap. 6 § följer att vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder 
avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till  
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en 
god helhetsverkan,  
2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra 
olyckshändelser,  
3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av 
stridshandlingar,  
4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och 
hygienförhållanden,  
5. möjligheterna att hantera avfall,  
6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,  
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7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda 
området, och  
8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.  
 
Enligt Översiktsplan 2010 för Uddevalla kommun ska enstaka byggnad eller grupper 
om två till tre bostadshus utanför kustzonen i första hand etableras i anslutning till 
befintlig bebyggelse. Alternativt etableras på sådant sätt som gör att allmänna intressen 
inte påverkas i negativ riktning utan påverkas positivt. Placering i landskapet och 
utformning ska anpassas till traktens etablerade bebyggelsemönster (exempelvis i 
skogsbryn och med hänsyn tagen till jordbruksmark). Möjlighet till större tomter för 
mindre odling och begränsad djurhållning finns.  
 

Bedömning  

Utifrån områdets bebyggelsekaraktär och placering i landskapet bedöms platsen vara väl 
vald då föreslagen lagerlokal placeras i nära anslutning till väg E6 samt att det i 
närheten finns liknande industriell verksamhet med lager. Så dels bedöms den sökta 
byggnationen vara en godtagbar komplettering till befintlig bebyggelse. 
 
Förslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner och strider inte mot kraven 
i Miljöbalken.  
 
Vattenförsörjning bedöms kunna ordnas för en tillkommande byggnad. Enligt SGU´s 
kartdatabas är det mindre goda uttagsmöjligheter i urberget på fastighetens västra del 
medan det på den östra delen av fastigheten är goda uttagsmöjligheter. Ny brunn bör 
anläggas österut på fastigheten.  
  
Den sökta åtgärden bedöms inte omfattas av kravet på detaljplan enligt 4 kap. 2 § PBL 
eftersom det inte skapas någon ny sammanhållen bebyggelse och att bebyggelsen inte 
förändras på ett sådant sätt att regleringen behöver ske i ett sammanhang.   
 
Sökande har i sitt bemötande uttryckt att de två fastigheterna Svensland 1:11 och 
Svensland S:2 inte har någon rätt till någon väg över den sökta fastigheten Svensland 
2:19 och därför påverkar inte byggnationen de fastigheterna. Enligt kommunens 
kartdatabas finns ingen rättighet för någon väg över Svensland 2:19.  
 
Sammantaget bedömer förvaltningen att ansökan om förhandsbesked ska beviljas enligt 
9 kap. 17 § PBL.   
 
 
Peter Larsson Micaela Hansson 
Kommundirektör Bygglovshandläggare 
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Skickas till 
 



Trafikverket ärendenummer YTTRANDE 

TRV 2020/66386 2020-06-12 

Kommunens ärendenummer 

KS.2020.200 

Sidor 

1(1) 

 

    

Trafikverket 

Box 24 

461 21 Trollhättan 

Besöksadress: Kungsgatan 32 

Texttelefon: 010-123 50 00 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 
 

Erica Kvist 

Planering 

Erica.kvist@trafikverket.se  

 
 

 

Uddevalla kommun 
Samhällsbyggnad 
Samhallsbyggnad@uddevalla.se  

 

 

 

Trafikverkets yttrande avseende förhandsbesked på 
fastigheten Svensland 2:19 i Uddevalla kommun 
 

Ärendet 

Trafikverket har tagit del av rubricerat ärende för yttrande.  
Sökande avser bygga en ny lagerlokal. Fastigheten ligger cirka 100 meter från statlig allmän väg E6.  
 
Synpunkter 
Trafikverket vill framhålla att väg E6 är transportled för farligt gods. Hänsyn till farligt gods ska 
beaktas för exploatering enligt Länsstyrelsens rekommendationer och räddningstjänstens synpunkter 
bör inhämtas och beaktas. 
 
I övrigt har Trafikverket inget att erinra.  

 
Med vänlig hälsning 
 
Erica Kvist 
Samhällsplanerare Regionalt 
 
erica.kvist@trafikverket.se  
Direkt: 010-123 20 39 
 
Trafikverket 
Box 24 
461 21 Trollhättan 
Besöksadress: Kungsgatan 32 Trollhättan 
www.trafikverket.se  
 

 

mailto:Samhallsbyggnad@uddevalla.se
mailto:erica.kvist@trafikverket.se
http://www.trafikverket.se/






Från: Frida Läckström <frida.lackstrom@uddevalla.se> 
Skickat: den 14 maj 2020 13:35
Till: Funktionsbrevlåda Samhällsbyggnad <samhallsbyggnad@uddevalla.se>
Ämne: Sv: Skrivelse [KS.2020.200]

Hej!

Plan- och exploateringsenheten har inga synpunkter på sökt förhandsbesked på
fastigheten Svensland 2:19.

Med vänlig hälsning

Frida Läckström 
Mark- och exploateringsing
……………………………………….
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Uddevalla kommun
451 81 Uddevalla 
Tel: +46522696316

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Funktionsbrevlåda Planering <planering@uddevalla.se> 
Skickat: den 13 maj 2020 12:16
Till: Frida Läckström <frida.lackstrom@uddevalla.se>
Ämne: VB: Skrivelse [KS.2020.200]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Funktionsbrevlåda Samhällsbyggnad <samhallsbyggnad@uddevalla.se> 
Skickat: den 11 maj 2020 08:50
Till: Funktionsbrevlåda Planering <planering@uddevalla.se>
Ämne: Skrivelse [KS.2020.200]

Hej 

Grannhörande gällande SVENSLAND 2:19.

Vänliga hälsningar
Micaela Hansson

Uddevalla kommun
Varvsvägen 1
451 81  Uddevalla
Telefon växel: 0522-69 73 00
samhallsbyggnad@uddevalla.se
www.uddevalla.se

Ärende hos kommunen: KS.2020.200
Mottagare: [planering@uddevalla.se]



Samrådsyttrande från miljötillsyn
Miljöskydd

1 (1)

2020-03-11 Dnr: KS.2020.200

Samhällsbyggnad

Myndighetsavdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax
451 81 UDDEVALLA Varvsvägen 1 0522-69 60 00 0522-69 73 50

www.uddevalla.se E-post samhallsbyggnad@uddevalla.se

Arkitekt
Malin Sjöstedt

SVENSLAND 2:19

Ärendet gäller Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av lagerlokal

X Inget att erinra, under förutsättning att synpunkter beaktas

Mer info behövs (avstyrks på befintligt underlag)

Avstyrks

Golvbrunn bedöms normalt inte nödvändigt i garage, lagerlokaler, verkstäder med
mera. Rekommendationen är alltid att därför att inte installera golvbrunn utan att
tänka igenom behovet och att titta på andra lösningar. Det kanske är lämpligt att istället
installera en avdunstningsränna som inte har något utlopp.

Normalt krävs oljeavskiljare klass 1 från garage om golvbrunnen
leds till spillvattennätet och leds till dagvatten/recipient krävs troligen ytterligare
rening för att klara nuvarande utsläppskrav.

Finns det behov av en golvbrunn ska det motiveras. Vid eventuell installation gäller att
golvavlopp inte får anläggas utan rening och det får inte ledas till den
avloppsanläggning som är till för WC- och BDT-vatten från hushållet.

Om avloppsvatten från till exempel diskbänk, utslagsvask, toalett eller tvättmaskin ska
ledas från garaget/förrådet till befintlig avloppsanläggning ska det anmälas till bygg-
och Miljöprövningsenheten.

Samrådsyttrandet har sammanställts av Peter Jon



Från: Adam Gistedt <adam.gistedt@uddevalla.se> 
Skickat: den 1 juni 2020 15:26
Till: Funktionsbrevlåda Samhällsbyggnad <samhallsbyggnad@uddevalla.se>
Ämne: Sv: Yttrande [KS.2020.200]

Hej,

Synpunkterna i ärendet  "ansökan om förhandsbesked Svensland 2:19", grundar sig i
oro kring att grannfastigheterna Svensland 1:11 och S:2 blir instängda pga en
byggnation på Svensland 2:19. Fastigheterna Svensland 1:11 och S:2 har inte någon
rätt till väg över Svensland 2:19 idag och därför påverkar inte byggnation på
Svensland 2:19 möjligheterna för utfart för grannfastigheterna.

Med vänlig hälsning

Adam Gistedt 
Mark- och exploateringsingenjör 
……………………………………….
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Uddevalla kommun
451 81 Uddevalla 
Tel: +46522696497

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Funktionsbrevlåda Samhällsbyggnad <samhallsbyggnad@uddevalla.se> 
Skickat: den 1 juni 2020 11:04
Till: Adam Gistedt <adam.gistedt@uddevalla.se>; Funktionsbrevlåda Planering
<planering@uddevalla.se>
Ämne: Yttrande [KS.2020.200]

Översänder inkomna yttrande i ärendet på fastigheten SVENSLAND 2:19 med
ärendenummer KS.2020.200. 

Se bifogade handlingar.

Vänliga hälsningar
Micaela Hansson

Uddevalla kommun
Varvsvägen 1
451 81  Uddevalla
Telefon växel: 0522-69 73 00
samhallsbyggnad@uddevalla.se
www.uddevalla.se

Ärende hos kommunen: KS.2020.200
Mottagare: UDDEVALLA
KOMMUN[adam.gistedt@uddevalla.se];[planering@uddevalla.se];
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Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2019-10-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 438 Dnr SBN 2019/00682  

Utredning av försäljning av Svensland 2:19 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen vill utreda möjligheten att försälja fastigheten 
Svensland 2:19. Fastigheten består av två skiften om drygt 6000 kvm (ca 5000 kvm 
resp. 1000 kvm) och är belägen direkt väster om E6 strax norr om Hogstorp.  
 
Fastigheten är obebyggd och ligger inte nära annan kommunägd mark och bedöms 
utgöra större samhällsnytta i privat ägo. Det har bland annat framförts intresse att 
bebygga fastigheten med lagerbyggnad/förrådshall. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
föreslår därmed att kommunen utreder möjligheterna att bebygga fastigheten genom att 
söka förhandsbesked.   

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-23. 
Översiktskarta 
Karta över fastigheten 
Bilder över området.     

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Kent Andreasson (UP) och 
Markus Klasson (M): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att ansöka om förhandsbesked på fastigheten Svensland 2:19. 
  
att i det fall fastigheten erhåller förhandsbesked försälja fastigheten på öppna 
marknaden till högstbjudande.  
 
 
 
Vid protokollet 
Ola Löfgren 
 
Justerat 2019-10-22 
Mikael Staxäng 
Maria Johansson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-10-23 intygar 
Ola Löfgren 
 
Expedierat 2019-10-25 
Ansvarig handläggare 
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Handläggare 

Bygglovsarkitekt Henrik Noord 
Telefon 0522-69 64 79 
henrik.noord@uddevalla.se 

 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av förskola - Bön 

3:4 och 4:1  

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.  
Det finns risk att det förekommer diffusa luftburna föroreningar i området. Sökande har 
inte utrett frågan, men har beställt en utredning för att säkerställa att marken inte är 
förorenad. En förutsättning för att kunna lämna ett positivt förhandsbesked är att man 
kan säkerställa att marken är lämplig att bebygga. Handläggarens bedömning är att 
sökande inte har visat att marken är lämplig att bebygga utifrån föroreningsfrågan. 
Ansökan föreslås därför avslås. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat 2020-08-19 
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 granskningsyttrandet inkommet 2020-08-09 
E-postkorrespondens med sökande inkommen 2020-08-19 
Samrådsyttrande miljötillsyn FO inkommet 2020-06-24 
Yttrande från Samhällsbyggnadsförvaltningen inkommet 2020-08-18 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsens jävsutskott beslutar 
 
att ansökan om förhandsbesked avslås med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900) 
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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. 

Ärendebeskrivning 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av en förskola vid Bokenässkolan. 
Förskolan är tänkt att inrymma fyra avdelningar (ca 80 barn) samt tillagningskök.  
 
Förskolan och tillhörande förskoletomt ligger på fastigheterna Bön 3:4 och 4:1. 
 
Den nya förskolan avses kopplas till befintlig reningsanläggning. 
 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen 
bebyggelse. 
 
Platsen ligger inom område med riksintresse för kulturmiljö enligt 3 kap. 6 § 
miljöbalken. Riksintresset utgörs av bygdecentrummet med värdefulla kyrkomiljöer 
samt ett välbevarat odlingslandskap med många fornlämningar. 
 
Fastigheten berör även en fornlämning som är skyddad enligt 2 kap. kulturmiljölagen. 
Tillstånd för ingrepp i fornlämningen har lämnats in till länsstyrelsen. 
 
Fastigheterna är inte särskilt utpekat i översiktsplanen och det finns inga särskilda 
riktlinjer för förskolor i översiktsplanen. 
 
Platsen ligger inom ett bullerutsatt område, men sökande har inkommit med en 
bullerutredning som visar att man klarar gränsvärden för buller. 
 
Ärendet har remitterats till Miljötillsyn som har framfört att det finns risk att det 
förekommer diffusa luftburna föroreningar i området. Sökande har inte utrett frågan, 
men har beställt en utredning för att säkerställa att marken inte är förorenad. 
 
Grannar och sakägare har getts tillfälle att yttra sig över ansökan, några synpunkter har 
ännu inte inkommit. 
 
Bedömning 
Den sökta platsen för den nya förskolan ligger i anslutning till Bokenässkolan och 
bedöms bli en komplettering till denna.  
 
Föreslagen byggnation angränsar till ett biotopskyddat område, men åtgärden bedöms 
inte påverka biotopen negativt. 
 
Den sökta platsen är utgörs delvis av brukningsvärd jordbruksmark. Enligt 3 kap. 4 § 
miljöbalken är jordbruk av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i 
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anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Sökande har 
inkommit med en förklaring till att den aktuella platsen är lämplig för byggnation. 
Riksintresset för kulturmiljö bedöms inte bli påtagligt skadat då ansökan avser en 
komplettering till befintlig skola och den nya förskolan föreslås ligga i utkanten av 
riksintresseområdet. Inverkan och förståelsen av kulturmiljön bedöms inte försämras av 
föreslagen åtgärd. Att bebygga den aktuella jordbruksmarken med en förskola bedöms 
vara förenlig med 2 kap. 2 § PBL angående hushållning med mark. 
 
Den sökta åtgärden bedöms inte omfattas av kravet på detaljplan enligt 4 kap. 2 § PBL 
då frågan kan prövas i samband med prövningen av förhandsbesked andra stycket i 
samma paragraf. Sökt åtgärd bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 
 
Enligt 2 kap. 5 § punkt 1. PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark 
som är lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. Frågan om 
markföreningar är inte utredd och ansökan bedöms därför inte uppfylla kravet i 2 kap. 5 
§ punkt 1. PBL.  
 
Sammantaget bedömer handläggaren att ansökan om förhandsbesked ska avslås med 
stöd av 9 kap. 17 § PBL. 
 
 
Peter Larsson Henrik Noord 
Kommundirektör Bygglovsarkitekt 
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Från: Frida Läckström <frida.lackstrom@uddevalla.se> 
Skickat: den 18 augusti 2020 09:00
Till: Funktionsbrevlåda Samhällsbyggnad <samhallsbyggnad@uddevalla.se>
Ämne: Sv: Skrivelse [KS.2020.2294]

Hej!

Plan- och exploateringsenheten har inga synpunkter för sökt förhandsbesked på
fastigheten Bön 4:1.

Med vänlig hälsning

Frida Läckström 
Mark- och exploateringsing
……………………………………….
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Uddevalla kommun
451 81 Uddevalla 
Tel: +46522696316

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Funktionsbrevlåda Planering <planering@uddevalla.se> 
Skickat: den 17 augusti 2020 14:52
Till: Frida Läckström <frida.lackstrom@uddevalla.se>
Ämne: VB: Skrivelse [KS.2020.2294]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Funktionsbrevlåda Samhällsbyggnad <samhallsbyggnad@uddevalla.se> 
Skickat: den 17 augusti 2020 11:06
Till: Funktionsbrevlåda Planering <planering@uddevalla.se>
Ämne: Skrivelse [KS.2020.2294]

Hej 

Grannhörande gällande Bön 4:1.

Vänliga hälsningar
Henrik Noord

Uddevalla kommun
Varvsvägen 1
451 81  Uddevalla
Telefon växel: 0522-69 73 00
samhallsbyggnad@uddevalla.se
www.uddevalla.se

Ärende hos kommunen: KS.2020.2294
Mottagare: [planering@uddevalla.se]
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Rapport 20-183-R1 

2020-05-29 

5 sidor, 10 bilagor 
Akustikverkstan Konsult AB, Kinnegatan 23, 531 33 Lidköping, tel 0510 - 911 44 Karl-johan.andren@akustikverkstan.se 
 Direkt: 018- 700 88 41 

 

TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR FÖRSKOLA, BOKENÄS.  

 
SAMMANFATTNING 

Akustikverkstan har fått i uppdrag av Uddevalla kommun att göra en bullerberäkning för 
planering av förskola i Bokenäs. 
 
Resultaten visar att skolgården har ekvivalenta ljudnivåer LAeq under 50 dB samt 55dB LAeq på 
hela skolgården, vilket klarar riktvärden för ljudnivå på skolgård enligt Naturvårdsverket. 
Detta i samtliga testade scenarier.  
 
Planerad förskolas maximala nivåer LAFmax  klaras under 70 dB endast i scenariet med 
bullerskärm eller bullervall. Därmed kan riktvärden anses uppfyllda om den lösningen väljs. 
Alternativt att skolgårdens sträckning planeras inom isobarerna för godkända nivåer, och 
därmed klarar riktvärden utan skyddsåtgärd. 
 
Beräknade ljudnivåer som bullerutbredningskarta redovisas i de separata bilagorna 1-10 för 
Nuläge samt situation år 2040 och dess anpassningar. 

1. UPPDRAGSGIVARE 

Uddevalla Kommun, Samhällsbyggnad Projektenheten, Varvsvägen 1, 451 81 Uddevalla. 
Kontaktperson: Pernilla Norberg, Tel: 0522-696451, E-post: pernilla.nordberg@uddevalla.se 
 

2. UPPDRAG 

Utföra en trafikbullerberäkning utomhus för förskola på fastigheten Bön 4:1 och Bön 3:4 samt 
jämföra beräknade ljudnivåer mot gällande riktvärden som underlag för bygglov. 
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3. RIKTVÄRDEN 

Riktvärden för buller på skolgård beskrivs i Naturvårdsverkets skrift NV-01534-17 Riktvärden 
för buller på skolgård från väg- och spårtrafik (september 2017) och anger följande värden: 
 
Tabell 1. Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på ny och äldre skolgård (frifältsvärde). 

1 Ny skolgård. 
2 Äldre skolgård. 
3 Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då skolgården 
nyttjas (exempelvis 07-18). 
 
SS 25268:2007 Byggakustik – Ljudklassning av utrymmen i byggnader – Vårdlokaler,  
undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell. 
 
Tabell 19 – Dimensionerande ljudnivå från trafik och andra yttre ljudkällor, för undervisningslokaler: skolor, 
förskolor och fritidshem: 

Lägsta tillåtna sammanvägda ljudisolering ska 
fastställas genom beräkning utifrån dimensionerande 
ljudtrycksnivåer utomhus så att tabellens värden på 
ljudtrycksnivåer inte överskrids i följande utrymmen: 

LA,eq 

[dB] 
LA,Fmax 

[dB] 

 
 

Typ av utrymme 

Ljudklass Ljudklass 

A B C D A B C D 

19a Utrymmen för gemensamma samlingar, mer än 
50 personer 

exempelvis aula 

26 26 30 30 35 40 45 45 
 

 

 
19b Utrymmen för undervisning och utrymmen för 
vila eller pedagogisk verksamhet i förskola   , upp till 
50 personer 

exempelvis klassrum, lektionssal, musiksal, 
grupprum, allrum, ateljé, lekrum 

26 30 30 30 41 45 45 45 
 

 

 
 

 
19c Utrymmen för skolhälsovård, vila, enskilt 
arbete, samtal eller idrott 

exempelvis rum för vila, talklinik, kurator, psykolog, 
skolhälsovård, lärare, personal, kontor, expedition, 
konferenser, bibliotek, idrottssal 

30 35 35 40 45 50 50 60 

19d   Övriga utrymmen där människor vistas mer än 
tillfälligt 

exempelvis uppehållsrum, matsal, cafeteria, storkök 

35 35 40 45 55 – – – 

19e Utrymmen där människor vistas tillfälligt 

exempelvis korridor, entréhall, trapphus, kapprum, 
WC, omklädningsrum 

40 45 – – – – – – 

  

Del av skolgård Ekvivalent ljudnivå (dBA) Maximal ljudnivå (dBA) 
De delar av gården som är avsedda 
för lek, vila och pedagogisk 
verksamhet 

501 / 552 703 

Övriga vistelseytor inom skolgården 551 703 
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4. BERÄKNINGAR 

Beräkningar av trafikbuller har utförts för förskola på Bokenäs, Bön 4:1. 
 
En tredimensionell modell av området har byggts upp i programvaran SoundPLAN v7.4 
Update: 2017-04-06. Modellen utgår från ritningar erhållna från uppdragsgivaren tillsammans 
med kartunderlag från metria.se. Beräkningarna har utförts enligt Nordisk beräkningsmodell 
beskriven i Vägtrafikbuller - Nordisk beräkningsmodell (Naturvårdsverkets rapport 4653). 
 
Trafikdata är tagna ur Trafikverkets uppmätta vägtrafikflöden. Trafikdata som ligger till 
grund för beräkningarna är baserade på verksamhet samt mätningar i området. Trafiken är 
därefter uppräknad till år 2040 enligt Trafikuppräkningstal för EVA 2014-2040-2060 som 
började gälla 2018-04-01, se trafikdata i tabell 2. 
 
 

Tabell 2: Data för vägtrafiken är uppmätt av Trafikverket. Trafiken är uppräknad till år 2040 enligt 
Trafikuppräkningstal för EVA 2014-2040-2060 som började gälla 2018-04-01. Året för uppmätt trafikdata ses i 
parentes. 

Väg ÅDT (f/d) Andel tung 
trafik (%) 

ÅDT 2040 
(f/d) 

Andel tung 
trafik 2040 (%) 

Hastighet 
(km/h) 

 

Väg 161 4950(2017) 8 6385 9 70 
Väg 791 880 (2011) 5 1135 6 70 

 
 
Enligt tidigare nämnd Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik (september 
2017) anges att vid beräkning av ljudnivå på skolgård skall reflektioner från den aktuella 
skolbyggnaden ej tas med. Således är dessa reflektioner ej medtagna i beräkningarna. 

5. RESULTAT 

 
Beräknade ljudnivåer som bullerutbredningskarta och vid fasad redovisas i följande separata 
bilagor.  
 
20-183-R1-B1 – Nutid  

• Bullerutbredningskarta ekvivalent ljudnivå (LAeq) 2 m ovan mark. 
 
20-183-R1-B2 - Nutid 

• Bullerutbredningskarta maximal ljudnivå (LAFmax) 2 m ovan mark. 
 

20-183-R1-B3 – Situation 2040 
• Bullerutbredningskarta ekvivalent ljudnivå (LAeq) 2 m ovan mark. 

 
20-183-R1-B4 – Situation 2040 

• Bullerutbredningskarta maximal ljudnivå (LAFmax) 2 m ovan mark. 
 
20-183-R1-B5 – Situation 2040 – med bullerplank 

• Bullerutbredningskarta ekvivalent ljudnivå (LAeq) 2 m ovan mark. 
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20-183-R1-B6 – Situation 2040 – med bullerplank 
• Bullerutbredningskarta maximal ljudnivå (LAFmax) 2 m ovan mark. 

 
20-183-R1-B7 – Situation 2040 – 50km/h Väg 791 

• Bullerutbredningskarta ekvivalent ljudnivå (LAeq) 2 m ovan mark. 
 
20-183-R1-B8 – Situation 2040- 50km/h Väg 791 

• Bullerutbredningskarta maximal ljudnivå (LAFmax) 2 m ovan mark. 
 

20-183-R1-B9 – Situation 2040 – 30km/h Väg 791 
• Bullerutbredningskarta ekvivalent ljudnivå (LAeq) 2 m ovan mark. 

 
20-183-R1-B10 – Situation 2040 – 30km/h Väg 791 

• Bullerutbredningskarta maximal ljudnivå (LAFmax) 2 m ovan mark. 
 
 
 

6. DISKUSSION 

 
Nuläge samt Situation 2040 
Resultaten visar att skolgården i anslutning till förskolan har ekvivalenta ljudnivåer under 50 
dBA för i princip hela skolgården, och lämpar sig för pedagogisk verksamhet. Resterande del 
klarar riktvärde om 55 dB, vilket inte innebär någon inskränkning i förskolans planerade 
verksamhet.  
 
Maximala nivåer beräknas under 70 dBA på stora delar av skolgården. Överskridanden finns i 
södra delen. Vid analys av överskridande maxtimmar sker dessa dagtid under förskolans 
öppettider. (TIM analys av trafikverket, 2011). Riktvärden kan därmed inte anses uppfyllda. 
 
Detta i nulägessituation samt uppräknade nivåer för 2040. Bilaga 1-4. 
 
 
Situation 2040 – med bullerplank 
 
Ett sätt att hantera överskridanden är att bygga ett bullerplank paralellt med vägen, från 
förskolans sydvästra hörn, förbi tänkt förrådsbyggnad till skolgårdens slut i söder. Ett plank 
med höjd om 2,5m ger nivåer enligt bilaga 5-6. 
 
Som kan utläsas i bilagorna, ges inga överskridanden av riktvärden för ekvivalent eller 
maxnivå. Därmed kan det ses som en lösning. 
 
Bullerplank kan ersättas med en vall, av motsvarande höjd, helt eller delvis. Vallen/planket 
behöver vara kopplat dikt an mot förskolebyggnaden för att inte ge överskridanden i området 
mellan huvudbyggnad och förråd från skarven. Kombinationen av plank/vall behöver följa 
samma utbredning som beräknat scenario för att vara validerat. 
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Situation 2040 – hastighetsbegränsning 50km/h resp 30km/h 
 
På samma sätt som för Situation 2040 är inte ekvivalenta ljudnivåer begränsande för planerad 
verksamhet.  
 
Gällande maximala nivåer, så minskar dessa med sänkt hastighet, räknat på 50km/h samt 
30km/h. Beräknade nivåer överskrider dock riktvärden över viktiga delar av skolgården och 
kan därmed inte anses uppfyllda. 
 
 
Generella förslag 
Med en hastighetssänkning kommer bullerrelaterad problematik minska. Dimensionering av 
bullerrelaterade fasadåtgärder för att nå godkända inomhusnivåer blir enklare. 
 
I det fallet att skolgårdens utbredning kan ändras, bör detta göras i östlig riktning. Placering 
då med hjälp av bullerisobarerna, grön zon, så att överskridanden undviks. Gör man detta, kan 
skyddsåtgärder i form av bullerplank/vall undvikas helt. 
 
Övrig kommentar 
Läget vid vägens närhet bedöms inte kräva några fasadåtgärder utöver det som kan betraktas 
som normalt, för att erhålla godkända inomhusnivåer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karl-Johan Andrén 
Akustikkonsult 
 
Granskad av Mikael Norgren 2020-05-29 
 
 
 



Svar på granskningsyttrande i ärende KS.2020.2294 

I Bokenäs saknas idag förskola och behovet av att ha en förskola i Bokenäs är stort. 

Förskoleverksamheten i Bokenäs är tillfälligt inhyst i Bokenäs skolas lokaler. Dessa lokaler är inte 

ändamålsenliga för förskola och Bokenäs skola är också i behov av att återfå sina lokaler. 

För att hitta en permanent lösning på detta har Uddevalla kommun inventerat lämplig mark i 

Bokenäs för att kunna bebygga med förskola. När mark- och exploatering kommit fram till att det 

saknades sådan mark i kommunens ägo, så köptes mark in för ändamålet. Mark -och exploatering har 

noga undersökt vart man lämpligast ska köpa mark för ändamålet och även hittat fastighetsägare 

som varit positiv till försäljning av mark. Marken som köptes in ligger i anslutning till Bokenäs skola, 

se figur 1. Det finns stora fördelar med att placera förskolan här, såsom möjligheter för förskola och 

skola att samutnyttja enskilda VA- lösningar, lokaler etc. samt att det underlättar för familjer som har 

barn i både skol- och förskoleåldern vid hämtning och lämning. 

På den mark som köptes in enligt figur 1 söktes förhandsbesked hösten 2019 för nybyggnation av 

förskola, men ansökan fick avslag med bla hänvisning till biotopområde. Kommunens ansökan till 

länsstyrelsen (LS) att få dispens för ingrepp i biotopen, avslogs kort efter förhandsbeskedet. LS ansåg 

att kommunen skulle undersöka möjligheten att köpa ytterligare angränsande mark för att då kunna 

bygga utan att behöva utföra ingrepp i biotopen. 

Kommunen har nu givits möjlighet att köpa mer angränsande mark såsom LS önskade och föreslagit 

en byggnation där biotopskyddsområdet bevaras. Då fornlämningar omger området både i söder och 

öster, samt att området gränsar till väg i väster och skolan i norr; begränsar det möjligheterna för 

byggnationen, vilket leder till att jordbruksmark behöver ianspråktas för att kunna bygga. Kommunen 

ser inga andra alternativ för att få till en förskola i Bokenäs då alternativa markplaceringar saknas. Att 

bygga en förskola i en ort där förskolelokaler saknas hoppas kommunen ska betraktas som ett 

samhällsintresse.  

Vi önskar därför att ansökan om förhandsbesked prövas. 

Figur 1: Orangemarkerat område visar 
mark som köptes av Uddevalla kommun för 
att bebyggas med förskola. 
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Samrådsyttrande från miljötillsyn
Förorenade områden

1 (1)

2020-06-24 Dnr: KS.2020.2294

Samhällsbyggnad

Myndighetsavdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax
451 81 UDDEVALLA Varvsvägen 1 0522-69 60 00 0522-69 73 50

www.uddevalla.se E-post samhallsbyggnad@uddevalla.se

Bygglovsarkitekt
Henrik Noord

BÖN 4:1

Ärendet gäller Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av förskola

Inget att erinra

X Mer info behövs (avstyrks på befintligt underlag)

Avstyrks

Miljötillsynsenheten vet inga kända föroreningar inom de aktuella fastigheterna, men
bedömer dock att en översiktlig provtagning av eventuell diffus luftburen förorening
bör göras (t ex bly samt PAH i det ytliga jordskiktet 0-2 dm). Framförallt är det de
områden där barnen kommer att hålla till vid utomhusvistelse, som behöver provtas för
att ges en bild av eventuell ytlig föroreningsförekomst.

Föroreningsfrågan behöver utredas innan förhandsbesked lämnas, varpå en
provtagningsplan bör inkomma till Miljötillsynsenheten som redovisar hur ni avser att
provta aktuellt område.

Samrådsyttrandet har sammanställts av Diana Henriksson
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Henrik Noord

Från: Pernilla Nordberg
Skickat: den 17 augusti 2020 15:28
Till: Henrik Noord
Ämne: Sv: Granskningsyttrande [KS.2020.2294]

Hej Henrik, 
 
Jag har beställt provtagning av marken enligt Miljö-och hälsas önskemål. Kan inte svara på just nu om detta hinner 
vara klart före jävsutskottet 2 sep, men det kommer vara färdigt före nästa jävsutskott (28 sep).  
Som du skriver får du gärna framföra våra önskemål om att skjuta fram frågan. Om jävsutskottet inte finner det 
lämpligt och vi till dess inte har en rapport, skulle jag i så fall vilja be dig att vi får anstånd att uppvisa rapport om 
markproverna för efterföljande jävsutskott 28 sep istället för avslag, så kan frågan istället avgöras då. Är detta 
möjligt? 
 
Mvh Pernilla 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Henrik Noord <henrik.noord@uddevalla.se>  
Skickat: den 17 augusti 2020 08:49 
Till: Pernilla Nordberg <pernilla.nordberg@uddevalla.se> 
Ämne: Sv: Granskningsyttrande [KS.2020.2294] 
 
Jag återkommer om det uppkommer något annat. 
Jag avser att ta upp ärendet på jävsutskotten nu den andra september. Jag kommer dock föreslå avslag med tanke 
på föroreningarna och att de inte är utredda, men kommer att framföra era önskemål om att frågan om 
föroreningar skjuts fram. Eventuellt så kan de ju villkora eller att det anser att det är ok att skjuta på frågan då det är 
kommunen själv som ska bygga. 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Henrik Noord  
Bygglovsarkitekt 
………………………………………. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Uddevalla kommun 
451 81 Uddevalla  
Tel: +46522696479 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Pernilla Nordberg <pernilla.nordberg@uddevalla.se>  
Skickat: den 17 augusti 2020 08:27 
Till: Henrik Noord <henrik.noord@uddevalla.se> 
Ämne: Sv: Granskningsyttrande [KS.2020.2294] 
 
Hej Henrik, 
 
Tack för svar.  
Jag pratar med miljö som skrivit remissvaret och hör mig för lite.  
 
Återkom gärna  om det dyker upp något annat i ärendet. 
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Mvh Pernilla  
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Henrik Noord <henrik.noord@uddevalla.se>  
Skickat: den 12 augusti 2020 07:49 
Till: Pernilla Nordberg <pernilla.nordberg@uddevalla.se> 
Ämne: Sv: Granskningsyttrande [KS.2020.2294] 
 
Hej Pernilla, 
Det är nog bättre du tar diskussionen med dem på miljö. 
Rent krasst så ska man mer se ett förhandsbesked som en mini-detaljplan. Frågor som rör markens lämplighet att 
bebygga ska vara utredda innan beslut.  
Tänker att om någon granne hade överklagat och tryckt på denna punkt så finns det risk att ett positivt 
förhandsbesked upphävs. 
 
Annars får jävsutskottet besluta. Kan rekommendera att man ändå sätter igång provtagningen så att man inte 
missar någon tid. Skulle någon påpeka "möjliga" markföroreningar och man innan överklagandebeslutet har fått svar 
på att det inte finns några föroreningar så kommer iaf inte beslutet upphävas på grund av outredda "föroreningar".  
 
Skulle det visa sig att en överinstans anser att det krävs planläggning så är redan den utredningen gjord, samt 
bullerutredningen. Vilket förenklar/snabbar upp en eventuell planläggning. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Henrik Noord  
Bygglovsarkitekt 
………………………………………. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Uddevalla kommun 
451 81 Uddevalla  
Tel: +46522696479 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Pernilla Nordberg <pernilla.nordberg@uddevalla.se>  
Skickat: den 12 augusti 2020 07:38 
Till: Henrik Noord <henrik.noord@uddevalla.se> 
Ämne: Sv: Granskningsyttrande [KS.2020.2294] 
 
Hej Henrik, 
 
Ok vad bra. 
 
Jag läste MoH remissvar som du bifogade. 
Självklart är vi måna om att marken är utredd för ev föroreningar innan vi uppför en förskola. Att utreda om det 
förekommer markföroreningar är dock relativt kostsamt och tar framförallt en del tid, även när det bara är få 
punkter. Eftersom MoH inte känner till att det skulle förekomma några markföroreningar och med åtanke till att 
marken är oexploaterad (vilket gör att man spontant inte misstänker markföroreningar), ser du några möjligheter att 
man skulle kunna villkora förhandsbeskedet att markföroreningar ska vara utredda inför ansökan om bygglov 
istället? 
 
Det finns en tidsvinst för projektet om detta kan göras parallellt med allt annat som görs inför bygglovet istället. 
Samt att vi gärna är sparsamma med utredningar eftersom dessa är kostsamma innan vi vet om vi får bygga på 
marken eller inte. Därmed känns det fördelaktigt om det istället kan villkoras inför bygglov. Då kan ju även MoH 
känna sig trygga med att det garanterat kommer utföras en utredning inför bygglovsansökan. 
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Mvh Pernilla 
 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Henrik Noord <henrik.noord@uddevalla.se>  
Skickat: den 10 augusti 2020 12:49 
Till: Pernilla Nordberg <pernilla.nordberg@uddevalla.se> 
Ämne: Sv: Granskningsyttrande [KS.2020.2294] 
 
Hej Pernilla,  
Jag bedömer att den motiveringen är OK och att jag fortsätter handläggningen och skickar ärendet till grannar och 
andra remissinstanser. 
 
Det som kvarstår sedan är eventuella föroreningar. Jag kollade lite med Mathias Blixt och han sa att man brukar ta 
ca fyra provpunkter för att säkerställa att det inte finns några föroreningar. 
 
Sedan kan det för all del inkomma synpunkter som har betydelse från grannarna. Med då återkommer jag om det 
skulle vara något av betydelse.  
 
Med vänlig hälsning 
 
Henrik Noord  
Bygglovsarkitekt 
………………………………………. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Uddevalla kommun 
451 81 Uddevalla  
Tel: +46522696479 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Pernilla Nordberg <pernilla.nordberg@uddevalla.se>  
Skickat: den 9 augusti 2020 19:21 
Till: Funktionsbrevlåda Samhällsbyggnad <samhallsbyggnad@uddevalla.se> 
Kopia: Henrik Noord <henrik.noord@uddevalla.se> 
Ämne: Sv: Granskningsyttrande [KS.2020.2294] 
 
Hej, 
 
Se bifogat svar på granskningsyttrandet. 
 
Önskas ytterligare motivering så får ni gärna höra av er så jag kan inkomma med det. 
 
Mvh Pernilla Nordberg 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Funktionsbrevlåda Samhällsbyggnad <samhallsbyggnad@uddevalla.se>  
Skickat: den 3 juli 2020 11:24 
Till: Pernilla Nordberg <pernilla.nordberg@uddevalla.se> 
Ämne: Granskningsyttrande [KS.2020.2294] 
 
Översänder granskningsyttrande i ärendet på fastigheten BÖN 4:1 med ärendenummer KS.2020.2294.  
 
Se bifogad handling. 
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Vänliga hälsningar 
Henrik Noord 
 
Uddevalla kommun 
Varvsvägen 1 
451 81  Uddevalla 
Telefon växel: 0522-69 73 00 
samhallsbyggnad@uddevalla.se 
www.uddevalla.se 
 
Ärende hos kommunen: KS.2020.2294 
Mottagare: UDDEVALLA KOMMUN[pernilla.nordberg@uddevalla.se] 
 



Kund: Uddevalla Kommun
Projekt: 20-183
Uddevalla Bokenas

20-183-R1-B1

Ljudnivå beräknad 2 m ovan mark från Vägtrafikbuller

Ekvivalent Ljudnivå
LAeq24 dB

 <= 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85

 > 85

Teckenförklaring

BOSTÄDER

Övriga byggnader

Väg

Förskola

Skala 1:1000
0 5 10 20 30 40

m

AKUSTIKVERKSTAN AB
KINNEGATAN 23
531 33 LIDKÖPING
Tel: 0510 - 911 44

Karl-Johan Andrén
2020-05-26
Beräkningsprogram: SoundPLAN 7.4, Uppdatering 2017-04-06299600

299600

299800

299800

64
66

00
0 6466000



Kund: Uddevalla Kommun
Projekt: 20-183
Uddevalla Bokenas

20-183-R1-B2

Ljudnivå beräknad 2 m ovan mark från vägtrafikbuller.

Maximal ljudnivå
LAFmax dB

 <= 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85
85 - 90
90 - 95
95 - 100

 > 100

Teckenförklaring

BOSTÄDER

Övriga byggnader

Väg

Förskola

Skala 1:1000
0 5 10 20 30 40

m

AKUSTIKVERKSTAN AB
KINNEGATAN 23
531 33 LIDKÖPING
Tel: 0510 - 911 44

Karl-Johan Andrén
2020-05-26
Beräkningsprogram: SoundPLAN 7.4, Uppdatering 2017-04-06299600

299600

299800

299800

64
66

00
0 6466000



Kund: Uddevalla Kommun
Projekt: 20-183
Uddevalla Bokenas

20-183-R1-B3

Ljudnivå beräknad 2 m ovan mark från vägtrafikbuller.

Ekvivalent Ljudnivå
LAeq24 dB

 <= 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80

 > 80

Teckenförklaring

BOSTÄDER

Övriga byggnader

Väg

Förskola

Skala 1:1000
0 5 10 20 30 40

m

AKUSTIKVERKSTAN AB
KINNEGATAN 23
531 33 LIDKÖPING
Tel: 0510 - 911 44

Karl-Johan Andrén
2020-05-26
Beräkningsprogram: SoundPLAN 7.4, Uppdatering 2017-04-06299600

299600

64
66

00
0 6466000



Kund: Uddevalla Kommun
Projekt: 20-183
Uddevalla Bokenas

20-183-R1-B4

Ljudnivå beräknad 2 m ovan mark från vägtrafikbuller. 

Maximal ljudnivå
LAFmax dB

 <= 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85
85 - 90
90 - 95
95 - 100

 > 100

Teckenförklaring

BOSTÄDER

Övriga byggnader

Väg

Förskola

Skala 1:1000
0 5 10 20 30 40

m

AKUSTIKVERKSTAN AB
KINNEGATAN 23
531 33 LIDKÖPING
Tel: 0510 - 911 44

Karl-Johan Andrén
2020-05-26
Beräkningsprogram: SoundPLAN 7.4, Uppdatering 2017-04-06299600

299600

64
66

00
0 6466000

64
66

20
0 6466200



Kund: Uddevalla Kommun
Projekt: 20-183
Uddevalla Bokenas

20-183-R1-B5

Ljudnivå beräknad 2 m ovan mark från vägtrafikbuller.

Ekvivalent Ljudnivå
LAeq24 dB

 <= 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80

 > 80

Teckenförklaring

BOSTÄDER

Övriga byggnader

Väg

Förskola

Skala 1:1000
0 5 10 20 30 40

m

AKUSTIKVERKSTAN AB
KINNEGATAN 23
531 33 LIDKÖPING
Tel: 0510 - 911 44

Karl-Johan Andrén
2020-05-26
Beräkningsprogram: SoundPLAN 7.4, Uppdatering 2017-04-06299600

299600

64
66

00
0 6466000



Kund: Uddevalla Kommun
Projekt: 20-183
Uddevalla Bokenas

20-183-R1-B6

Ljudnivå beräknad 2 m ovan mark från vägtrafikbuller. 

Maximal ljudnivå
LAFmax dB

 <= 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85
85 - 90
90 - 95
95 - 100

 > 100

Teckenförklaring

BOSTÄDER

Övriga byggnader

Väg

Förskola

Skala 1:1000
0 5 10 20 30 40

m

AKUSTIKVERKSTAN AB
KINNEGATAN 23
531 33 LIDKÖPING
Tel: 0510 - 911 44

Karl-Johan Andrén
2020-05-26
Beräkningsprogram: SoundPLAN 7.4, Uppdatering 2017-04-06299600

299600

64
66

00
0 6466000

64
66

20
0 6466200



Kund: Uddevalla Kommun
Projekt: 20-183
Uddevalla Bokenas

20-183-R1-B7

Ljudnivå beräknad 2 m ovan mark från vägtrafikbuller.

Ekvivalent Ljudnivå
LAeq24 dB

 <= 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80

 > 80

Teckenförklaring

BOSTÄDER

Övriga byggnader

Väg

Förskola

Skala 1:1000
0 5 10 20 30 40

m

AKUSTIKVERKSTAN AB
KINNEGATAN 23
531 33 LIDKÖPING
Tel: 0510 - 911 44

Karl-Johan Andrén
2020-05-26
Beräkningsprogram: SoundPLAN 7.4, Uppdatering 2017-04-06299600

299600

64
66

00
0 6466000



Kund: Uddevalla Kommun
Projekt: 20-183
Uddevalla Bokenas

20-183-R1-B8

Ljudnivå beräknad 2 m ovan mark från vägtrafikbuller. 

Maximal ljudnivå
LAFmax dB

 <= 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85
85 - 90
90 - 95
95 - 100

 > 100

Teckenförklaring

BOSTÄDER

Övriga byggnader

Väg

Förskola

Skala 1:1000
0 5 10 20 30 40

m

AKUSTIKVERKSTAN AB
KINNEGATAN 23
531 33 LIDKÖPING
Tel: 0510 - 911 44

Karl-Johan Andrén
2020-05-26
Beräkningsprogram: SoundPLAN 7.4, Uppdatering 2017-04-06299600

299600

64
66

00
0 6466000

64
66

20
0 6466200



Kund: Uddevalla Kommun
Projekt: 20-183
Uddevalla Bokenas

20-183-R1-B9

Ljudnivå beräknad 2 m ovan mark från vägtrafikbuller.

Ekvivalent Ljudnivå
LAeq24 dB

 <= 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80

 > 80

Teckenförklaring

BOSTÄDER

Övriga byggnader

Väg

Förskola

Skala 1:1000
0 5 10 20 30 40

m

AKUSTIKVERKSTAN AB
KINNEGATAN 23
531 33 LIDKÖPING
Tel: 0510 - 911 44

Karl-Johan Andrén
2020-05-26
Beräkningsprogram: SoundPLAN 7.4, Uppdatering 2017-04-06299600

299600

64
66

00
0 6466000



Kund: Uddevalla Kommun
Projekt: 20-183
Uddevalla Bokenas

20-183-R1-B10

Ljudnivå beräknad 2 m ovan mark från vägtrafikbuller. 

Maximal ljudnivå
LAFmax dB

 <= 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85
85 - 90
90 - 95
95 - 100

 > 100

Teckenförklaring

BOSTÄDER

Övriga byggnader

Väg

Förskola

Skala 1:1000
0 5 10 20 30 40

m

AKUSTIKVERKSTAN AB
KINNEGATAN 23
531 33 LIDKÖPING
Tel: 0510 - 911 44

Karl-Johan Andrén
2020-05-26
Beräkningsprogram: SoundPLAN 7.4, Uppdatering 2017-04-06299600

299600

64
66

00
0 6466000

64
66

20
0 6466200



Information 

Idag inryms ca 30 förskolebarn i Bokenäs skola och det finns ett stort behov av att dessa barn ska få 

en ändamålsenlig lokal, samt att det finns ett behov av fler förskoleplatser i området. Därav söks 

förhandsbesked för nybyggnation av förskola för 4 avdelningar (80 barn) med tillagningskök. 

Kommunen saknade lämplig mark i området för förskola och köpte därför en bit mark syd/sydost om 

befintlig skola för ändamålet. Denna mark är tänkt att kompletteras ytterligare enligt situationsplan. 

Det finns stora fördelar att anlägga den nya förskolan i anslutning till befintlig skola, bla genom 

gemensamt nyttjande av ytor och lokaler, reningsanläggningar samt att det underlättar för familjer 

som har barn i olika åldrar. 

Den nya byggnationen kommer alltså medföra att det vid full beläggning av förskolan blir 50 fler barn 

än vad som idag är på platsen. Trafikökningen som 50 barn medför bedöms kunna utföras utan att 

ändra den befintliga infrastrukturen och den befintliga in och utfarten är tänkt att kunna nyttjas. 

Marken ger även möjlighet att anlägga fler parkeringar som skolan kan nyttja. 



Ansökan om förhandsbesked 1 (3) 

Sökande 
Namn/företagsnamn Person/organisationsnummer 

Adress Postadress 

Telefon bostad (även riktnummer) Mobiltelefon 

E-post (som läses regelbundet) Kommunikation och beslut via e-post 

☐ Ja    ☐ Nej

Fakturamottagare om annan än sökande 
Namn/företagsnamn Person/organisationsnummer 

Adress Postadress 

E-post (som läses regelbundet) Telefon/mobiltelefon 

Fakturareferens 

Eventuell medsökande eller kontaktperson om sökande är ett företag 
Namn Personnummer 

Adress Postadress 

Telefon bostad (även riktnummer) Mobiltelefon 

E-post (som läses regelbundet) Kommunikation och beslut via e-post 

☐ Ja    ☐ Nej

Fastighet 
Fastighetsbeteckning 

Fastighetens adress Fastighetens postadress 

Uppgifter om planerad nybyggnad 
Ansökan avser 

☐ Enbostadshus
☐ Tvåbostadshus
☐ Fritidshus
☐ Lokal
☐ Annan byggnadstyp eller anläggning

Om annan byggnadstyp eller anläggning, specificera 

Bön 4:1 och del av Bön 3:4

451 81 UddevallaVarvsvägen 1

Varvsvägen 1
0522-696451

Uddevalla Kommun

0522-696000

pernilla.nordberg@uddevalla.se

Bön 205

451 81 Uddevalla
Pernilla Nordberg

45196 Uddevalla

212000-1397

Förskola med fyra avdelningar



  2 (3) 

 
Areauppgifter 

Byggnadsarea, kvm 

 
Bostadsarea, kvm 

 
Bruttoarea, kvm 

 
 
Tomt 

Tomtens beskaffenhet 

☐ Befintlig fastighet 
☐ Tilltänkt avstyckning 
 
Vid tänkt avstyckning, ange fastighetens tänkta area i kvm 
 
 
 
Tänkt utformning av nybyggnaden 

☐ En våning utan inredd vind 
☐ En våning med inredd vind 
☐ Två våningar 
☐ Lägenheter 
☐ Källare 
☐ Suterrängvåning 
☐ Annan utformning 
 
Vid annan utformning, beskriv utformning 
 
 
 
 
 

Vatten och avlopp 

Anslutning vatten 

☐ Kommunalt 
☐ Gemensam anläggning 
☐ Enskild anläggning 
 

Anslutning avlopp 

☐ Kommunalt 
☐ Gemensam anläggning 
☐ Enskild anläggning 
 

Anslutning dagvatten 

☐ Kommunalt 
☐ Gemensam anläggning 
☐ Enskild anläggning 
 

Om gemensam anläggning beskriv vilken 

 
 
 

 
Bilagor som ska bifogas 
 
☐ Bilaga 1, Situationsplan  
 
☐ Bilaga 2, Kompletterande upplysningar 
 
☐ Bilaga 3, Eventuella yttranden 
 
☐ Bilaga 4,  
 
 

 
  

 Trafikbullerutredning

Ny avstyckning är markerad på bifogad situationsplan

ca 1100

Anslutning kommer i första hand ske till befintliga enskilda anläggningar för vatten och avlopp (på samma fastighet, bön 4:1). Dagvatten hanteras på egen fastighet.
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Information 

Ett beslut om förhandsbesked innebär att samhällsbyggnadsnämnden (eller motsvarande 
nämnd) prövar om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.  

Samhällsbyggnadsnämnden kan i beslutet bestämma de villkor som behövs för att bygglov 
senare ska kunna beviljas. Ett tillstånd (positivt förhandsbesked) är bindande vid prövning av 
ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet. Görs inte ansökan om 
bygglov inom två år från dagen för beslutet, upphör förhandsbeskedet att gälla. Åtgärden 
får inte påbörjas innan beslut om bygglov. 

Information om förhandsbesked och bygglov finns på vår hemsida: uddevalla.se. 
Vid frågor kontakta oss på telefon: 0522 – 69 60 00. 

Avgift  
Avgift tas ut för handläggning. Information om avgifter finns på vår hemsida: uddevalla.se. 
Ofullständig ansökan kan ta längre tid att handlägga. Avgift tas ut även vid avslag. 

Personuppgifter 
Läs om hur Uddevalla kommun behandlar dina personuppgifter på 
uddevalla.se/personuppgifter. 

Godkännande 

☐ Jag intygar att all information som fyllts i blanketten är riktig. Jag godkänner att uppgifter
som lämnats i blanketten förs in i kommunens register och att en avgift kommer att tas ut för
handläggning. (Fylls i av den som är sökande)

Underskrift 
Ort och datum Ort och datum 

Namnförtydligande sökande Namnförtydligande medsökande 

Underskrift sökande Underskrift medsökande 

Blanketten skickas till 
e-post: samhallsbyggnad@uddevalla.se
Adress: Samhällsbyggnad, Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla

Blanketten uppdaterad 2019-03-04 

2020-06-04

✔



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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2020-08-20 Dnr KS 2020/00522 

  

 

Handläggare 

Bygglovsarkitekt Henrik Noord 
Telefon 0522-69 64 79 
henrik.noord@uddevalla.se 

 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av annan 

byggnad eller anläggning, husbåt - Ljungs-Hälle 1:120 

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. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat 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 
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Förslag till beslut  

Kommunstyrelsens jävsutskott beslutar 
 
att ansökan om förhandsbesked avslås med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900) 

Ärendebeskrivning 

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. Vardera husbåt är ca 56 kvm stora enligt ansökan. 
Husbåtarna har egna anläggningar för vatten och avlopp. 
Gällande detaljplan LJ123 föreskriver att den aktuella marken för åtgärden ska 
användas som småbåtshamn och är inte avsett att användas för bostadsändamål.  
I angränsade detaljplan LJ 108 tillåts bland annat småindustri och hamnverksamhet. 
Föreslagna åtgärder ligger inom område för riksintresse för högexploaterad kust samt 
friluftsliv. 
Enligt miljötillsyn kan det 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. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen påpekar att föreslagen byggnation inte stämmer 
överens med framtaget gestaltningsprogram för hamnen och att marken ägs av 
kommunen. För att nytta marken krävs någon form av upplåtelse vilket man inte ser att 
man kan tillåta. 
Trafikverket har yttrat sig över ansökan och informerar att man måste beakta 
bullerfrågan. 
Räddningstjänsten har yttrat sig över ansökan och önskar ta del av 
brandskyddsbeskrivningen. De framför även att det är viktigt att husbåtarnas stabilitet 
säkerställs då det förekommit att husbåtar har slagit runt.  
Grannar och sakägare har getts tillfälle att yttra sig över ansökan och flertalet sakägare 
har framfört synpunkter, se beslutsunderlag ”Grannyttranden i samlingsfil”. Man har 
synpunkter på att husbåtarna föreslås placeras på befintliga båtplatser och att man 
istället bör ta ett helhetsgrepp i hamnen. Man har även synpunkter på att trafiken ökar 
och att sommarfirande kan leda till störningar för boende i angränsande områden.  
Sökande har getts möjlighet att lämnat yttrande inför beslut i en tidig kommunicering 
om förslag till avslag, se beslutsunderlag "Skrivelse från sökande ". 
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Bedömning  
Ansökan avser förhandsbesked för ett tidsbegränsat bygglov. Då sökande uppger att 
husbåtarna kan användas i uthyrningsverksamhet så prövas ansökan inte mot 
bestämmelserna i 9 kap. 33a § PBL som gäller tidsbegränsat bygglov för nybyggnad för 
bostadsändamål.  
Enligt 9 kap. 33a § PBL kan tidsbegränsat bygglov lämnas för en åtgärd som är avsedd 
att pågå under en begränsad tid, sökanden har ansökt om ett tidsbegränsat bygglov och 
någon eller några, men inte alla, förutsättningar för bygglov är uppfyllda. 
Sökande har inte visat att husbåtarna behövs för ett tillfälligt behov för bostäder eller 
uthyrningsverksamhet. Behovet bedöms vara långsiktigt.  
Ansökan bedöms strida mot gällande detaljplan som föreskriver att platsen ska 
användas för användas som småbåtshamn och är inte avsett att användas för 
bostadsändamål. 
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. 
Detta bedöms strida mot 2 kap. 9 § PBL då det anses utgöra en betydande olägenhet för 
intilliggande verksamheter. 
Sökande har inte heller på ett övertygande sätt redovisat hur man har tänkt lösa 
parkeringsbehovet eller avfallshanteringen enligt 2 kap. 5 § punkt 3 PBL. Sökande har 
även uppgett att avloppsfrågan ska lösas genom en enskild lösning. Hur denna lösning 
ska fungera är inte tillräckligt redovisad. 
Det kan även finnas föroreningar i hamnområdet och i gällande detaljplan har man inte 
utrett lämpligheten för boende i området. Ansökan bedöms inte uppfylla kraven enligt 2 
kap 5 § punkt 1 som föreskriver att bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämplig 
för ändamålet med hänsyn till hälsa och säkerhet. 
Området är bullerutsatt från motorvägen och bullret ligger runt 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå. En bostad får ha högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå vid uteplats, enligt 
förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Hur man har tänkt att lösa 
bullerfråga är inte redovisad. Ansökan bedöms inte uppfylla kraven enligt 2 kap. 6 a § 
PBL om att bostadsbyggnader ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet 
med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om 
omgivningsbuller. 
Föreslagna husbåtar bedöms inte uppfylla tillgänglighetskraven för permanentbostad 
gällande kök dörrar och badrum enligt 8 kap. 1 § punkt 3 PBL samt Boverket 
byggregler. 
Sammantaget bedöms sökande inte ha visat att åtgärden behövs för ett tillfälligt behov 
samt att åtgärden kan påverka intilliggande verksamheter och dess möjligheter att 
expandera. Markens och vattnets förutsättningar att användas för bostadsändamål 
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utifrån föroreningsproblematiken bedöms inte vara tillräckligt utredd. Förutsättningarna 
för att lämna ett positivt förhandsbesked bedöms saknas enligt 9 kap. 17 § PBL. 
Bemötande av sökandes yttrande 
Bostäder i form av husbåtar bedöms inte vara förenligt med detaljplanens bestämmelser 
om småbåtshamn.  
Det faktum att det kan förekomma övernattningar i hamnområdet medför inte att frågan 
om buller ska prövas i det aktuella ärendet enligt plan- och bygglagen. 
Frågan om föroreningar bedöms inte vara tillräckligt utredd. Detaljplanen föreskriver 
inte bostäder på den aktuella platsen varvid frågan om föroreningar behöver belysas för 
att det ska säkerställas att platsen är lämplig för detta ändamål. 
Tillgänglighetsfrågan gäller bostäder oavsett om det är i form av en båt eller ett hus. BB 
bedöms vara tillämplig i denna fråga och kraven däri bör uppfyllas. 
 
 
 
 
Peter Larsson Henrik Noord 
Kommundirektör Bygglovsarkitekt 
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Uddevalla Vatten AB 

Datum: 2020-07-24 
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Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3B • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

Handläggare: 
Liselotte Coleman 
0522-63 88 45 
liselotte.coleman@vastvatten.se 

Uddevalla kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 
451 81 UDDEVALLA 

 

Remissvar 

Fastighet: Ljungs-Hälle 1:120    Ert diarienummer: BYGG.2020.1436 

 

Uddevalla Vatten AB har av samhällsbyggnadsnämnden i Uddevalla kommun fått 

möjligheten att yttra sig angående ansökan om Förhandsbesked nybyggnad av 

annan byggnad eller anläggning, husbåt. 

Synpunkter 

Om det ska ha VA för detta får detta tillgodoses från Kommunens fastighet. 

 

Västvatten vill att Samhällsbyggnadsnämnden meddelar till anslutning@vastvatten.se 

när bygglovet i ärendet är beviljat. 

 

Tillkommande anläggningsavgift kan komma debiteras. 

 
I övrigt har Uddevalla Vatten AB ingen erinran i ärendet. 

 

 

Med vänlig hälsning 

Västvatten AB på uppdrag av Uddevalla Vatten AB 

 

 
 

Liselotte Coleman 

VA-assistent 
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Trafikverket 

Box 24 

461 21 Trollhättan 

Besöksadress: Kungsgatan 32 

Texttelefon: 010-123 50 00 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 
 

Erica Kvist 

Planering 

Erica.kvist@trafikverket.se  

 
 

 

Uddevalla kommun 
Samhällsbyggnad 
samhallsbyggnad@uddevalla.se  

 

 

 

Trafikverkets yttrande avseende förhandsbesked på 
fastigheten Ljungs-Hälle 1:120 i Uddevalla kommun 
 

Ärendet 

Trafikverket har tagit del av rubricerat ärende för yttrande.  
Sökande avser uppföra husbåtar vid Ljungskile hamn. Platsen är belägen cirka 200 meter väster om 
statlig allmän väg E6.  
 
Synpunkter 

Trafikverket förutsätter att kommunen beaktar bullerfrågan med anledning av närheten till E6. I 
övrigt har Trafikverket inget att erinra.  

 
Med vänlig hälsning 
 
Erica Kvist 
Samhällsplanerare Regionalt 
 
erica.kvist@trafikverket.se  
Direkt: 010-123 20 39 
 
Trafikverket 
Box 24 
461 21 Trollhättan 
Besöksadress: Kungsgatan 32 Trollhättan 
www.trafikverket.se  
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Från: Frida Läckström
<frida.lackstrom@uddevalla.se<mailto:frida.lackstrom@uddevalla.se>>
Skickat: den 16 april 2020 08:55
Till: Kati Aasma Häggström
<kati.aasmahaggstrom@uddevalla.se<mailto:kati.aasmahaggstrom@uddevalla.se>>
Kopia: Jenny Nord <jenny.nord@uddevalla.se<mailto:jenny.nord@uddevalla.se>>
Ämne: Ljungs-Hälle 1:120 (2020.1436)

Hej Kati!

Plan- och exploateringsenheten har följande synpunkt gällande sökt förhandsbesked på
fastigheten Ljungs-Hälle 1:120. Det föreslagna förhandsbeskedet går ej i linje med det
gestaltningsprogram som finns framtaget för Ljungskile. Det pågår arbete med hur
gestaltningsprogrammet ska kunna genomföras. Fastigheten ägs av kommunen och
det kommer krävas någon form av upplåtelse vilket vi inte kan se att vi kan godkänna.

Med vänlig hälsning

Frida Läckström
Mark- och exploateringsing
..............................................
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Uddevalla kommun<http://www.uddevalla.se/>
451 81 Uddevalla
Tel: +46522696316
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Samhällsbyggnad 
45181 Uddevalla 

Ärende: LJUNGS-HÄLLE 1:120  

Dnr: BYGG.220.1436 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av annan byggnad eller anläggning, husbåt 

Komplettering av information till rubricerat ärende utifrån ert granskningsyttrande 
2020-04-17 

Planenlighet 
Att förtöja en husbåt kräver inte bygglov i sig. 

Vår ansökan är utifrån att husbåtens stadigvarande förtöjning kan ge skäl till 
förhandsbesked av tillfälligt bygglov. I detaljplanen framgår att området gäller för 
småbåtshamn och en husbåt uppfyller dessa kriterier. 

Kommunen har förvärvat fastigheten och publicerat en gestaltningsplan för 
fastigheten som ansluter till befintlig detaljplan där det på båda planer framgår 
marin verksamhet.  I gestaltningsplanen som förefaller lappa över liggande 
detaljplan framgår t ex flytponton. Vidare framgår på fastigheten parkering, byggnad 
för handel och allmänna gräsytor.  

Att låta angöra mobila husbåtar vid fastigheten för tillfälligt boende/fritidsboende/
boende kan vi tycka vara likställigt med gästhamnsverksamhet som föreligger i 
småbåtshamnen intill.  

I princip krävs inget bygglov för förtöjning av fritidsbåtar alt husbåtars som är mobila  
och transporteras på vatten. Vi ansöker då vi har önskemål att låta husbåtarna ligga 
förtöjda vid fastigheten under en period av 5 år och med möjlighet till förlängning av 
ytterligare 5 år.  

Parkeringsplatser 
Parkeringsplatser finns inhägnade på fastigheten.  

BÅTFÖRSÄLJNING  BohusYachts AB  BÅTCHARTER BohusCharter AB
Strandvägen 3, 45930 Ljungskile Sweden Strandvägen 3, 45930 Ljungskile 
Sweden
Stockholm • Göteborg • Malmö, Stockholm • Göteborg • Malmö,

Switchboard +46(0)31-210200 • iinfo@bohusyachts.se
      • www.bohusyachts.se  • www.bohuscharter.com •

mailto:info@bohuscharter.com
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Beträffande ljud och buller 
Då husbåtarna är att betrakta som flytande fordon och klassas som båtar ser vi inte 
frågan vara relevant ur flera perspektiv.  

I småbåtshamnen i Ljungskile finns en gästhamnsponton där kommunen inte har 
anfört bullerkrav för båtföreningen vid förtöjning av dessa båtar där människor har 
sin dygnsvila i. 

Husbåtarna avses för uthyrning och används därmed i verksamhet. Vistelsetid 
utomhus är likvärdig för dessa besökares vistelsetid i småbåtshamnen och 
bullerpåverkan som för vistande besökare/hyresgäster på husbåtarna.  
Att kommunen i sin gestaltningsplan för fastigheten har anvisat byggnad med 
glasskiosk och gemensamhetsytor med samma geografiska position och därmed 
vitsordat samma bullernivåer ser vi frågeställningen märklig. 

Föroreningar 
Mht till att Kommunens gestaltningsplan anvisar en flytponton som kommer att 
behöva bottenförankring kan vi i ett sådant läge förtöja i flytpontonen med bommar.  
I scenario med flytponton utgår vi ifrån att Kommunen i gestaltningsplan har ansökt 
hos Länstyrelsen och har besked i det beslutet.  Kommunen har vitsordat 
nyanläggning av flytponton för Ljungskile småbåtshamn och anläggning för 
segelsällskapet LJSS utan vidare specifika åtgärder i småbåtshamnarna i 
närliggande  

Förankring 
Vi avser lägga ut y-bommar längs befintlig brygga så frågan om bottenförankring 
föreligger inte. 

Är det aktuellt med att anlägga ny flytponton enligt ovanstående stycke 
“Föroreningar” monteras bommar på pontonen. 

Tillgänglighet 
Husbåtar är mobila båtar på pontoner och följer CE-märkning enligt standard. 
Vi ställer oss frågande till kommunens yttrande  om hur en båt skall följa BBR och 
att dessa regler för byggnation av fasta bostäder skall vara tillämpliga i frågan om 
husbåt. Byggstandard av båtar uppfyller högre krav på sjöduglighet och funktion än 
landbaserade boutrymmen ofta uppbär.  

BÅTFÖRSÄLJNING  BohusYachts AB  BÅTCHARTER BohusCharter AB
Strandvägen 3, 45930 Ljungskile Sweden Strandvägen 3, 45930 Ljungskile 
Sweden
Stockholm • Göteborg • Malmö, Stockholm • Göteborg • Malmö,

Switchboard +46(0)31-210200 • iinfo@bohusyachts.se
      • www.bohusyachts.se  • www.bohuscharter.com •

mailto:info@bohuscharter.com
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Det finns husbåtar i flera kommuner i Sverige som tex i Solna där Pampas Marina hyr 
ut ett större antal husbåtar. Dessa fungerar utmärkt för boende kortare eller längre 
perioder och har kommunens godkännande. Även i Nacka kommun finns anläggning 
med husbåtar som godkänts av kommunen. 

Fastigheten Ljungs- Hälle 1:120 står för närvarande och förfaller och vår ansökan om 
placering av husbåtar vid fastigheten har för avsikt att under en längre tidsperiod 
skapa liv och marin aktivitet på fastigheten.   
Med ett positivt besked kommer det innebära att fastighet får liv och rörelse samt 
kan komma att bli underhållen. 
Husbåtar är mobila enheter och gör inget ingrepp på vare sig fastigheten eller 
småbåtshamnen.  

Med vänlig hälsning, 

Lennart Dahl 
Hanse Sverige - BohusYachts AB 

!  

BÅTFÖRSÄLJNING  BohusYachts AB  BÅTCHARTER BohusCharter AB
Strandvägen 3, 45930 Ljungskile Sweden Strandvägen 3, 45930 Ljungskile 
Sweden
Stockholm • Göteborg • Malmö, Stockholm • Göteborg • Malmö,

Switchboard +46(0)31-210200 • iinfo@bohusyachts.se
      • www.bohusyachts.se  • www.bohuscharter.com •

mailto:info@bohuscharter.com




Samrådsyttrande från
miljötillsynsenheten
Förorenade områden

1 (1)

2020-03-30 Dnr: BYGG.2020.1436

Samhällsbyggnad

Myndighetsavdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax
451 81 UDDEVALLA Varvsvägen 1 0522-69 60 00 0522-69 73 50

www.uddevalla.se E-post samhallsbyggnad@uddevalla.se

Bygglovsarkitekt
Kati Aasma Häggström

LJUNGS-HÄLLE 1:120

Ärendet gäller Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av annan byggnad eller
anläggning, husbåt

Inget att erinra

X Mer info behövs (avstyrks på befintligt underlag)

Avstyrks

Miljötillsynsenheten behöver mer information gällande vilken påverkan som riskerar
att bli på sedimenten i området i och med anläggandet av båthusen. Kommer
exempelvis båthusen att förankras i botten? Riskeras grumling av sedimenten, i så fall i
vilket skede?

Risken för eventuell föroreningsspridning från sedimenten behöver redovisas
miljötillsynsenheten innan något förhandsbesked kan ges.

Bakgrund
Inom småbåtshamnar finns en föroreningsproblematik i bottensedimenten härrörande
från historisk båtverksamhet. Miljögifter har över tid ansamlats i sedimenten och kan
vid olika typer av påverkan riskera att grumla upp och spridas i vattnet.

Samrådsyttrandet har sammanställts av Diana Henriksson
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Handläggare 

Arkitekt Cecilia Segerstedt 
Telefon 0522-69 73 92 
cecilia.segerstedt@uddevalla.se 

 

Ansökan om bygglov för ändrad användning från 

verksamhetslokal till gym avseende Bastionen 17. Castor 

2020:2274 

Sammanfattning 

Ansökan avser permanent bygglov för gymanläggning. Tidsbegränsat bygglov har 
tidigare getts för gymmet första gången 2006. Enligt detaljplanen ska området användas 
för industriellt ändamål. Ansökan strider därmed mot detaljplanens tillåtna användning 
av området och den ändrade användningen kan inte heller ses som en liten avvikelse. 
Förvaltningens förslag till beslut är att ansökan ska avslås. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut daterat 2020-06-26 
Översiktskarta upprättad 2020-06-26 
Ansökan inkommen 2020-06-01 
Situationsplan inkommen 2020-06-01 
Plan- och fasadritningar inkomna 2020-06-01 
Remissyttrande räddningstjänsten inkommet 2020-07-17 
Remissyttrande Västvatten inkommet 2020-07-02 
Skrivelse från sökanden inkommen 2020-06-26 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avslå ansökan med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 
 
Avgift för beslut: 17 369 kronor 
 
Tidsfristen för beslut började löpa 2020-06-26. Beslutet har tagit inom den lagstadgade 
tiden enligt 9 kap. 27 § PBL.  

Ärendebeskrivning 

Ansökan avser permanent bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal till gym. 
Ändringarna omfattar även ombyggnad och ändring av fasad samt fasadskyltar. 
Tidsbegränsat bygglov för åtgärden gavs första gången 2006.  
 
För området gäller stadsplan 34, fastställd 1939-01-20, där det anges att området är 
planlagt för industriändamål. 
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Grannar har getts tillfälle att lämna sina synpunkter. En granne, kommunens plan – och 
exploateringsavdelning ifrågasätter att bygglov kan ges då ansökan strider mot 
detaljplanen. 
 
Sökanden har inkommit med en skrivelse i vilken man beskriver om anläggningens 
historia och den positiva aspekten av verksamheten för Uddevallaborna för träning och 
rekreation och som arbetsgivare. Man argumenterar bl.a. för att en gymanläggning är en 
icke störande verksamhet vilket är detaljplanens syfte i och med formuleringen ”icke 
störande industri”. Man hävdar att gymverksamheten är att likställa med en lättare 
industri som inte är störande mot omgivningen. Sökanden påpekar också att flera 
liknande verksamheter fått bygglov för sportändamål inom industriområde i Uddevalla, 
tex Friskis och Svettis. 
 
Lagstöd 
Det framgår av 9 kap. 31 b § PBL att trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får 
bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, 
om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och 
    1. avvikelsen är liten, eller 
    2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna 
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.  
 
Bedömning 
Ansökan avviker från detaljplanen då den tillåtna användningen av området är industri. 
Gymverksamheten upptar hela byggnaden. Avvikelsen från detaljplanen kan därför inte 
ses som en lite avvikelse. Bygglov kan därmed inte ges enligt 9 kap. 31 b § PBL. 
 
Det stämmer som sökanden påpekar att det finns flera gym och idrottsverksamheter 
placerade inom område där detaljplanen anger industriändamål. Både verksamheter som 
är insprängda i delar av industrilokaler och också verksamheter som upptar hela (även 
stora) byggnader inom industriområde, såsom i detta fall. 
 
 
 
Peter Larsson Cecilia Segerstedt 
Kommundirektör Bygglovsarkitekt 
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  På uppdrag av  
Uddevalla Vatten AB 

Datum: 2020-07-02 
Dnr: 2020/009 

 

 
   

 
 

 

  
   

Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3B • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

Handläggare: 
Ulrika Svensson 
0522-63 88 41 
ulrika.svensson@vastvatten.se 

Uddevalla kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 
451 81 UDDEVALLA 

 

Remissvar 

Fastighet: Bastionen 17     Ert diarienummer: BYGG.2020.2274 

 

Uddevalla Vatten AB har av samhällsbyggnadsnämnden i Uddevalla kommun fått 

möjligheten att yttra sig angående en ansökan om bygglov för ändrad användning 

från verksamhetslokal till gym. 

Synpunkter 

Den aktuella fastigheten ligger inom det allmänna verksamhetsområdet för VA och är 

idag ansluten.  

 

Uddevalla Vatten har inga synpunkter i ärendet. 

 

Med vänlig hälsning 

Västvatten AB på uppdrag av Uddevalla Vatten AB 

 
Ulrika Svensson 

VA-ingenjör 
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Uddevalla kommun
451 81  Uddevalla

Er ref: Cecilia Segerstedt Göteborg    2020-06-24

Beträffande ärende: BYGG.2020.2274

Angående STC och fastigheten Bastionen 17
Vi fick den 9 juni ett granskningsyttrande från Samhällsbyggnad där de ansåg att användningen 
avviker från gällande detaljplan och att avvikelsen bedömdes för stor för att kunna medge ett 
permanent lov. Vi önskar med det här brevet framföra vår syn på den bedömningen.  

Vi önskar också att tjänstemännen är villiga att ompröva sitt ställningstagande. Om det inte sker 
hoppas vi att nämnden kan hjälpa oss och/eller göra en sammanvägd bedömning som möjliggör att 
en livskraftig verksamhet och arbetsgivare kan fortsätta verka i Uddevalla. 

STC och Uddevalla 

STC har varit verksam i lokalerna ända sedan köpet från kommunen 2006. Under hela tiden har vi 
investerat miljontals kronor i renoveringar av lokalerna och byggnaderna under åren.  Verksamheten 
är välbesökt och bidrar till liv och rörelse på en annars ödslig plats. Idag har vi ett tiotal anställda och 
har event, gruppträning m.m. som hjälper till att få friskare, gladare och mer välmående 
uddevallabor. Något som många Uddevallabor verkligen uppskattar i vardagen. 

Gällande stadsplan, tidigare lov och andra kommuners bedömningar

För platsen gäller en äldre stadsplan från 1934. I stadsplanen medges J-Industri. Där det framgår att 
området får ”bebyggas med industriellt eller därmed jämförligt ändamål”. Vid tidpunkten fanns inga 
allmänna råd utan lämplighet bedömdes mycket från fall till fall och i enlighet med (i vissa fall lokal) 
byggnadsstadga. I anvisningarna 1950:2 från Kungliga byggnadsstyrelsen (som är ett resultat av 
framarbetad praxis tills 1947) omnämns ett behov av att särskilja störande och hälsofarlig industri (J) 
från icke-störande industri (Jm). I den går att utläsa att det ”ofta är inom ett industriområde 
verksamheter av sådan art och omfattning att riskerna för olägenheter med hänsyn till omgivningen 
äro betydligt mindre än beträffande områden föregentlig storindustri.” och det tillfördes en skrivning 
för att särskilja de båda typerna av industri genom den här skrivningen 

”...emellertid nödvändigt att genom stadsplanebestämmelserna 
säkerställa att för omgivningen farlig eller störande industri ej 
tillåtes uppkomma inom industriområdet.”. 
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Nedan bestämmelse föreslås i anvisningarna användas för den typ av verksamhet som inte klassades 
som storindustri. 

Med J betecknat område får användas endast för industriändamål av 
sådan beskaffenhet att närboende ej vållas, olägenheter medhänsyn 
till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Bostäder få dock anordnas i 
den utsträckning som fordras för tillsyn och bevakning av anläggning 
inom området.

Ovan skrivning är samma skrivning som står i för Bastionen 17 gällande stadsplan vilket borde ses 
som att planförfattarens mening var att området skulle inrymma en typ av verksamheter som helt 
enkelt inte var störande eller farlig för allmänheten.

En detalj-/stadsplan ska tolkas utifrån de bestämmelser som gällde vid antagandet, men gym som 
verksamhet fanns inte under dåtidens planeringssystem. Med bestämmelsen avsågs alltså områden 
innehålla diverse olika typer av och storlekar på verksamheter. Efterföljande praxis har även tillåtit 
en viss försäljning av varor och tjänster. Det viktiga för planförfattaren på den här platsen var dels att 
just verksamheter/arbetsplatser tilläts och dels att verksamheter inte skulle vara störande. Gym kan 
inte anses vara 

1. En störande verksamhet 

2. En ur riskhänseende känslig verksamhet (inkluderar inte utsatta samhällsgrupper eller andra 
riskfaktorer (såsom sovning m.m.). 

Ett tydligt bevis på att Uddevalla kommun tidigare gjort liknande avvägningar är att lokalerna 1984 
fått lov för utbildningsverksamhet för vuxna (AMI). Vidare har Friskis och svettis inom Sörvik 1:33 
tillåts bedriva sin verksamhet med samma planförutsättningar och där ett lov för motionslokal 
medgavs så sent som 1990. Liknande typ av sammanvägda beslut har getts för STC i t.ex. Trollhättan 
och Kungälv med mycket snarlika planförutsättningar. I sak är det inga förändringar i lagrummet 
varken då jämfört med nu eller myndighetens tillämpning vad gäller ”användningen”. 

Bestämmelsen om krav på bygglov i 9 kap. 2§ 3a PBL har utformats så att det i första hand är en 
byggnads senaste användning som är avgörande när byggnadens ändamål ska bestämmas. Detta 
betraktelsesätt återspeglas även i vad som uttalats i praxis vid tillämpningen av motsvarande 
reglering i äldre lagstiftning.1 För att bedöma om det är fråga om en ändrad användning behöver en 
jämförelse följaktligen göras mellan byggnadens tidigare faktiska användning och den nu aktuella 
användningen. Det är först i det fall en byggnad stått oanvänd som man ska falla tillbaka på vad som 
finns angivet i det senast lämnade bygglovet.2 I lokalerna fanns det vid köpet 2006 
utbildningsverksamhet (som är en publik/allmän verksamhet) inklusive bland annat en idrottssal. Den 
faktiska användningen var alltså de facto delvis fysisk aktivitet/träning och en verksamhet vars 
besökare främst inte var arbetstagare utan elever/studerande. 

Hänsyn till tidigare medgiven verksamhetstyp och gjord lämplighetsbedömning skulle i det här fallet 
kunna beaktas vid lovprövningen av gymverksamheten. Om det på den här platsen har bedömts 
lämpligt med utbildningslokaler (som oftast är en betydligt känsligare verksamhet) borde platsen vid 

1 se bl.a. Regeringsrättens avgöranden RÅ 802:51 och RÅ1995 ref42

2 se prop.2009/10:170 s.467 och prop.1985/86:1s.677
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en sammanvägd bedömning även kunna bedömas vara lämplig för gym/motionslokal. Vi hoppas att 
tjänstemän och politik utifrån ovan resonemang och med välvillig tolkning kan se möjligheter med 
verksamheten på platsen och i sin myndighetsutövning genom bedömning av mindre avvikelse eller 
planenlighet. 

Alternativ utveckling

Sker ett avslag av bygglovsansökan måste vi avveckla verksamheten och den återgår antingen till 
lokaler för utbildning (senast medgivna lov) eller till industriverksamhet. Vi vet att Uddevalla 
kommun på sikt har stora utvecklingsplaner för området och att det är utpekat som 
omvandlingsområde för bostäder och centrumverksamhet i FÖP:en för Uddevalla tätort. Återgår 
fastigheten till den användning som tjänstemännen nu anger innebär det med hög sannolikhet att en 
störande industri/verksamhet istället kommer etablera sig på platsen. Ett företag som äger eller gör 
den typen av investeringar som en återgång till industriverksamhet på fastigheten innebär gör det 
med en investeringshorisont på minst 20 år. Det i sig gör att det under minst 20 år kommer finnas en 
verksamhet som inte alls är i linje med kommunens intentioner. Befintlig gymverksamhet är däremot 
något som är helt enligt kommunens önskemål för en framtida utvecklingen och intentionerna i 
stadens översiktsplaner. Gymverksamheten kan också ses som att den bidrar till omvandlingen till 
den typ av verksamhet och aktivitet som kommunen vill ha på platsen. Översiktsplaner är inte 
juridisk bindande, men kan ge stöd i hanteringen av ärendet. 

Vägen framåt

I dialog med kommunens Stadsbyggnadsförvaltning har det diskuterats många lösningar och förslag 
för verksamheten. För oss finns det tre reella alternativ.

1. Att vi har möjlighet att vara kvar och fortsätta utveckla platsen tillsammans med Uddevalla 
genom ett beviljat lov

2. Att vi får hjälp och möjlighet att etablera oss på en annan ur affärsmässig synvinkel lämplig 
plats i kommun 

3. Om ingen av ovan alternativen är möjliga är sannolikheten hög att STC är tvungna att 
avveckla sin verksamhet i Uddevalla samt sälja och/eller hyra ut fastigheten för 
industriändamål. 

Av alternativen vill vi helst få möjlighet att vara kvar i våra nuvarande lokaler och ber 
samhällsbyggnadsnämnden att göra en sammanvägd bedömning utifrån alla aspekter för att 
möjliggöra det. 

Med vänlig hälsning

 

VD Etableringsansvarig 

STC/Skansberget fastighetsförvaltning AB STC/Skansberget fastighetsförvaltning AB
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Befattning, handläggare

TRAHN 14 2020-06-25

KS.2020.653

Årsrapport köldmedia för år 2019

Beslut miljösanktionsavgift Avdelningschef myndighet, KS § 58: SANK
Miljöinspektör

ANFASTERÖD 2:1 2020-08-13

KS.2015.4144

Miljöförbättrande åtgärder vid nedlagd deponi, Bomyren

Beslut Grundmall Miljöinspektör, KS § 79: DB
Miljöinspektör

Antal ärenden 2

2020-08-17 Sida 1 av 1



Delegationslistor bygg 2020-08-17
Datumperiod: 2020-06-09 - 2020-08-17

Fastighet Beslutsdatum
Ärende
Ärendebeskrivning
Dokumentbeskrivning

Befattning, handläggare

HERRESTAD 6:7 2020-06-30

KS.2020.2488

Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus och komplementbyggnad

Startbesked anmälan Bygglovsarkitekt, KS § 59: SB
Bygglovsarkitekt

LJUNGS-HÄLLE 1:406 2020-06-30

KS.2020.2487

Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus och komplementbyggnader

Startbesked anmälan Bygglovsarkitekt, KS § 60: SB
Bygglovsarkitekt

BIKUPAN 24 2020-07-01

KS.2019.3984

Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad/förråd

Slutbesked Byggnadsingenjör, KS § 63: SLUTB
Byggnadsingenjör

SÖDRA KLINTEN 8 2020-08-03

KS.2020.1628

Ansökan om bygglov för utvändig ändring  av flerbostadshus inglasning av balkonger

Slutbesked Bygglovsarkitekt, KS § 67: SLUTB
Bygglovsarkitekt
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