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§ 155 Dnr SBN 2021/00001  

Upprop och val av justerare 

Sammanfattning 
Upprop förrättas och Torun Elgebäck (C) föreslås att jämte ordförande justera 
sammanträdets protokoll. Förvaltningen föreslår att justeringen ska äga rum den 20 april 
kl. 10:30 på Stadshuset. 
  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
  
att Torun Elgebäck (C) jämte ordförande justerar sammanträdets protokoll tisdagen den 
20 april kl.10:30 på Stadshuset. 
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§ 156 Dnr SBN 28444  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning 
Följande ärende utgår från dagens sammanträde 
 

- Utby 4:55. Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad 
- Information Stadskärnan 1:102, markanvisningsavtal 

 
Nämndsledamöterna ombeds meddela jäv om så föreligger på någon punkt, ingen gör 
så. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
  
att godkänna dagordningen 
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§ 157 Dnr SBN 2020/00745  

Ledamotinitiativ från Maria Johansson (L) angående kvinnlig 
rösträtt 100 år 

Sammanfattning 
Maria Johansson (L) föreslår i ett ledamotsinitiativ, att Samhällsbyggnadsförvaltningen 
tillsammans med Kultur och fritid med anledning av den kvinnliga rösträttens 
genomförande i Sverige i år fyller 100 år i år skall utforma en ny platsbildning till 
minnet härav. Platsen ska vara centralt belägen och utsmyckas med lämpligt konstverk.  
  
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att idén är intressant, men ser svårigheter att 
hinna med att genomföra detta på ett bra sätt under 2021. 
  
Kultur och fritid påpekar dock att ledamotsinitiativet faktiskt skulle kunna betraktas 
som infriat genom skapandet av Maria Lundbäcks Plats, vid Kungstorget. Marias roll 
som rösträttsaktivist lyfts bland annat fram i det konstverk och till den tillhörande 
information som nu skapas i parken.  
  
Utifrån framför allt tidsaspekten och behovet av en vidare diskussion mellan 
förvaltningarna föreslår Samhällsbyggnadsförvaltningen att frågan kan hänskjutas till 
arbetet med Västra Centrum. I detta område kommer nya platsbildningar att planeras 
och en lämplig yta för ett minnesmärke för kvinnlig rösträtt skulle kunna utgöra ett 
sådant inslag.  
  
Förlaget löser inte frågan under själva jubileumsåret, men ger oss bättre möjligheter att 
forma och skapa en ny platsbildning till minnet av ett viktigt steg i vårt lands 
demokratiska historia.  
  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-26 
Ledamotsinitiativ från Maria Johansson (L), inlämnat 2020-11-30 
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2020-12-17 
  

Yrkanden 
Maria Johansson (L), Henrik Sundström (M), Anna-Lena Heydar (S), Torun Elgebäck 
(C): att bifalla förslaget i handlingarna 
  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att anse ledamotsinitiativet besvarat 
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§ 158 Dnr SBN 2021/00002  

Redovisning av delegationsbeslut 2021 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och 
ordförande i enlighet med den antagna delegationsordningen. Dessa beslut ska redovisas 
för Samhällsbyggnadsnämnden. Detta innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden 
fastställer eller omprövar delegationsbesluten. Däremot får Samhällsbyggnadsnämnden 
återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som har fått 
beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 
  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-25 
Förteckningar över fattade delegationsbeslut 
  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen 
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§ 159 Dnr SBN 2020/00762  

Revidering av Samhällsbyggnadsnämndens 
delegationsordning 2021 

Sammanfattning 
Inom förvaltningen pågår ett löpande revideringsarbete av nämndens 
delegationsordning. Revideringar som lyfts och föreslås är inom myndighetsutövning 
samt under avsnittet Plan, mark och exploatering. 
  
En delegation har reviderats under avsnittet Plan, mark och exploatering där ett tillägg 
föreslås samt övriga lantmäteriförättningar.  
Nya reviderade delegation föreslås vara Avge yttranden till lantmäterimyndigheten 
gällande ledningsrätter samt övriga lantmäteriförättningar. 
  
En utökning föreslås av delegationen M.10.2 Besluta att förena föreläggande eller 
förbud med (fast) vite för respektive adressat i varje enskilt ärende. Utökningen är att 
avdelningschef får beslutanderätten över 30 000 kr upp till högst 100 000 kr.  
  
En ny delegation föreslås tilläggas i ordningen Besluta om förhandsbesked inom 
detaljplan, under avsnittet Nya plan- och bygglagen med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen (2010:900). 
  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2021-03-24 
Förslag revidering samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning 2021 
  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att anta delegationsordningen med föreslagna revideringar 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 160 Dnr SBN 2021/00138  

Ulvesund 1:144. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad 
av fritidshus. BYGG.2021.486 

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten Ulvesund 
1:144.  
  
Ansökan inte är förenlig med Översiktsplan Ljungskile då aktuell placering ligger 
inom område D1 och R1. Inom område D1 krävs detaljplan för ny bebyggelse och 
inom R1 gäller att området har stora rekreationsvärden och ny bostadsbebyggelse 
ska enligt översiktsplanen inte tillkomma. 
  
Förvaltningens bedömning är att ansökan om förhandsbesked ska avslås. 
  
Grannar är inte hörda i detta ärende. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-15 
Ansökan inkommen 2021-02-09 
Situationsplan inkommen 2021-02-09 
Översiktskarta upprättad 2021-03-15 
Skrivelse från sökande 2021-3-05 

Yrkanden 
Kent Andreasson (UP): att bevilja ansökan om förhandsbesked 
  
Martin Pettersson (SD) att bevilja ansökan om förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 § 
plan- och bygglagen (2010:900) PBL 
  

Propositionsordningar 
Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Kent Andreasson (UP), 
Martin Pettersson (SD) yrkande och finner att nämnden beslutar att bifalla förslaget i 
handlingarna  
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att avslå ansökan om förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL 
  
att avgifterna för förhandsbeskedet samt expediering och kungörelse är 4760 kronor 
respektive 1 142 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen för beslutet började löpa 2021-02-09. Beslut har fattats inom den 
lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 § PBL. 
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Reservation/Protokollsanteckning 
Kent Andreasson (UP), Ingvar Lindsta (UP) 
Uddevallapartiet reserverar oss till förmån för vårt förslag. 
Vi ställs upprepade gånger inför rekommendation om avslag på bygglovsansökningar 
pga saknade eller ej uppdaterade detaljplaner trots att förutsättning med inkoppling av 
VA har getts. Uddevallapartiet vill att möjlighet till tillfälliga bygglov skall medges tills 
dess att vi inom Uddevalla Kommun har kompletterat med aktuella detaljplaner längs 
med VA utbyggnad och övrig planerad samhällsutveckling 
  
Martin Pettersson (SD), Mattias Forseng (SD) reserverar sig i förmån för eget yrkande 
  
Jerker Lundin (KD) reserverar sig i förmån för Kent Andreasson (UP) yrkande 
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§ 161 Dnr SBN 2021/00128  

Lane-Ryrs Anneröd 1:27. Ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av två enbostadshus samt garage. BYGG.2021.242 

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Lane-
Ryrs Anneröd 1:27.  
  
Den aktuella placeringen ligger inom detaljplanerat område, detaljplan nr 102, med laga 
kraft 1990-11-15. Enligt ansökan ligger den tänkta byggnation inom område med 
prickad mark, mark som inte får bebyggas enligt detaljplanen. Cirka 70% av den tänkta 
byggnationen hamnar på prickad mark vilket inte kan anses vara en liten avvikelse.  
  
Grannar och sakägare har getts tillfälle att yttra sig över ansökan.  
Inkomna synpunkter handlar om oro för olägenheter vid eventuella sprängningsarbeten, 
synpunkter gällande placering på prickad mark samt fastighetsrättsliga frågor vid ett 
eventuellt inträde i samfällighetsföreningen.  
  
Förvaltningens bedömning är att ansökan om förhandsbesked ska avslås. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-22 
Ansökan inkommen 2021-02-26 
Bilaga till ansökan inkommen 2021-02-26 
E-post från sökande inkommet 2021-02-23 & 2021-02-18 
Situationsplan inkommen 2021-02-26 
Situationsplan inkommen 2021-02-26 
Översiktskarta upprättad 2021-03-22 
Plankarta 2021-04-07 
Yttrande från enheten Lantmäteri Uddevalla kommun inkommen 2021-02-03 
Yttrande från Västvatten inkommen 2021-02-22 
Yttrande från Försvarsmakten inkommet 2021-02-03 
Yttrande från plan och exploatering inkommet 2021-02-01 
Synpunkter från grannar inkomna 2021-03-09 & 2021-03-24 
Sökandes svar på inkomna synpunkter inkommet 2021-03-24 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att avslå ansökan om förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL 
  
att avgifterna för förhandsbeskedet samt expediering och kungörelse är 4760 kronor 
respektive 1 142 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen för beslutet började löpa 2021-02-26. Beslut har fattats inom den 
lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 § PBL. 
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§ 162 Dnr SBN 2021/00139  

Stan 1:5. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus. BYGG.2020.4516 

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Stan 
1:5. Husen kommer enligt ansökan att anslutas till det kommunala vatten- och 
avloppsnätet. 
  
Fastigheten ligger delvis inom område med regionalt värdefulla odlingslandskap. 
Platsen har dock aldrig brukats eller använts i odlingssyfte och marken kan därför inte 
anses vara brukningsvärd. Vidare angränsar platsen till en hästgård. Grannfastighetens 
djurhållning och stallbyggnad bedöms ligga på godtagbart avstånd för att ta hänsyn till 
människors hälsa och säkerhet. Vad gäller grannarnas oro inför en ny bebyggelse 
bedömer förvaltningen att det kan anses bli en viss olägenhet för grannarna att naturen 
på andra sidan vägen kommer att bebyggas. Den planerade bebyggelsen kan dock inte 
anses innebära en sådan betydande olägenhet för omgivningen att förhandsbesked inte 
kan beviljas.  
  
Förvaltningens bedömning är att ansökan om förhandsbesked ska beviljas. 
  
Grannar är hörda i detta ärende.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-17 
Ansökan inkommen 2021-11-27 
Situationsplan inkommen 2021-02-16 
Situationsplan inkommen 2021-01-13 
Översiktskarta upprättad 2021-03-17 
Yttrande från enheten Lantmäteri Uddevalla kommun inkommen 2021-01-28 
Yttrande från Plex inkommet 2021-01-18 
Yttrande från Samhällsbyggnadsförvaltningen inkommet 2021-02-16 
Yttrande från Västvatten inkommen 2021-02-16 
Samrådsyttrande från miljötillsyn inkommet 2021-01-04 
Synpunkter från grannar inkomna 2021-01-22  
Synpunkter från grannar inkomna 2021-01-26 
Synpunkter från grannar inkomna 2021-02-03 
Synpunkter från Staens samfällighetsförening inkomna 2021-01-08 
Sökandens bemötande av grannarnas synpunkter inkommen 20021-02-16 
  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att bevilja ansökan om förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL 
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att avgifterna för förhandsbeskedet samt expediering och kungörelse är 4760 kronor 
respektive 1 142 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen för beslutet började löpa 2021-02-16. Beslut har fattats inom den 
lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 § PBL. 
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§ 163 Dnr SBN 2021/00201  

Anfasteröd 2:1. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus. BYGG.2020.2775 

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Anfasteröd 2:1. Fastigheten ligger inom ett område som omfattas av den fördjupade 
översiktsplanen för Ljungskile antagen av kommunfullmäktige 2007. Platsen ligger 
inom område R1 där pågående markanvändning i huvudsak ska vara oförändrad. Ny 
bostadsbebyggelse ska inte tillkomma. Platsen ligger även inom område där det enligt 
Sveriges geologiska undersökning (SGU:s) kartdatabas är mindre goda 
uttagsmöjligheter för dricksvatten. Frågan gällande dricksvattnet avseende enskild 
anläggning bedöms inte vara tillräckligt utredd. Sammantaget anser förvaltningen att 
ansökan inte är förenlig med den fördjupade översiktsplanen för området samt att den 
inte heller uppfyller de grundläggande förutsättningarna gällande vattenförsörjningen 
enligt plan- och bygglagen. 
  
Förvaltningens bedömning är att ansökan om förhandsbesked ska avslås. 
  
Grannar är inte hörda i detta ärende. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-25 
Ansökan inkommen 2020-07-03 
Foto inkom 2020-07-03 
Situationsplan inkommen 2020-07-17 
Översiktskarta upprättad 2021-03-25 
Yttrande från enheten Lantmäteri Uddevalla kommun inkommen 2020-08-12 
Samrådsyttrande miljötillsyn daterat 2020-07-24 
Epost gällande vattenfrågan inkommen 2020-09-18 
Översiktskarta grundvatten inkommen 2020-11-29 
Epost vattentillgång inkommen 2020-11-29 
Epost servitut inkommen 2020-11-29 
Yttrande från västvatten inkommen 2021-03-18 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att avslå ansökan om förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL 
  
att avgifterna för förhandsbeskedet samt expediering och kungörelse är 4 730 kronor 
respektive 1 135 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen för beslutet började löpa 2020-11-29. Beslut har inte fattats inom den 
lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 § PBL. Avgifterna för beslutet reduceras därför med 5 
865 kronor i enlighet med 12 kap. 8 a § PBL och fastställs till 0 kr.  
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§ 164 Dnr SBN 2020/00595  

Forshälla-Berg 10:1. Ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus. BYGG.2020.2296 

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Forshälla-Berg 10:1. Den tänkta avstyckningen beräknas placeras ca 11,5 meter från 
fornlämnings gräns. Enligt yttrande från Länsstyrelsen är alla fornlämningar skyddade 
enligt kulturmiljölagen och får inte skadas. Fornlämningen har ett skyddat 
fornlämningsområde på 25 meter från fornlämningens gräns. Den tänkt avstyckningen 
kommer där med hamna inom det skyddsområdet. Ärendet var uppe för beslut i 
samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-15 med förslaget att avslå, på grund närliggande 
fornlämning. Ärendet utgick då sökande skulle ansöka om dispens för ingrepp inom 
närliggande fornlämningsområde. Sökande har nu fått tillstånd från Länsstyrelsen att 
göra ingrepp inom fornlämningsområdet. Den tilltänkta nybyggnationen uppfyller där 
med kraven i plan- och bygglagen (PBL) samt miljöbalken (MB). 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därför att förhandsbesked kan beviljas på den 
aktuella platsen. I senare bygglovsskede tas utformning av byggnaden upp till 
bedömning och beslut, med hänsyn tagen till platsens topografi och omgivning. 
  
Förvaltningens bedömning är att ansökan om förhandsbesked ska beviljas. 
  
Grannar är hörda i detta ärende 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-16 
Yttrande från länsstyrelsen inkommen 2020-09-18 
Yttrande från berörda grannar inkomna 2020-07-14 
Yttrande från Västvatten inkommen 2020-07-02 
Ansökan inkommen 2020-06-03 
Situationsplan inkommen 2020-06-03 
Översiktskarta upprättad 2020-09-25 
Beslut om tillstånd för ingrepp i fornlämning inkommen 2021-02-18 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, Dnr SBN 2020-10-15, § 410 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att bevilja ansökan om förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL 
  
att avgifterna för förhandsbeskedet samt expediering och kungörelse är 4 730 kronor 
respektive 1 135 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen för beslutet började löpa 2020-02-17. Beslut har fattats inom den 
lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 § PBL. 
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§ 165 Dnr SBN 2021/00202  

Halleröd 3:1. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
annan byggnad eller anläggning, båthall. BYGG.2021.454 

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av båthall på fastigheten Halleröd 3:1.  
Den tilltänkta åtgärden tar brukningsvärd jordbruksmark i anspråk och strider därför 
mot tillämpliga bestämmelser i plan- och bygglagen samt miljöbalken. Den sökta 
platsen ligger även inom område med kulturmiljö och byggnationen skulle skapa ett 
ingrepp i landskapet vilket innebär att de kvaliteter som förknippas med området kraftigt 
minskar genom den förändrade landskapsbilden. 
  
Det ska även noteras att samhällsbyggnadsnämnden 2017 avslog en ansökan om 
förhandsbesked för samma åtgärd, skillnaden i denna ansökan är att sökanden har 
minskat byggnadens storlek från 30x15 meter till 15x15 meter (se BYGG.2016.2092).  
  
Förvaltningens bedömning är att ansökan om förhandsbesked ska avslås. 
  
Grannar och sakägare har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. 
  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-25 
Ansökan inkommen 2021-02-05 
Situationsplan inkommen 2021-02-05 
Situationsplan inkommen 2021-02-05 
Tjänsteanteckning Trafikverket inkommen 2021-02-05  
Bilaga till ansökan inkommen 2021-02-05 
Bilder angående skredrisken inkomna 2021-02-12 
E-post gällande skredrisk med utlåtande av geotekniker inkommen 2021-02-12 
Skrivelse från sökande inför nämnd inkommen 2021-02-21 
Yttrande från enheten Lantmäteri Uddevalla kommun inkommen 2021-03-08 
Granne med synpunkter inkommen 2021-03-17  
Översiktskarta upprättad 2021-03-25 
Bemötande av inkomna synpunkter inkom 2021-03-29 
Yttrande från Bohuslänsmuseum gällande tidigare ansökan BYGG.2016.2092 
inkommen 2016-12-07  
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2017-01-19 § 15 
  

Yrkanden 
Henrik Sundström (M), Anna-Lena Heydar (S), Torun Elgebäck (C), Maria Johansson 
(L): att bordlägga ärendet 
  
Martin Pettersson (SD) att bevilja ansökan om förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 § 
plan- och bygglagen (2010:900) PBL 
  



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Jerker Lundin (KD): att bevilja ansökan om förhandsbesked 
  
Kent Andreasson (UP): att bevilja ansökan om förhandsbesked 
  

Propositionsordningar 
Ordförande ställer proposition på om nämnden ska bordlägga ärendet eller besluta i 
ärendet idag och finner att nämnden bordlägger ärendet. 
  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att bordlägga ärendet 
  

Reservation/Protokollsanteckning 
Martin Pettersson (SD), Mattias Forseng (SD) reserverar sig i förmån för eget yrkande 
  
Jerker Lundin (KD reserverar sig i förmån för eget yrkande 
  
Kent Andreasson (UP), Ingvar Lindsta (UP) reserverar sig i förmån för eget yrkande 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 166 Dnr SBN 2021/00203  

Studseröd 1:21. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus. BYGG.2020.4342 

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten 
Studseröd 1:21. Den tilltänkta nybyggnationen uppfyller kraven i plan- och bygglagen 
(PBL) samt miljöbalken (MB). Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därför att 
förhandsbesked kan beviljas på den aktuella platsen. I senare bygglovsskede tas 
utformning av byggnaden upp till bedömning och beslut, med hänsyn tagen till platsens 
topografi och omgivning. 
  
Förvaltningens bedömning är att ansökan om förhandsbesked ska beviljas. 
  
Grannar och sakägare har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. Inga negativa 
synpunkter har inkommit. 
  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-25 
Ansökan inkommen 2021-03-10 
Yttrande från enheten Lantmäteri Uddevalla kommun inkommen 2020-12-02 
Skrivelse brunn inkommen 2020-12-30 
Skrivelse Dricksvatten inkommen 2020-12-30 
Situationsplan inkommen 2021-02-24 
Yttrande från Västvatten inkommen 2021-03-18 
Översiktskarta upprättad 2021-03-25 
  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att bevilja ansökan om förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL 
  
att avgifterna för förhandsbeskedet samt expediering och kungörelse är 4 730 kronor 
respektive 1 135 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen för beslutet började löpa 2021-02-24. Beslut har fattats inom den 
lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 § PBL. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 167 Dnr SBN 2021/00204  

Skredsviks-Anneröd 1:6. Ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av tre enbostadshus. BYGG.2021.156 

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten 
Skredsviks-Anneröd 1:6. Den tilltänkta åtgärden tar brukningsvärd jordbruksmark i 
anspråk och strider därför mot tillämpliga bestämmelser i plan- och bygglagen samt 
miljöbalken. Flygfoto från detta område tyder också på att skyddad åkerholme kan 
beröras. Det är olämpligt med byggnation bredvid eller intill en åkerholme, eftersom 
den sökta åtgärden kan medföra att skyddet för åkerholmen upphör. Det är heller inte 
visat att vattenförsörjningen skulle kunna ske på ett tillfredställande sätt. Vidare ligger 
den sökta platsen i närheten av en kraftledning, vilket innebär att försiktighetsprincipen 
måste iakttas vad gäller placering av eventuella byggnader. 
  
Förvaltningens bedömning är att ansökan om förhandsbesked ska avslås. 
  
Grannar är inte hörda i detta ärende. 
  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-25 
Ansökan inkommen 2021-01-20 
Situationsplan inkommen 2021-01-20 
Översiktskarta upprättad 2021-03-25 
Ev. yttrande från enheten Lantmäteri Uddevalla kommun inkommen 2021-03-08 
  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att avslå ansökan om förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL 
  
att avgifterna för förhandsbeskedet samt expediering och kungörelse är 4 760 kronor 
respektive 1 142 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen för beslutet började löpa 2021-01-20. Beslut har inte fattats inom den 
lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 § PBL. Avgifterna för beslutet reduceras därför med 3 
541 kronor i enlighet med 12 kap. 8 a § PBL och fastställs till 2 361 kr.  
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 168 Dnr SBN 2021/00125  

Pukeliden 2. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
industribyggnad, lagerhall. BYGG.2021.351  

Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnad av industribyggnad om 253 kvm. Ansökan avviker mot 
detaljplanen då tillåten byggnadsarea ca 1 930 kvm överskrids med ca 551 kvm samt att 
byggnaden placeras på mark som inte får bebyggas. Avvikelsen bedöms vara för 
omfattande för att bygglov ska kunna ges. Förvaltningens bedömning är att ansökan om 
bygglov ska avslås. Grannar har hörts. 
  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-25 
Översiktskarta upprättad 2021-02-25 
Ansökan inkommen 2021-03-08 
Situationsplan inkommen 2021-03-18 
Plan- och sektionsritning inkommen 2021-03-10 
Fasadritning inkommen 2021-03-10 
Yttrande från Västvatten inkommet 2021-04-06 
Samrådsyttrande miljötillsyn miljöskydd inkommet 2021-04-06 

Yrkanden 
Henrik Sundström (M), Anna-Lena Heydar (S), Torun Elgebäck (C), Maria Johansson 
(L): Avvikelsen från detaljplanen bedöms som liten och förenlig med detaljplanens 
syfte. Ansökan uppfyller kraven i 2 och 8 kap. PBL. Den planerade bebyggelsen 
bedöms inte innebära någon betydande olägenhet för omgivningen såsom det avses i 2 
kap. 9 § PBL. Bygglov får därmed beviljas enligt 9 kap. 31 b § PBL. 
  
Martin Pettersson (SD): att bevilja ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- 
och bygglagen (2010:900) PBL 
  
Jarmo Uusitalo (MP), Kent Andreasson (UP), Jerker Lundin (KD) ansluter sig till 
Henrik Sundström (M) med fleras yrkande 

Propositionsordningar 
Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Henrik Sundström (M) 
med fleras yrkanden och finner att nämnden beslutar att bevilja ansökan om bygglov 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att bevilja bygglov enligt 9 kap. 31 b § PBL 
Avvikelsen från detaljplanen bedöms som liten och förenlig med detaljplanens syfte. 
Ansökan uppfyller kraven i 2 och 8 kap. PBL. Den planerade bebyggelsen bedöms inte 
innebära någon betydande olägenhet för omgivningen såsom det avses i 2 kap. 9 § PBL 
  



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

att avgiften för beslut är 19 604 kronor. Tidsfristen för beslutet började löpa 2021-02-
03. Beslut har fattats inom den lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 § PBL. 
  
att för åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå K. Byggherrens förslag 
till kontrollansvarig godtas. Kontrollansvarig är: Magnus Bjurström 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 169 Dnr SBN 2021/00164  

Herrestad 5:12. Ansökan om bygglov för nybyggnad av annan 
byggnad eller anläggning, mast. BYGG.2021.513 

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för uppförande av en 12 meter hög mast för radiolänk. Masten  
placeras under vägbanan under E6. Bygglov har tidigare getts 2020- 06-18 § 293. 
Beslutet är överklagat. Denna ansökan avser samma mast men med en förändring av 
utbredningen på marken. Grannar har haft synpunkter. Det är förvaltningens  
bedömning att bygglov får beviljas trots att grannar har invändningar. 
  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-24 
Översiktskarta upprättad 2021-03-24 
Ansökan inkommen 2021-02-18 
Situationsplan och beskrivning inkommen 2021-02-18 
Yttrande från Trafikverket inkommen 2020-05-12 
Yttrande Försvarsmakten inkommen 2020-04-28 
Synpunkter från grannar 2021-03-24 
  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 
  
att någon avgift inte ska tas ut för detta beslut. 
  
att kontrollansvarig inte krävs för åtgärden. Byggherren ansvarar själv för kontrollen av 
genomförandet. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 170 Dnr SBN 2021/00156  

Bastionen 31. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus med 59 lägenheter samt miljöhus och 
parkeringar. BYGG.2021.840 

Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnad av flerbostadshus med 59 lägenheter, samt miljöhus och 
parkeringar. Ansökan är förenlig med gällande detaljplan och uppfyller övriga lagkrav.  
Förvaltningens bedömning är att ansökan om bygglov ska beviljas. 
  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-25 
Översiktskarta upprättad 2021-03-25 
Ansökan inkommen 2021-03-03 
Bygglovshandling inkommen 2021-03-26 
Sakkunnighetsutlåtande samt detaljritning inkommen 2021-03-22 
  

Yrkanden 
Maria Johansson (L), Henrik Sundström (M), Anna-Lena Heydar (S), Torun Elgebäck 
(C): att bifalla förslaget i handlingarna 
  
Jarmo Uusitalo (MP): att bifalla förslaget i handlingarna 
  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 
  
att avgifterna för bygglov samt expediering och kungörelse är 76 769 kronor respektive 
1 142 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen för 
beslutet började löpa 2021-03-26. Beslut har fattats inom den lagstadgade tiden enligt 9 
kap. 27 § PBL. 
  
att avgifter för detaljplan är 22 391 kronor. 
  
att för åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå K. Byggherrens förslag 
till kontrollansvarig godtas. Kontrollansvarig är: Sofia Von Hebel  
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 171 Dnr SBN 2021/00166  

Tånga 1:1. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
receptionsbyggnad, förråd samt höghöjdsbana. BYGG.2021.807 

Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnad av receptionsbyggnad med förråd som ska serva 
höghöjdsbana i skogen. Förvaltningens förslag till beslut är att ansökan ska beviljas. 
  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-24 
Översiktskarta upprättad 2021-03-24 
Ansökan inkommen 2021-03-02 
Situationsplan inkommen 2021-03-02 
Plan-, fasad- och sektionsritningar inkomna 2021-03-02 
  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 
  
att avgifterna för bygglov samt expediering och kungörelse är 1 942 kronor respektive  
1 142 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen för 
beslutet började löpa 2021-03-02. Beslut har fattats inom den lagstadgade tiden enligt 9 
kap. 27 § PBL. 
  
att för åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå N. Byggherrens förslag 
till kontrollansvarig godtas. Kontrollansvarig är Göran Berggren. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 172 Dnr SBN 2021/00167  

Eol 1. Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad, utvändig 
ändring samt ändrad användning till gymverksamhet. 
BYGG.2021.791 

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för om- och tillbyggnad, fasadändring och ändrad användning 
av centrumbyggnad med handelsverksamhet till gym. Byggnaden har ett planstridigt 
utgångsläge då tillåten bruttoarea och tillåten byggnadshöjd överskrids. Det är därför 
inte möjligt att ge bygglov för någon volymökning eller ändrad användning. 
Förvaltningens bedömning är att ansökan om bygglov ska avslås. Grannar och sakägare 
har getts tillfälle att yttra sig över ansökan med sista svarsdatum 2021-04-09. Inga 
synpunkter har inkommit. 
  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-24 
Översiktskarta upprättad 2021-03-24 
Ansökan inkommen 2021-03-01 
Situationsplan inkommen 2021-03-16 
Markplaneringsritning inkommen 2021-03-30 
Plan-, fasad- och sektionsritningar inkomna 2021-03-16 
Granskningsyttrande tillgänglighet inkommet 2021-03-01 
Yttrande från räddningstjänsten inkommet 2021-03-26 
Yttrande från Västvatten inkommet 2021-04-06 
Yttrande från miljöenheten inkommet 2021-03-22 

Yrkanden 
Henrik Sundström (M), Anna-Lena Heydar (S), Torun Elgebäck (C), Maria Johansson 
(L): Avvikelsen från detaljplanen bedöms som liten och förenlig med detaljplanens 
syfte. Ansökan uppfyller kraven i 2 och 8 kap. PBL. Den planerade bebyggelsen 
bedöms inte innebära någon betydande olägenhet för omgivningen såsom det avses i 2 
kap. 9 § PBL. Bygglov får därmed beviljas enligt 9 kap. 31 b § PBL. 
  
Jarmo Uusitalo (MP), Martin Pettersson (SD) ansluter till Henrik Sundström (M) med 
fleras yrkande 
  

Propositionsordningar 
Ordföranden ställer proposition på Henrik Sundström (M) med fleras yrkande mot 
förslaget i handlingarna och finner att nämnden beslutar att bevilja ansökan om bygglov 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att bevilja bygglov enligt 9 kap. 31 b § PBL 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Avvikelsen från detaljplanen bedöms som liten och förenlig med detaljplanens syfte. 
Ansökan uppfyller kraven i 2 och 8 kap. PBL. Den planerade bebyggelsen bedöms inte 
innebära någon betydande olägenhet för omgivningen såsom det avses i 2 kap. 9 § PBL 
  
att avgifter för beslut är 17 479 kronor i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. Tidsfristen för beslutet började löpa 2021-03-16. Beslut har fattats 
inom den lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 § PBL. 
  
att för åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå K. Byggherrens förslag 
till kontrollansvarig godtas. Kontrollansvarig är: Rolf Andersson 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 173 Dnr SBN 2021/00168  

Gärsen 11. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus. BYGG.2021.809 

Sammanfattning 
Ansökan avser om- och tillbyggnad av enbostadshus med påbyggnad på övre planet. 
Ansökan avviker från detaljplanen då endast en våning är tillåten samt att tillåten 
byggnadshöjd överskrids. De sammantagna avvikelserna kan inte bedömas som en liten 
avvikelse. Förvaltningens bedömning är att ansökan om bygglov ska avslås. Grannar är 
inte hörda i detta ärende. 
  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-25 
Översiktskarta upprättad 2021-03-24 
Ansökan inkommen 2021-03-02 
Situationsplan inkommen 2021-03-02 
Plan-, fasad- och sektionsritningar inkomna 2021-03-02 
  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att avslå ansökan med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 
  
att avgift för beslut är 12 475 kronor i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. Tidsfristen för beslutet började löpa 2021-03-02. Beslut har fattats 
inom den lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 § PBL. 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 174 Dnr SBN 2021/00123  

Resteröds-Strand 1:7. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus. BYGG.2021.180 

Sammanfattning 
Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus. Ansökan avviker mot detaljplanen 
avseende placering och överyta. Sammantaget bedöms avvikelserna vara för omfattande 
för att bygglov ska kunna ges. Förvaltningens bedömning är att ansökan om bygglov 
ska avslås. Grannar har hörts. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-29 
Översiktskarta upprättad 2021-02-25 
Ansökan inkommen 2021-01-26 
Situationsplan inkommen 2021-01-26 
Plan- och fasadritningar inkomna 2021-01-26 
Beslut samhällsbyggnadsnämnden 2021-03-18 § 130 

Yrkanden 
Henrik Sundström (M), Anna-Lena Heydar (S), Torun Elgebäck (C), Maria Johansson 
(L): Avvikelsen från detaljplanen bedöms som liten och förenlig med detaljplanens 
syfte. Ansökan uppfyller kraven i 2 och 8 kap. PBL. Den planerade bebyggelsen 
bedöms inte innebära någon betydande olägenhet för omgivningen såsom det avses i 2 
kap. 9 § PBL. Bygglov får därmed beviljas enligt 9 kap. 31 b § PBL. 
  
Jarmo Uusitalo (MP), Martin Pettersson (SD), Kent Andreasson (UP), Jerker Lundin 
(KD) ansluter till Henrik Sundström (M) med fleras yrkande 
  

Propositionsordningar 
Ordförande ställer proposition på Henrik Sundström (M) med fleras yrkande mot 
förslaget i handlingarna och finner att nämnden beslutar att bevilja ansökan om bygglov 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att bevilja bygglov enligt 9 kap. 31 b § PBL 
Avvikelsen från detaljplanen bedöms som liten och förenlig med detaljplanens syfte. 
Ansökan uppfyller kraven i 2 och 8 kap. PBL. Den planerade bebyggelsen bedöms inte 
innebära någon betydande olägenhet för omgivningen såsom det avses i 2 kap. 9 § PBL 
  
att avgiften för beslut är 2 272 kronor. Tidsfristen för beslutet började löpa 2021-01-26. 
Beslut har inte fattats inom den lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 § PBL. Avgiften har 
därför reducerats med två femtedelar. 
  
att för åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå K. Byggherrens förslag 
till kontrollansvarig godtas. Kontrollansvarig är: Göran Berggren 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 175 Dnr SBN 2021/00174  

Fasseröd 2:8. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
flerbostadshus. BYGG.2020.3970 

Sammanfattning 
Ansökan avser tillbyggnad av flerbostadshus med uterum om 10 kvm. Ansökan avviker 
från detaljplanen då tillbyggnaden delvis placeras på mark som är avsedd för uthus. 
Avvikelsen från detaljplanen kan inte bedömas som en liten avvikelse. Förvaltningens 
bedömning är att ansökan om bygglov ska avslås. Grannar är hörda. Inga synpunkter 
har inkommit. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-24 
Översiktskarta upprättad 2021-03-24 
Ansökan inkommen 2021-02-03 
Situationsplan inkommen 2021-01-30 
Plan-, fasad- och sektionsritningar inkomna 2021-01-30 
Perspektivritning inkommen 2021-01-30 

Yrkanden 
Henrik Sundström (M), Anna-Lena Heydar (S), Torun Elgebäck (C),  
Maria Johansson (L): Avvikelsen från detaljplanen bedöms som liten och förenlig med 
detaljplanens syfte. Ansökan uppfyller kraven i 2 och 8 kap. PBL. Den planerade 
bebyggelsen bedöms inte innebära någon betydande olägenhet för omgivningen såsom 
det avses i 2 kap. 9 § PBL. Bygglov får därmed beviljas enligt 9 kap. 31 b § PBL. 
  
Jarmo Uusitalo (MP), Martin Pettersson (SD), Jerker Lundin (KD), Kent Andreasson 
(UP) ansluter till Henrik Sundström (M) med fleras yrkande 

Propositionsordningar 
Ordföranden ställer proposition på Henrik Sundström (M) med fleras yrkande mot 
förslaget i handlingarna och finner att nämnden beslutar att bevilja ansökan om bygglov 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att bevilja bygglov enligt 9 kap. 31 b § PBL 
Avvikelsen från detaljplanen bedöms som liten och förenlig med detaljplanens syfte. 
Ansökan uppfyller kraven i 2 och 8 kap. PBL. Den planerade bebyggelsen bedöms inte 
innebära någon betydande olägenhet för omgivningen såsom det avses i 2 kap. 9 § PBL 
  
att avgift för beslut är 1 544 kronor i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. Tidsfristen för beslut började löpa 2021-02-03. Lagstadgad 
handläggningstid har överskridits med en vecka. Avgiften har därför reducerats med en 
femtedel.  



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 176 Dnr SBN 2021/00112  

Herrestad 4:44. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnad samt rivning av befintligt uterum. 
BYGG.2020.4728 

Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnad av komplementbyggnad samt rivning av befintligt uterum. 
  
Byggnaden utformas som ett fristående uterum på 21,6 kvm och placeras i fastighetens 
sydöstra hörn med ett avstånd till fastighetsgräns på 0,5 meter till den östra 
fastighetsgränsen samt 1,2 meter till den södra fastighetsgränsen. Byggnaden ska 
uppföras ovanpå befintlig altan, vilket medför en byggnadshöjd på 3,45 meter, då 
altanens höjd är + 0,6 meter ovan befintlig marknivå. 
Byggnaden uppförs med liggande träpanel samt ett större glasparti på sydvästfasaden. 
Vidare har byggnaden pulpettak med en lutning på 7 grader samt papptäckning. 
Befintligt uterum omfattar 15 kvm är placerat vid byggnadens entré på den södra 
fasaden.  
  
Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att bygglov inte kan beviljas eftersom 
ansökan inte uppfyller de lagkrav som gäller för 39 § byggnadsstadgan 1959:612, 
gällande avstånd till tomtgräns. 
  
Förvaltningens bedömning är att ansökan om bygglov ska avslås. 
  
Grannar är inte hörda i detta ärende. 
 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-24 
Ansökan inkommen 2020-12-29 
Situationsplan inkommen 2021-01-21 
Plan-, fasad- och sektionsritningar inkomna 2020-12-29 
Förslag till kontrollplan inkommen 2020-12-29 
Fotografier inkomna 2021-02-24 
Sökandes bemötande av granskningsyttrande inkommen 2021-02-24 
 

Yrkanden 
Henrik Sundström (M), Anna-Lena Heydar (S), Torun Elgebäck (C), Maria Johansson 
(L): att återremittera ärendet till förvaltningen för hörande av grannar och sakägare 
  
Jarmo Uusitalo (MP), Jerker Lundin (KD) ansluter sig till Henrik Sundström (M) med 
fleras yrkande 
  
Martin Pettersson (SD): att bifalla förslaget i handlingarna 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Propositionsordningar 
Ordföranden ställer proposition på att återremittera ärendet mot att avgöra ärendet idag 
och finner att nämnden beslutar att återremittera ärendet 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att återremittera ärendet till förvaltningen för hörande av grannar och sakägare. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 177 Dnr SBN 2021/00110  

Laneberg 1:104. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnad, garage. BYGG.2021.246 

Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnad av garage med 38 kvm byggnadsarea, som uppförs i ett plan. 
Ansökt åtgärd ger ett avstånd till gata på 1,5 meter, vilket understiger de 4 meter för 
uthus som detaljplanen föreskriver. Förvaltningen bedömer att denna avvikelse inte 
utgör en liten avvikelse från gällande detaljplan enligt 9 kap. 31 b PBL. 
  
Förvaltningens bedömning är att ansökan om bygglov ska avslås. 
  
Grannar och sakägare har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut daterat 2021-03-25 
Ansökan inkommen 2021-01-30 
Situationsplan inkommen 2021-02-10 
Plan-, fasad- och sektionsritningar inkomna 2021-01-30 
Fotografier inkomna 2021-01-30 
Perspektivritning inkommen 2021-01-30 
Sökandes svar på granskningsyttrande inkommen 2021-02-18 
Grannyttrande med synpunkter inkommen 2021-03-18 

Yrkanden 
Henrik Sundström (M), Anna-Lena Heydar (S), Torun Elgebäck (C), Maria Johansson 
(L): att avvikelsen från detaljplanen bedöms som liten och förenlig med detaljplanens 
syfte. Ansökan uppfyller kraven i 2 och 8 kap. PBL. Den planerade bebyggelsen 
bedöms inte innebära någon betydande olägenhet för omgivningen såsom det avses i 2 
kap. 9 § PBL. Bygglov får därmed beviljas enligt 9 kap. 31 b § PBL. 
  
Jarmo Uusitalo (MP): att bevilja ansökan om bygglov 
  
Martin Petterson (SD): att bifalla förslaget i handlingarna 
  

Propositionsordningar 
Ordföranden ställer proposition på Henrik Sundström (M) med fleras yrkande mot 
Martin Pettersson (SD) yrkande och finner att nämnden beslutar att bevilja ansökan om 
bygglov 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att bevilja bygglov enligt 9 kap. 31 b § PBL 
Avvikelsen från detaljplanen bedöms som liten och förenlig med detaljplanens syfte. 
Ansökan uppfyller kraven i 2 och 8 kap. PBL. Den planerade bebyggelsen bedöms inte 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

innebära någon betydande olägenhet för omgivningen såsom det avses i 2 kap. 9 § PBL. 
Bygglov får därmed beviljas enligt 9 kap. 31 b § PBL. 
  
att avgifterna för bygglov och startbesked samt expediering och kungörelse är 5998 
kronor respektive 1 143 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen för beslutet började löpa 2021-02-10. Beslut har fattats inom den 
lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 § PBL. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 178 Dnr SBN 2021/00109  

Tånga 1:83. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus. BYGG 2021. 225 

Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus med 90 kvm. Största tillåtna byggnadsarea 
är 80 kvm enligt gällande detaljplan. Vilket innebär en överyta på 10 kvm som 
motsvarar en avvikelse på 12,5 %. Förvaltningen bedömer att denna avvikelse bedöms 
inte utgöra en liten avvikelse från gällande detaljplan enligt 9 kap. 31 b PBL. 
Grannar har hörts i ärendet, synpunkter har inkommit. Där de anser att byggnadens 
storlek bör vara anpassad efter gällande regler om max 80 kvm samt att byggnadens 
placering på tomten bör vara så att den negativa påverkan (begränsning av nuvarande 
havsutsikt) för närliggande fastigheter minimeras, att den placeras maximalt västerut 
cirka 10 meter från nuvarande önskemål inom tillåtet byggområde på tomten. 
  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-24 
Översiktskarta upprättad 2021-02-24 
Ansökan inkommen 2021-01-28 
Situationsplan inkommen 2021-01-28 
Markplaneringsritning inkommen 2021-02-26 
Plan-, fasad- och sektionsritningar inkomna 2021-02-26, 2021-02-05 
Tillstånd Länsstyrelsen 2021-02-05 
Bemötande av granskningsyttrande 2021-02-26 
Synpunkter från grannar inkomna 2021-03-11, 2021-03-16. 
  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att avslå ansökan med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 
  
att avgifterna för bygglov och startbesked samt expediering och kungörelse är 6854 
kronor respektive 1142 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen för beslutet började löpa 2021-02-05. Beslut har fattats inom den 
lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 § PBL. 
  
att för åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå N. Byggherrens förslag 
till kontrollansvarig godtas. 
Kontrollansvarig är: Peter Antonsson 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 179 Dnr SBN 2021/00149  

Staren 4. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage. 
BYGG.2021.609 

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av garage. Befintligt förråd har en byggnadsarea 
på ca 28 kvm som ska byggas ut om till ett garage på ca 40 kvm enligt ansökan. Garaget 
får även en övervåning som inreds med övernattningsrum.  
För fastigheten gäller detaljplan 14-UDD-1/1909 med laga kraft 1911-10-19. 
Detaljplanen föreskriver att uthus får ha en högsta byggnadshöjd på tre meter. 
Föreslagen tillbyggnad bedöms medföra att garaget får en byggnadshöjd på 5,2 meter. 
Detta innebär en stor avvikelse från gällande detaljplan. 
  
Fastigheten ingår i ett område som är utpekat i kommunens kulturmiljövårdsprogram.  
  
Förvaltningens bedömning är att ansökan om bygglov ska avslås. 
  
Grannar och museet är inte hörda i detta ärende. 
  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-30 
Översiktskarta upprättad 2021-03-30 
Ansökan inkommen 2021-02-16 
Situationsplan inkommen 2021-03-10 
Plan- och fasadritning samt situationsplan, befintliga byggnader inkommen 2021-03-10 
Plan- och sektionsritning inkommen 2021-03-10 
Fasadritning V, N, Ö, S samt situationsplan inkommen 2021-03-11 
  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att avslå ansökan med stöd av 9 kap. 30 och 31b §§ plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL 
  
att avgifterna för bygglov samt expediering och kungörelse är 3 787 kronor respektive 1 
135 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen för beslutet 
började löpa 2021-03-11. Beslut har fattats inom den lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 
§ PBL. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 180 Dnr SBN 2021/00100  

Utby 4:55. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnad. BYGG.2020.4717 

Sammanfattning 
Ärendet utgår från dagens sammanträde. 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 181 Dnr SBN 36891  

Information om fortsatt hantering av Geddeknippens deponi 

Sammanfattning 
Miljöinspektör, Peter Jonasson informerar nämnden om pågående tillsynsärende av 
Geddeknippens deponi. Bolaget har sedan 2014 tillstånd enligt miljöbalken att bedriva 
verksamhet med inert deponi på fastigheten Geddeknippeln 1:11 i Uddevalla kommun. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sedan bolaget erhöll sitt tillstånd bedrivit tillsyn 
över verksamheten. Förvaltningen har i ökande omfattning, särskilt sedan 2019 
uppmärksammat brister i verksamheten, och anser att bristerna är så pass stora och i 
sådan omfattning att samhällsbyggnadsnämnden inte heller kan fullfölja sin 
tillsynsuppgift över verksamheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen upplever stora 
svårigheter i att kommunicera med bolaget, vilket ytterligare försvårar tillsynsarbetet.  
 
Vidare hantering diskuteras och ärendet beräknas komma till nämnden för beslut på maj 
sammanträdet. 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 182 Dnr SBN 2021/00175  

Bokenäs-Fossen 1:28 Tillsyn av avlopp, tätbebyggelse 
MEA.2017.2937 

Sammanfattning 
På fastigheten Bokenäs-Fossen 1:28 finns en avloppsanläggning bestående av en sluten 
tank för wc-avloppet och en slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvattenavloppet. 
Avloppsanläggningen saknar tillstånd. Till avloppsanläggningen finns ett bostadshus 
kopplat.  
  
Tillsyn av avloppsanläggningen gjordes 2017. För fastigheten Bokenäs-Fossen 1:28 
fattades beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten som trädde i kraft 30 april 2019. 
Det har inte kommit in några uppgifter om att avloppsanläggningen har åtgärdas. 
  
Mot bakgrund av detta bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen det skäligt att förena 
beslutet med vite. 
  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-12 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att förbjuda fastighetsägare Jerry Wetterskog, personnummer: , och 
Marianne Wetterskog,  att släppa ut avloppsvatten från bostadshuset på 
Bokenäs-Fossen 1:28, Bokenäs Fossen 348, om inte avloppsvattnet genomgått rening 
som godkänts av nämnden.  
  
Åtgärder ska vara genomförda senast 31 oktober 2022. 
  
Beslutet förenas med ett vite om 50 000 kronor vardera ifall åtgärden inte vidtas inom 
utsatt tid. 
  
att ta ut avgift enligt gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och 
angränsande lagstiftningar. 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 183 Dnr SBN 2021/00176  

Sörberget 2:1, Sörberget 2:5 Tillsyn av avlopp MEA.2017.4156 

Sammanfattning 
För fastigheten Sörberget 2:5 finns en avloppsanläggning bestående av en 
slamavskiljare och en markbädd. Avloppsanläggningen har tillstånd från 1979 som 
aldrig slutbesiktigades. Avloppsanläggningen är gemensam med fastigheten Sörberget 
2:1. Till avloppsanläggningen finns bostadshus kopplat.  
  
Tillsyn av avloppsanläggningen gjordes 2018. För fastigheten Sörberget 2:5 fattades 
beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten som trädde i kraft 30 december 2019. 
Det har inte kommit in några uppgifter om att avloppsanläggningen har åtgärdas. 
  
Mot bakgrund av detta bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen det skäligt att förena 
beslutet med vite. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-25 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att förbjuda fastighetsägare Kerstin Birgitta Jarnedal, personnummer: , 
och Knut Börje Jarnedal, personnummer:  att släppa ut avloppsvatten 
från bostadshuset på Sörberget 2:5, Sörberget 105, om inte avloppsvattnet genomgått 
rening som godkänts av nämnden.  
  
Åtgärder ska vara genomförda senast 31 oktober 2022. 
  
Beslutet förenas med ett vite om 50 000 kronor vardera ifall åtgärden inte vidtas inom 
utsatt tid. 
  
att ta ut avgift enligt gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och 
angränsande lagstiftningar. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 184 Dnr SBN 2021/00177  

Eskilsröd 1:11 Tillsyn av avlopp MEA.2017.4193 

Sammanfattning 
För fastigheten Eskilsröd 1:11 finns en avloppsanläggning bestående av en 
slamavskiljare. Avloppsanläggningen saknar tillstånd. Till avloppsanläggningen finns 
bostadshus kopplat.  
  
Tillsyn av avloppsanläggningen gjordes 2018. För fastigheten Eskilsröd 1:11 fattades 
beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten som trädde i kraft 30 december 2019. 
Det har inte kommit in några uppgifter om att avloppsanläggningen har åtgärdats. 
  
Mot bakgrund av detta bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen det skäligt att förena 
beslutet med vite. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-25 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att förbjuda fastighetsägare Håkan Niklasson, personnummer: , att 
släppa ut avloppsvatten från bostadshuset på Eskilsröd 1:11, Eskilsröd 220, om inte 
avloppsvattnet genomgått rening som godkänts av nämnden.  
  
Åtgärder ska vara genomförda senast 31 oktober 2022. 
  
Beslutet förenas med ett vite om 50 000 kronor ifall åtgärden inte vidtas inom utsatt tid. 
  
att ta ut avgift enligt gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och 
angränsande lagstiftningar. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 185 Dnr SBN 2021/00179  

Gullmarsberg 2:192 Tillsyn av avlopp MEA.2017.4231 

Sammanfattning 
På fastigheten Gullmarsberg 2:192 finns en avloppsanläggning bestående av en 
slamavskiljare och en markbädd. Avloppsanläggningen har tillstånd från 1996 och den 
slutbesiktigades samma år. Till avloppsanläggningen finns ett bostadshus kopplat.  
  
Tillsyn av avloppsanläggningen gjordes 2018. För fastigheten Gullmarsberg 2:192 
fattades beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten som trädde i kraft 30 december 
2019. Det har inte kommit in några uppgifter om att avloppsanläggningen har åtgärdats. 
  
Mot bakgrund av detta bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen det skäligt att förena 
beslutet med vite. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-25 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att förbjuda fastighetsägare Patrik Olsson, personnummer: , att släppa ut 
avloppsvatten från bostadshuset på Gullmarsberg 2:192, Skredsviks Skarnhälla 135, om 
inte avloppsvattnet genomgått rening som godkänts av nämnden.  
  
Åtgärder ska vara genomförda senast 31 oktober 2022. 
  
Beslutet förenas med ett vite om 50 000 kronor ifall åtgärden inte vidtas inom utsatt 
  
att ta ut avgift enligt gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och 
angränsande lagstiftningar. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 186 Dnr SBN 2021/00180  

Gullmarsberg 2:151 Tillsyn av avlopp MEA.2018.1104 

Sammanfattning 
På fastigheten Gullmarsberg 2:151 finns en avloppsanläggning bestående av en 
slamavskiljare och en markbädd. Avloppsanläggningen har tillstånd från 1975 och 
slutbesiktigades 1976. Till avloppsanläggningen finns ett bostadshus kopplat.  
  
Tillsyn av avloppsanläggningen gjordes 2018. För fastigheten Gullmarsberg 2:151 
fattades beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten som trädde i kraft 30 december 
2019. Det har inte kommit in några uppgifter om att avloppsanläggningen har åtgärdats. 
  
Mot bakgrund av detta bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen det skäligt att förena 
beslutet med vite. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-25 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att förbjuda fastighetsägare Roberth Börjesson, personnummer: , att 
släppa ut avloppsvatten från bostadshuset på Gullmarsberg 2:151, Skredsviks Baggetorp 
136, om inte avloppsvattnet genomgått rening som godkänts av nämnden.  
  
Åtgärder ska vara genomförda senast 31 oktober 2022. 
  
Beslutet förenas med ett vite om 50 000 kronor ifall åtgärden inte vidtas inom utsatt tid. 
  
att ta ut avgift enligt gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och 
angränsande lagstiftningar. 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 187 Dnr SBN 2021/00178  

Gullmarsberg 2:156 Tillsyn av avlopp MEA.2017.4222 

Sammanfattning 
För fastigheten Gullmarsberg 2:156 finns en avloppsanläggning bestående av en 
slamavskiljare och en markbädd. Avloppsanläggningen har tillstånd från 1978 och 
slutbesiktigades samma år. Avloppsanläggningen är gemensam med fastigheten 
Gullmarsberg 2:161. Till avloppsanläggningen finns bostadshus kopplat.  
  
Tillsyn av avloppsanläggningen gjordes 2018. För fastigheten Gullmarsberg 2:156 
fattades beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten som trädde i kraft 30 december 
2019. Det har inte kommit in några uppgifter om att avloppsanläggningen har åtgärdats. 
  
Mot bakgrund av detta bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen det skäligt att förena 
beslutet med vite. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att förbjuda fastighetsägare Sara Nilsson, personnummer: , att släppa ut 
avloppsvatten från bostadshuset på Gullmarsberg 2:156, Skredsviks Finnland 115, om 
inte avloppsvattnet genomgått rening som godkänts av nämnden.  
  
Åtgärder ska vara genomförda senast 31 oktober 2022. 
  
Beslutet förenas med ett vite om 50 000 kronor ifall åtgärden inte vidtas inom utsatt tid. 
  
att ta ut avgift enligt gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och 
angränsande lagstiftningar. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 188 Dnr SBN 2021/00209  

Gullmarsberg 2:161 Tillsyn av avlopp MEA.2017.4222 

Sammanfattning 
För fastigheten Gullmarsberg 2:161 finns en avloppsanläggning bestående av en 
slamavskiljare och en markbädd. Avloppsanläggningen har tillstånd från 1978 och 
slutbesiktigades samma år. Avloppsanläggningen är gemensam med fastigheten 
Gullmarsberg 2:156. Till avloppsanläggningen finns bostadshus kopplat.  
  
Tillsyn av avloppsanläggningen gjordes 2018. För fastigheten Gullmarsberg 2:161 
fattades beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten som trädde i kraft 30 december 
2019. Det har inte kommit in några uppgifter om att avloppsanläggningen har åtgärdats. 
  
Mot bakgrund av detta bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen det skäligt att förena 
beslutet med vite. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-25 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att förbjuda fastighetsägare Arne Lennart Nilsson, personnummer: , att 
släppa ut avloppsvatten från bostadshuset på Gullmarsberg 2:161, Skredsviks Finnland 
117, om inte avloppsvattnet genomgått rening som godkänts av nämnden.  
  
Åtgärder ska vara genomförda senast 31 oktober 2022. 
  
Beslutet förenas med ett vite om 50 000 kronor ifall åtgärden inte vidtas inom utsatt tid. 
  
att ta ut avgift enligt gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och 
angränsande lagstiftningar. 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 189 Dnr SBN 2021/00181  

Lane-Ryrs Torp 1:32 Tillsyn av avlopp MEA.2018.3195 

Sammanfattning 
På fastigheten Lane-Ryrs Torp 1:32 finns en avloppsanläggning bestående av en 
slamavskiljare. Avloppsanläggningen saknar tillstånd. Till avloppsanläggningen finns 
ett bostadshus kopplat.  
  
Tillsyn av avloppsanläggningen gjordes 2018. För fastigheten Lane-Ryrs Torp 1:32 
fattades beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten som trädde i kraft 31 januari 
2020. Det har inte kommit in några uppgifter om att avloppsanläggningen har åtgärdats. 
  
Mot bakgrund av detta bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen det skäligt att förena 
beslutet med vite. 
 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-25 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att förbjuda fastighetsägare Björn Oksjö, personnummer: , och Maria 
Oksjö, personnummer: , att släppa ut avloppsvatten från bostadshuset på 
Lane-Ryrs Torp 1:32, Lane-Ryrs Torp 139, om inte avloppsvattnet genomgått rening 
som godkänts av nämnden.  
  
Åtgärder ska vara genomförda senast 31 oktober 2022. 
  
Beslutet förenas med ett vite om 50 000 kronor vardera ifall åtgärden inte vidtas inom 
utsatt tid. 
  
att ta ut avgift enligt gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och 
angränsande lagstiftningar. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 190 Dnr SBN 2021/00188  

Lane-Ryrs Torp 2:2 Tillsyn av avlopp MEA.2018.3300 

Sammanfattning 
På fastigheten Torseröd 1:47 finns en avloppsanläggning bestående av en 
slamavskiljare. Avloppsanläggningen saknar tillstånd. Till avloppsanläggningen finns 
ett bostadshus kopplat.  
  
Tillsyn av avloppsanläggningen gjordes 2018. För fastigheten Torseröd 1:47 fattades 
beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten som trädde i kraft 31 januari 2020. Det 
har inte kommit in några uppgifter om att avloppsanläggningen har åtgärdats. 
  
Mot bakgrund av detta bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen det skäligt att förena 
beslutet med vite. 
 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-25 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att förbjuda fastighetsägare Emil Lang, personnummer: , att släppa ut 
avloppsvatten från bostadshuset på Torseröd 1:47, Torseröd 121, om inte avloppsvattnet 
genomgått rening som godkänts av nämnden.  
  
Åtgärder ska vara genomförda senast 31 oktober 2022. 
  
Beslutet förenas med ett vite om 50 000 kronor ifall åtgärden inte vidtas inom utsatt tid. 
  
att ta ut avgift enligt gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och 
angränsande lagstiftningar. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 191 Dnr SBN 2021/00182  

Bokenäs-Hogen 1:8 Tillsyn av avlopp MEA.2018.3271 

Sammanfattning 
På fastigheten Bokenäs-Hogen 1:8 finns en avloppsanläggning bestående av en 
slamavskiljare och en infiltrationsanläggning anlagd mellan 1970-1974. 
Avloppsanläggningen saknar tillstånd. Till avloppsanläggningen finns ett bostadshus 
kopplat.  
  
Tillsyn av avloppsanläggningen gjordes 2018. För fastigheten Bokenäs-Hogen 1:8 
fattades beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten som trädde i kraft 31 januari 
2020. Det har inte kommit in några uppgifter om att avloppsanläggningen har åtgärdats. 
  
Mot bakgrund av detta bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen det skäligt att förena 
beslutet med vite. 
 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-25 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att förbjuda fastighetsägare Tommy Andersson, personnummer: , att 
släppa ut avloppsvatten från bostadshuset på Bokenäs-Hogen 1:8, Bokenäs Hogen 331 
och Bokenäs Hogen 333, om inte avloppsvattnet genomgått rening som godkänts av 
nämnden.  
  
Åtgärder ska vara genomförda senast 31 oktober 2022. 
  
Beslutet förenas med ett vite om 50 000 kronor ifall åtgärden inte vidtas inom utsatt tid. 
  
att ta ut avgift enligt gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och 
angränsande lagstiftningar. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 192 Dnr SBN 2021/00183  

Bokenäs-Hogen 3:1 Tillsyn av avlopp MEA.2018.3273 

Sammanfattning 
På fastigheten Bokenäs-Hogen 3:1 finns en avloppsanläggning bestående av en 
slamavskiljare. Avloppsanläggningen saknar tillstånd. Till avloppsanläggningen finns 
ett bostadshus kopplat.  
  
Tillsyn av avloppsanläggningen gjordes 2018. För fastigheten Bokenäs-Hogen 3:1 
fattades beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten som trädde i kraft 31 januari 
2020. Det har inte kommit in några uppgifter om att avloppsanläggningen har åtgärdats. 
  
Mot bakgrund av detta bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen det skäligt att förena 
beslutet med vite. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-25 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att förbjuda fastighetsägare Anne Helen Benjaminsson, personnummer: 

, Emil Olsson, personnummer: , och Lennart Olsson, 
personnummer: , att släppa ut avloppsvatten från bostadshuset på 
Bokenäs-Hogen 3:1, Bokenäs Hogen 221, om inte avloppsvattnet genomgått rening som 
godkänts av nämnden.  
  
Åtgärder ska vara genomförda senast 31 oktober 2022. 
  
Beslutet förenas med ett vite om 50 000 kronor vardera ifall åtgärden inte vidtas inom 
utsatt tid. 
  
att ta ut avgift enligt gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och 
angränsande lagstiftningar. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 193 Dnr SBN 2021/00185  

Bokenäs-Röd 1:3 Tillsyn av avlopp MEA.2018.3277 

Sammanfattning 
På fastigheten Bokenäs-Röd 1:3 finns en avloppsanläggning bestående av en 
slamavskiljare och en infiltration. Avloppsanläggningen har tillstånd från 1976 men 
slutbesiktigades inte vid anläggandet. Till avloppsanläggningen finns ett bostadshus 
kopplat.  
  
Tillsyn av avloppsanläggningen gjordes under 2018. För fastigheten Bokenäs-Röd 1:3 
fattades beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten som trädde i kraft 31 januari 
2020. Det har inte kommit in några uppgifter om att avloppsanläggningen har åtgärdats. 
  
Mot bakgrund av detta bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen det skäligt att förena 
beslutet med vite. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-25 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att förbjuda fastighetsägare Jessica Eklund, personnummer:  och Marin 
Lennart Larsson, personnummer: , att släppa ut avloppsvatten från 
bostadshuset på Bokenäs-Röd 1:3, Bokenäs Röd 141, om inte avloppsvattnet genomgått 
rening som godkänts av nämnden.  
  
Åtgärder ska vara genomförda senast 31 oktober 2022. 
  
Beslutet förenas med ett vite om 50 000 kronor vardera ifall åtgärden inte vidtas inom 
utsatt tid. 
  
att ta ut avgift enligt gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och 
angränsande lagstiftningar. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 194 Dnr SBN 2021/00186  

Torseröd 1:47 Tillsyn av avlopp MEA.2018.3280 

Sammanfattning 
På fastigheten Torseröd 1:47 finns en avloppsanläggning bestående av en 
slamavskiljare. Avloppsanläggningen saknar tillstånd. Till avloppsanläggningen finns 
ett bostadshus kopplat.  
  
Tillsyn av avloppsanläggningen gjordes 2018. För fastigheten Torseröd 1:47 fattades 
beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten som trädde i kraft 31 januari 2020. Det 
har inte kommit in några uppgifter om att avloppsanläggningen har åtgärdats. 
  
Mot bakgrund av detta bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen det skäligt att förena 
beslutet med vite. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-25 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att förbjuda fastighetsägare Emil Lang, personnummer: , att släppa ut 
avloppsvatten från bostadshuset på Torseröd 1:47, Torseröd 121, om inte avloppsvattnet 
genomgått rening som godkänts av nämnden.  
  
Åtgärder ska vara genomförda senast 31 oktober 2022. 
  
Beslutet förenas med ett vite om 50 000 kronor ifall åtgärden inte vidtas inom utsatt tid. 
  
att ta ut avgift enligt gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och 
angränsande lagstiftningar. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 195 Dnr SBN 2021/00190  

Listaskogen 1:19 Tillsyn av avlopp MEA.2019.3341 

Sammanfattning 
På fastigheten Listaskogen 1:19 finns en avloppsanläggning bestående av en 
slamavskiljare och en infiltration. Avloppsanläggningen har tillstånd från 1976 men 
slutbesiktigades inte vid anläggandet. Till avloppsanläggningen finns ett bostadshus 
kopplat.  
  
Tillsyn av avloppsanläggningen gjordes 2019. För fastigheten Listaskogen 1:19 fattades 
beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten som trädde i kraft 31 oktober 2020. Det 
har inte kommit in några uppgifter om att avloppsanläggningen har åtgärdats. 
  
Mot bakgrund av detta bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen det skäligt att förena 
beslutet med vite. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-25 
Yttrande från fastighetsägaren, 2021-03-12 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att förbjuda fastighetsägare Ulf  Roger Gösta Börjesson, personnummer: 

 och Gunilla Lovisa Frideborg Mellgren, personnummer: , att 
släppa ut avloppsvatten från bostadshuset på Listaskogen 1:19, Vrån 330, om inte 
avloppsvattnet genomgått rening som godkänts av nämnden.  
  
Åtgärder ska vara genomförda senast 31 oktober 2022. 
  
Beslutet förenas med ett vite om 50 000 kronor vardera ifall åtgärden inte vidtas inom 
utsatt tid. 
  
att ta ut avgift enligt gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och 
angränsande lagstiftningar. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 196 Dnr SBN 2021/00191  

Råsseröd 1:9 Tillsyn av avlopp MEA.2019.3346 

Sammanfattning 
På fastigheten Råsseröd 1:9 finns en avloppsanläggning bestående av en slamavskiljare, 
en markbädd samt ett grusfilter. Avloppsanläggningen har tillstånd från 1974. Till 
avloppsanläggningen finns ett bostadshus kopplat.  
  
Tillsyn av avloppsanläggningen gjordes 2019. För fastigheten Råsseröd 1:9 fattades 
beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten som trädde i kraft 31 oktober 2020. Det 
har inte kommit in några uppgifter om att avloppsanläggningen har åtgärdats. 
  
Mot bakgrund av detta bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen det skäligt att förena 
beslutet med vite. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-25 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att förbjuda fastighetsägare Sven Roland Åhman, personnummer: , att 
släppa ut avloppsvatten från bostadshuset på Råsseröd 1:9, Råsseröd 820, om inte 
avloppsvattnet genomgått rening som godkänts av nämnden.  
  
Åtgärder ska vara genomförda senast 31 oktober 2022. 
  
Beslutet förenas med ett vite om 50 000 kronor ifall åtgärden inte vidtas inom utsatt tid. 
  
att ta ut avgift enligt gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och 
angränsande lagstiftningar. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 197 Dnr SBN 2021/00163  

Strandön 2:1 Strandskyddsdispens för ny byggnad. 
NAT.2021.1041 

Sammanfattning 
Ansökan om strandskyddsdispens gäller en ny byggnad inom Strandön 2:1. Fastigheten 
är belägen på norra delen av Strandön och omfattas av strandskydd. 
Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare avslagit en dispens i efterhand för en annan 
placering inom samma fastighet samt beslutat om föreläggande om rättelse. Därefter har 
en ny ansökan inkommit för uppförande av byggnaden på en annan del av fastigheten.  
  
Särskilda skäl bedöms finnas eftersom platsen bedöms vara tagen i anspråk på ett sådant 
sätt som gör att den saknar betydelse för strandskyddets syften. Byggnadens föreslagna 
läge inom bedömd tomtplats bedöms inte utvidga hemfridszonen. Etableringen bedöms 
inte skada något av strandskyddets syften. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att 
dispens ges för byggnaden. Förvaltningen föreslår även en tomtplatsavgränsning enligt 
förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-19 
Tomtplatsavgränsning 2021-03-19 
Ansökan inklusive bilagor 2021-03-12 
Översiktskartor 2021-03-19 
Utdrag ur detaljplan för Strandön 2021-03-19 
Produktblad Meiro 70-ISO 2021-03-12 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att bevilja strandskyddsdispens för byggnad i enlighet med ansökan 
  
att tomtplatsen ska avgränsas i enlighet med bifogad karta 
  
att förena dispensen med följande villkor: 

- Byggnadens storlek (längd, bredd, höjd) får ej överstiga uppgifterna i ansökan 
- Byggnadens framsida med dörrar och större fönster ska riktas mot nordväst i 

enlighet med ansökningshandlingarna 
- Byggnaden får inte placeras längre ifrån huvudbyggnaden än vad som angivits i 

ansökan 
- Byggnaden ska även i övrigt placeras och utformas i enlighet med 

ansökningshandlingarna. 
  

att avgift för handläggningen sätts ner till 5180 kr med stöd av taxa antagen av 
kommunfullmäktige 2020-12-09, § 281 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 198 Dnr SBN 2020/00630  

Pipfabriken 4. Anmälan om olägenhet/störning, buller. 
HAL.2018.3519 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-11-19 att förelägga barn och 
utbildningsnämnden att utreda hur det går att minska bullerpåverkan från 
verksamheterna Skansens förskola och Fyrens pedagogiska verksamhet på 
grannfastigheterna Pipfabriken 5 och 6.  
Barn och utbildningsnämnden har 2021-02-23 inkommit med svar/utredning. 
Utredningen visar inte på att man har gått igenom flera möjligheter. Bedömningen är att 
utredningen inte är tillräckligt utförlig.  
Om Barn och utbildningsnämndens utredning visar att åtgärder inte är möjliga, kan 
Samhällsbyggnadsnämnden komma fram till att omfattningen av de verksamheter som 
bedrivs på Pipfabriken 4 inte är anpassade till området och Samhällsbyggnadsnämnden 
kan då komma att förbjuda eller begränsa delar av verksamheterna på Pipfabriken 4.  
 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-25 
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2020-11-19 § 475 
Barn och utbildningsnämndens protokollsutdrag § 20 2021-02-18  
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2021-02-02 
Klagandens yttrande daterad 2021-03-18 
Barn och utbildnings yttrande daterad 2021-03-16 
 

Yrkanden 
Henrik Sundström (M), Anna-Lena Heydar (S), Torun Elgebäck (C), Maria Johansson 
(L): att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 

Propositionsordningar 
Ordföranden ställer proposition på att bordlägga ärendet mot att avgöra idag och finner 
att nämnden beslutar att bordlägga ärendet 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 199 Dnr SBN 2021/00129  

Controllerrapport februari 2021 

Sammanfattning 
Två gånger årligen, utöver de ordinarie delårsrapporterna, upprättar förvaltningen en 
controllerrapport. Controllerrapporten avser avstämning per siste februari och siste 
oktober. Efter årets första två månader prognostiseras ett resultat i balans med budget. 
Avvikelser inom verksamheterna finns men prognosen förbättras av 
exploateringsintäkter till följd av försäljning av tomter på Sundsstrand. 
Investeringsuppföljningen visar på en avvikelse motsvarande ca 30 % av nämndens 
egen investeringsbudget samt cirka 14 % av investeringsprojekt som förvaltningen utför 
på uppdrag av övriga nämnder. Avvikelserna för nämndens egna investeringar beror 
framför allt på senarelagda tidplaner i underlag till Budgetdialog 2022–2024. 
Avvikelserna när det gäller övriga nämnder beror framför allt på att projekt inte är 
beställda i den omfattning som är budgeterat för samt senarelagda tidplaner för 
detaljplanearbete samt överklaganden. Genomförandet av stadsutvecklingsprojekten 
innebär ett underskott i budget som hanteras centralt i prognosen. 
 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-22 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att godkänna controllerrapporten per siste februari  



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 200 Dnr SBN 2021/00006  

Information ekonomi 2021 

Sammanfattning 
Maria Jacobsson, förvaltningschef och Cornelia Kirpensteijn enhetschef ekonomistöd 
informerar nämnden om dagordningen inför nämndens kommande uppsiktsplikstmöte 
med kommunstyrelsen. Och går igenom punkt för punkt för nämnden att kommentera 
och komma med in-put. 
 
Information ges även om kommande uppföljning av vinterväghållning som numera 
sköts i egen regi av samhällsbyggnadsnämnden. Utvärdering beräknas utföras under 
2022. 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att notera informationen 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 201 Dnr SBN 2021/00113  

Remissutlåtande på Uddevalla kommuns friluftsplan "Hållbart 
friluftsliv" 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden har fått Uddevalla kommuns friluftsplan (del1) på remiss 
från Kultur och Fritid. Uppdraget att ta fram en friluftsplan kommer från kommunens 
flerårsplan 2020-2022. Planen har de tio nationella målen för friluftsliv som grund. 
Detta är den första delen av planen och den utgör de övergripande ramarna för det 
kommungemensamma friluftslivet.  
Planen ger underlag för att kunna skapa en förvaltningsgemensam friluftsorganisation 
och ett hållbart arbete för friluftsliv. Planen pekar ut 6 områden som kräver samverkan 
för att nå det övergripande målet med friluftsliv ” Med omsorg för framtiden förvaltar 
och utvecklar vi tillsammans ett friluftsliv som är en naturlig del av allas vardag”. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-25 
Samhällsbyggnadsförvaltningens remissyttrande 2021-03-25 
Remissutgåva Hållbart friluftsliv, Uddevalla kommuns friluftsplan 
 

Yrkanden 
Martin Pettersson (SD): att skicka Samhällsbyggnadsförvaltningens remissyttrande som 
svar på remissen med tillägget att kommuninvånarnas såväl rättigheter som skyldigheter 
gentemot markägare, arrendatorer och andra nyttjanderättsinnehavare bör belysas i 
friluftsplanen. 
 

Propositionsordningar 
Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Martin Petterssons (SD) 
yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med det förstnämnda 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att skicka Samhällsbyggnadsförvaltningens remissyttrande som svar på remissen 
 

Reservation/Protokollsanteckning 
Martin Pettersson (SD), Mattias Forseng (SD) reserverar sig i förmån för eget yrkande 
 
Jerker Lundin (KD) reserverar sig i förmån för Martin Pettersson (SD) yrkande 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 202 Dnr SBN 2020/00551  

Medborgarförslag från Fredrika Andersson om upprustning av 
Lelångenbanan 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag inkom 6 augusti, 2020 från Fredrika Andersson om upprustning 
av Lelångebanan. I sitt medborgarförslag skriver hon att hon önskar att Uddevalla 
kommun fortsätter med upprustningen av Lelången, i form av rensning och gallring av 
träd samt nya staket utmed Lelången. Hon skriver vidare att banan behöver jämnas till 
med asfalt eller hård packat grus, särskilt på sträckningen mellan Bjursjön och Lane.  
  
Samhällsbyggnad har fått klartecken att rusta upp Lelången fram till 172. Det 
förvaltningen gör är att ta bort svålen som hindrar vattenavrinningen, samt påför nytt 
gruslager, jämnar till ytan och röja bland eventuella träd som hänger ner över Lelången. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen avser alltså inte att hårdgöra ytan utan fortsätter med 
grusbeläggning. 
  
Belysning kommer att sättas upp på kommunens mark, vilket i detta fall är från där 
belysningen slutar vid Bjursjöstugan och fram till vägen som ligger mellan sjöarna, 
Bjursjön och Hogsjön. En sträcka på ungefär 5-600 meter.  
  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-03-02 
Medborgarförslag 2020-09-15 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-09-09 

Yrkanden 
Kent Andreasson (UP): att bifalla medborgarförslaget 

Propositionsordningar 
Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Kent Andreasson (UP) 
yrkande och finner att nämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att anse medborgarförslaget besvarat 
  

Reservation/Protokollsanteckning 
Kent Andreasson (UP), Ingvar Lindsta (UP) 
Uddevalla partiet har via en motion samma intresse som medborgarförslaget, 
Trygghetsskapande åtgärder utmed Lelångenbanan till Lane Fagerhult. 
  
I början på detta år 2021 fick vi reda på att kommunen glädjande rustar upp Lelången 
och sätter upp mer belysning från Bjursjön mot Länsväg 172. Uddevalla Kommun 
jobbar även på andra sidan 172an för att i ordning ställa Lelången från L72an till Lane 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Fagerhult. Detta är mycket bra och kommer betyda mycket för cykelpendling från 
samhället och in till Uddevalla. Det är många människor som cykelpendlar från den 
delen av Kommunen. Men även delen Lane Fagerhult-Bjursjön bör få belysning för 
ökad trygghet. Efter Uddevallapartiets lyckade framstöt i belysningsfrågan i Lane vill vi 
fortsätta att satsa där. Men även cyklare från Lane-Ryrs området kommer kunna 
använda denna väg. Man tar sig från Lane-Ryr via väg 698 till väg 700 som förbinder 
Lane-Ryr med Lane. Då slipper man cykla på mycket trafikerade bilvägar. Det finns ett 
bekymmer och det är överfarten över !72an den är inte säker och rent av farlig. Här vill 
Uddevallapartiet att kommunens tjänstemän skyndsamt börjar diskutera med 
Trafikverket för att hitta en lösning så överfarten blir trygg och säker. L72an är mycket 
hårt trafikerad och denna överfart ligger på en höjd med dålig sikt. Uddevallapartiet vill 
att HELA Uddevalla kommun ska leva. Uddevallapartiet vill alltså att förvaltningen 
skyndsamt rustar upp Lelången sträckan Lane-LV L72 och att givetvis hela sträckan 
Lane till Bjursjön också skall ha belysning. Att kommunen omedelbart sätter sig med 
Trafikverket och hittar en lösning på den farliga överfarten över LV 172. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 203 Dnr SBN 2020/00512  

Gestaltning av Norra Drottninggatan etapp 2 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden arbetat 
fram ett gestaltningsförslag för ombyggnation av Norra Drottninggatan etapp 2, 
inklusive tvärgatorna Bartilsgatan och Norrtullsgatan.  
  
Gatumiljöerna är i mycket dåligt skick och i anslutning till Västvattens kommande 
arbete (2022 enligt plan) för VA-sanering i området ges möjlighet att rusta 
gatumiljöerna i ett område som är både restaurangtät och inrymmer ett av stadens 
största hotell.  
  
Resultatet av arbetet är nu klart för godkännande av samhällsbyggnadsnämnden. 
 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-15 
Funktionsritning från Landskapsgruppen, två bilagor, upprättad 2021-03-23 
Karta över berört område, Norra Centrum, upprättad 2021-03-23 
Visionsbild över Norra Drottninggatan, upprättad 2021-03-23 
Kalkyl över kostnaderna, gata för gata, upprättad 2021-03-23 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att godkänna förslaget till gestaltning och funktionalitet inför upprustningen av Norra 
Drottninggatan, Bartilsgatan och Norrtullsgatan 
  
att Samhällsbyggnadsförvaltningen planerar och förbereder genomförandet av 
investeringen i de nya gatumiljöerna på Norra Drottninggatan, Bartilsgatan och 
Norrtullsgatan i samband med den planerade VA-saneringen. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 204 Dnr SBN 2021/00148  

Sörvik 1:1, överenskommelse om fastighetsreglering 

Sammanfattning 
Uddevalla Energi Elnät AB, nedan kallad Köparen, har inkommit med en förfrågan om 
att få köpa till mark från kommunens fastighet Sörvik 1:1 och reglera den till sin 
fastighet Sörvik 1:31. Köparen har behov av att utöka sin fastighet för att kunna bygga 
ett nytt inbyggt ställverk för att senare kunna avveckla det gamla. Kommunen har 
kommit överens med Köparen om att överlåta cirka 3 500 m2 för en köpeskilling om 
100 kr/m2. Marken ligger tills störst del utanför detaljplanelagt område förutom en liten 
del som utgörs av specialområde för trafikändamål inom stadsplan för Uddevallavarvet 
från 1976-11-07. Överlåtelsen ska ske genom fastighetsreglering och samtliga kostnader 
i samband med detta betalas av Köparen. Överenskommelsen är villkorad av att 
Köparen erhåller positivt förhandsbesked för bygglov senast 2021-12-31 samt att 
fastighetsbildningsbeslutet får laga kraft. 
 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-25 
Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering, 2021-03-05 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att godkänna upprättad ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering mellan 
kommunen och Uddevalla Energi AB 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 205 Dnr SBN 36761  

Information Stadskärnan 1:102, markanvisningsavtal 

Sammanfattning 
Ärendet utgår från dagens sammanträde. 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 206 Dnr SBN 2021/00143  

Rivning hus Gustavsberg 1:6 

Sammanfattning 
Uddevalla kommun köpte i slutet av 2019 in en arrendestuga belägen på Gustavsberg 
1:6 när denna var ute till försäljning. Eftersom byggnaden låg inom Gustavsbergs 
naturreservat sågs det först och främst som en möjlighet att avprivatisera detta område 
och öppna upp ytan för allmänheten. Ytterligare en tanke med köpet var att det vid 
området kunde finnas förutsättningar för en framtida ställplats. Läget vid Gustavsberg 
skulle vara en fin miljö för att attrahera den typen av turism. Byggnaden kunde då vara 
en del i ställplatsområdet i form av ett servicehus. En förstudie pågår där man ser över 
områden för möjliga ställplatser och Gustavsberg är en av dem.  
  
Byggtekniker har tittat på byggnadens förutsättningar och kommit fram till att huset, 
som i grunden är ett enklare fritidshus, inte kommer att klara av den belastning som ett 
servicehus innebär. Föreslaget är att man i stället tar bort befintligt hus och ersätter det, 
om ställplats beslutas för området och då med en för ändamålet mer anpassad byggnad. 
Rivningskostnaden bedöms till cirka 200 000 kr. 
  
Byggnaden används inte idag och brunnen där byggnaden får sitt sommarvatten 
kommer inom en snar framtid att stängas. Eftersom kommunen inte kan garantera 
vattenkvalité eller kvantitet, vilket försvårar en eventuell uthyrning. Då byggnaden står 
tom med allt som detta innebär i form av förfall och tilldragande av obehöriga ser 
Samhällsbyggnadsförvaltningen det som bästa alternativ att riva byggnaden. 
 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterat 2021-03-24 
SBN beslut §370 om köp av arrendestuga daterat 2019-06-04 
Foto daterat 2021-03-24 
Områdeskarta daterat 2021-03-24 
 

Yrkanden 
Kent Andreasson (UP): Avslag till förslaget i handlingarna. 

Propositionsordningar 
Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Kent Andreasson 
yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med det förstnämnda 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att söka rivningslov avseende byggnaden vid Gustavsberg 1:6 och om beviljat, riva 
byggnaden. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Reservation/Protokollsanteckning 
Kent Andreasson (UP), Ingvar Lindsta (UP) reserverar sig i förmån för eget förslag,  
I ett tidigare beslut skulle denna byggnad fungera som servicebyggnad vid byggnation 
för husbilsställplatser. Vi anser att detta skall fullföljas och inte rivas. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 207 Dnr SBN 2021/00146  

Nytt vägnamn på Utby 

Sammanfattning 
I detaljplan för del av Utby Soldattorp 1:2 m.fl. HE 123 avstyckades 7 tomter för 
bostadsändamål under 2020. Namnberedningsgruppen anser att det är lämpligt att den 
nya vägen till tomterna får ett nytt vägnamn. Belägenhetsadress är viktigt för 
räddningstjänst, ambulans och besökare. Kommunens namnberedning föreslår att 
områdets lokalväg ges namnet Soldattorpsvägen. Samråd har skett med berörd 
fastighetsägare samt hembygdsförening. Samtliga är nöjda med förslaget.  
 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-23 
Översiktskarta 2021-03-23 
Karta 2021-03-23 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa vägnamnet Soldattorpsvägen för 
lokalgatan inom detaljplan HE 123.  
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 208 Dnr SBN 2021/00193  

Arrendeavtal padel i skeppsviken 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har granskat inkommen förfrågan gällande att få bygga 
padelbanor i Skeppsviken. Förfrågan gäller att få bygga och förvalta 3 padelbanor (se 
bilaga 1). De sökande har koppling till Uddevalla Tennis. Uddevalla Tennis kommer 
inte vara ägare eller förvalta men enligt ansökan kommer ett samarbete finnas med 
mellan parterna (se bilaga 1). 
  
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att detta är en lämplig placering för 
denna typ av verksamhet. Förslaget är att avtalet skrivs på 3 + 1 år med anledning av att 
kommunen inte vill lämna bort rådigheten över området, för lång tid framöver.  
Arrendatorn vill gärna att arrendetiden ändras till 5 + 1 år.  
 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-25 
Ansökan (bilaga 1) 2021-03-25 
Arrendeavtal (bilaga 2) 2021-03-25 
Karta (bilaga 3) 2021-03-25 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att godkänna arrendeavtal i enlighet med bilaga 2  
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 209 Dnr SBN 2021/00194  

Utökning av tomträtt Ljungskile Tennis 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har granskat inkommen förfrågan gällande att få bygga 
padelhall i anslutning till sin nuvarande tennishall. Ljungskile Tennis har efterfrågat 
kommunal lämplig mark att bygga padelhall på. Den plats som bedömdes som möjlig är 
den mark som Ljungskile tennis föreslog vid sin nuvarande tennishall. Andra områden 
som tittades på, hade alla detaljplaner som hindrade denna typ av byggnation.  
  
Marken nyttjas idag av Ljungskile Ridklubb som vinterhage. Den ligger mellan 
Tennishallen och Stallet. Ridklubben nyttjar marken idag men den ingår inte i den yta 
klubben arrenderar.  
  
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att bygglov söks på den aktuella ytan innan 
reglering genomförs, för att försäkra att det är möjligt att bygga en padelhall på den 
föreslagna platsen. Vidare även för att kunna få garantier på att byggnation kommer 
genomföras. Detta då ridklubben gärna vill fortsätta använda den aktuella marken.  
  
Samhällsbyggnadsbyggnadsförvaltningen föreslår att Ljungskile Tennis betalar 
kostnaden för Lantmäteriförrättningen och även betalar en summa av 250 kr/kvm. 370 
kvm x 250 kr =92 500 kr.  
  
Föreslagna areal kan komma behövas ökas eller minskas beroende dels på om bygglov 
har åsikt om detta. Även Lantmäteriet kan vilja ändra arealen 
 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-25 
Karta (bilaga 1) 2021-03-25 
 

Yrkanden 
Kent Andreasson (UP) att återremittera ärendet till förvaltningen, där ridklubben 
tillförsäkras ändamålsenliga vinterhagar i anslutning till Stallet som skall lösas mellan 
tennisklubb, ridklubb och Uddevalla Kommun. Uddevallapartiet vill att ridklubben skall 
kompenseras fullt ut för att kunna fullfölja sin verksamhet 
  
I andra hand yrkar Kent Andreasson (UP) bifall till förslaget i handlingarna med en 
tilläggs att-sats Uddevallapartiet vill att ridklubben tillförsäkras ändamålsenliga 
vinterhagar i anslutning till Stallet, som skall lösas mellan tennisklubb, ridklubb och 
Uddevalla Kommun. 
 
Jerker Lundin (KD): att återremittera ärendet till förvaltningen 
  



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Propositionsordningar 
Ordföranden ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera ärendet 
och finner att nämnden beslutar avgöra ärendet idag.  
Därefter ställer ordförande förslaget i handlingarna mot Kent Andreassons yrkande och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget i handlingarna 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att godkänna en utökning av tomträtten Tjöstelseröd 1:30 med en yta av ca. 370 kvm (i 
enlighet med karta bilaga 1) under förutsättning att bygglov beviljas och 
tillfredställande garantier kan ges på att byggnation kommer ske.  
  
att en deskrians av 25% gällande arealen är acceptabel beroende på bygglovs och 
Lantmäteriets behov för deras beslut skall kunna fattas. 

Reservation/Protokollsanteckning 
Susanne Börjesson (S) avstår att delta i beslut 
 
Maria Johansson (L): 
Även om det inte rör sig om mark som ridklubben idag arrenderar är det tydligt att det 
rör sig om mark som är av vikt för ridklubbens verksamhet. För det fall tomträtten 
kommer att utökas är Liberalernas avsikt att kommunen verkar för att ridklubben på 
något sätt kompenseras för den mark man inte längre kan använda. 
 
Jerker Lundin (KD) reserverar sig i förmån för eget yrkande 
 
Kent Andreasson (UP), Ingvar Lindsta (UP) reserverar sig i förmån för eget yrkande 
 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 210 Dnr SBN 2021/00197  

Försäljning av parkering till Laxbutiken 

Sammanfattning 
Mark och exploateringsenheten inom Samhällsbyggnad har utrett parkeringen som idag 
används och förvaltas av Laxbutiken Ljungskile AB. Detta har pågått sedan Laxbutiken 
byggdes 2002. Då detta uppmärksammades av kommunen togs ett arrendeavtal fram för 
att reglera detta.  
Laxbutiken har efter detta skickat in en förfrågan om att få köpa marken. En förhandling 
om pris för detta har pågått. Kommunens förslag var 1 425 000 kr. Laxbutikens motbud 
är 1 000 kr/kvm vilket blir ca 900 000 kr då ytan är ca 900 kvm.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-25 
Karta (bilaga 1) 2021-03-25 

Yrkanden 
Kent Andreasson (UP): att bifalla förslaget i handlingarna 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att godkänna en försäljning/fastighetsreglering av parkering till Laxbutiken i Ljungskile 
AB i enlighet med karta (bilaga 1) 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 211 Dnr SBN 2021/00003  

Pågående projekt inom Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Sammanfattning 
Processledare Cecilia Friberg ger nämnden information om nuläget i Hemsö projekten. 
 
Information ges om flera projekt. Status i projekten, arbete som pågår samt ekonomi. 
Nämnden informeras om projekten Hälle 2, Ljungskileskolan, äldreboende Rotviksbro, 
Förskola Kreatören och Förskola Råssbyn 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämden beslutar 
 
att notera informationen 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 212 Dnr SBN 2021/00004  

Anmälningsärenden och underrättelser om avslutade 
lantmäteriförrättningar 2021 

Sammanfattning 
I förteckningar över underrättelser om avslutade förrättningar och 
lantmäterisammanträden samt anmälningsärenden redovisas vad som har inkommit till 
Samhällsbyggnadsnämnden för kännedom under februari månad 2020. 
 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-03 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att notera informationen 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 213 Dnr SBN 2021/00005  

Information från ordförande och förvaltningschef 

Sammanfattning 
Maria Jacobsson informerar nämnden om pågående omorganisation av förvaltningen. 
Under kommande vecka hålls fackliga förhandling och därefter beräknas ett beslut 
kunna fattas. 
 
En köksstrategi för hela kommunen håller på att arbetas fram. En konsult har 
upphandlats till hjälp och ska hålla intervjuer med både politiker och tjänstepersoner. 
Strategin beräknas vara klar under sommaren. 
 
Förvaltningen har tittat över beredskapstiden för att kunna minska kostnaderna. 
Rapporten sammanställs nu och kommer att komma till nämnden när den är klar. 
 
Information ges om dagordningen för kommande fördjupningsdag. 
 
Ordförande Henrik Sundström informerar nämnden om en busstur som genomförts 
tillsammans med Kultur och fritid ut till bland annat Mollön och Emaus. 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att notera informationen 
 
 




