
f
60

hv{ tru-a
ittl j
rt MtJ

Prolokoll
So m h ölls plo neri n gsutskottet

2019-04-01

S amhäl I spl aneringsutskottet
Stadshuset, Kompassen, kl. 1 3 : 1 0- 1 6: 1 0 med ajournering 1 5 :05- 1 5 : 1 5

Jarmo Uusitalo (MP), Ordftirande
Roger Ekeroos (M), l:e vice ordftirande
Anna-Lena Heydar (S), 2:e vice ordftirande
Mikael Staxäng (M) inkommer kl. 15:50 $ l9
Elving Andersson (C)
Jonas Sandwall (KD)
Kenneth Engelbrektsson (S)
Martin Pettersson (SD)
Kent Andreasson (UP)

Birgitte Johansson, strateg $ 14

Petter Larsson, mark-och exploateringsingenjör $ 15-17
Sven Andersson, strateg
Patrik Petrö, avdelningschef
Sebastian Johansson, kommunsekreterare

Sommontröde
Plols och tid

Ledqmöier

övrigo

Ulses otl justero

Justeringens plols och tid

Underskrift sekreterore

U nderskritt ordföronde

Underskritl justeronde

Sommonlröde
Förvoros hos
Anslogel sötts upp
Ansloget los ner

Underskritl

Anna-Lena Heydar
S 2019-04-03 Paragrafer $$ 14-20

J

J usitalo

Lena

BEVIS och ANSLAG om justeringens lillkönnogivonde
Samhällsplaneringsutskottet 20 19 -04-0 |
Kommunledningskontoret
2019-04-03

Justerandes signatur

2091

Johansson
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Prolokoll
So m höllsplo nerin gsulskotlet

2019-04-01

s 14 Dnr KS 2019 /00239

lnformation om miljöredovisning 2018
Sommonfottning

Strateg Birgitte Johansson redovisar uppftiljning av miljömål enligt
kommunfullmåiktiges antagna styrkort. Exempel på måttsatta mål är resande med
kollektivtrafik, andel ekologiskt livsmedel i kommunens bespisning, andelen
tjänstebilar med fossilfria drivmedel, andel ftirnybar energi i de kommunala
byggnaderna med mera.

Beslul

S amhällsplaneringsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

\1



oa'

%

Prolokoll
So m höllsplo nerin gsulskotlet

2019-04-01

s 15 Dnr KS 2019/00146

Begäran om planbesked gällande fastigheten Stadsfjället 1:76

Sommonfotlning
Ägaren till fastigheten Stadsfiället 1:76 har inkommit med begäran om planbesked, se

bilaga 1.

Ansökan avser att upprätta en detaljplan ftir att tillskapa bostadsfastigheter ftir
fristående villor, enfamilj shus.

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda ftirvaltningar.
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier.
Kommunledningskontoret foreslår att kommunstyrelsen inte ska godkänna att ny
detaljplan upprättas ftir Stadsfiället 1:76.

Mark-och exploateringsingenjör Petter Larsson föredrar ärendet på sammanträdet.

Beslutsunderlog

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019 -03 -19

Begäran om planbesked gällande fastigheten Stadsfiället l:76, Bilaga I

Beslut

Samhällsplaneringsutskottet foreslår kommunstyrelsen besluta

att inte vara beredd att upprätta detaljplanefiirslag ftir Stadsfiället l:76 samt att beslutet
ska utgöra planbesked enligt plan och bygglagen 5:2.

Dellor ej i beslut
Martin Pettersson (SD) avstår från att delta i beslut.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
So m höllsplo nerin gsutskotlel

2019-04-01

S 16 Dnr KS 2019 /00132

Begäran om planbesked berörande Ammenäs 1 .128

Sommqnfottning
Mark-och exploateringsingenjör Petter Larsson informerar utskottet om att ny
information har inkommit som ftiranleder att ärendet behöver kompletteras innan det
behandlas av utskottet. Ärendet utgår därmed från dagens sammanträde.

ffi:

Justerandes si Utdragsbestyrkande
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Protokoll
So m höl lsplo neri n gsulskotlet

20t9-04-01

s 17 Dnr KS 201 9/00093

Begäran om planbesked gällande Ljungs-Berg 1:52

Sommonfotlning
Ägaren till fastigheten Ljungs-Berg 1 :52,Trafrkverket, har slutit ett avtal med Bröderna
Brandt Personbilar AB om avstyckning av del av fastigheten Ljungs-Berg 1:52 samt att
ansöka om begäran om planbesked lor attupprättaländra detaljplan på Ljungs-Berg
I:52, se bilaga 1.

Gällande detaljplan 1485-P96113, se bilaga 2, medger ändamålet rastplats.
Bröderna Brandt Personbilar AB vill anlägga en drivmedelsanläggning och
tvättanläggning ftir fordon på platsen.

För att köpet mellan partema ska vara giltigt måste
Ett positivt planbesked gällande nyliindring av detaljplan meddelas av Uddevalla
kommun senast 6 månader efter det att båda parter skrivit under köpeavtalet. Finns det
inget positivt planbesked inom 6 månader ska köpet gå åter till trafikverket.

I avtalet framgår att trafikverket inte kommer godkänna att en ny byggnad uppfors inom
50 meter från vägområdet, samt att Bröderna Brandt Personbilar AB ska kunna påvisa
en väglösning in på fastigheten som varken påverkar kapacitet eller framkomlighet av
befintlig rastplats.

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda ftirvaltningar.
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Kommunledningskontoret loreslår att
kommunstyrelsen inte ska godkänna att ny detaljplan upprättas ftir Ljungs-Berg 1:52.

Mark-och exploateringsingenjör Petter Larsson ftiredrar ärendet under sammanträdet.

Beslutsunderlog

Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse daterad 20 1 8 -03 - 1 3

Begäran om planbesked gällande Ljungs-Berg l:52, Bilaga 1

Kartskiss begiiran om planbesked Ljungs-Berg 1:52, Bilaga I
Detaljplan 1 485-P96/1 3, Bilaga 2
Yttrande från kommungeolog, salta strandängar, Bilaga 3

Karta salta strandängar, Bilaga 3

Yrkonden

Elving Andersson (C): Bifall till forslaget i handlingama med ändringen att "enligt
inkommen ansökan" läggs in i ft)reslagen beslutssats så att den lyder: att inte vara
beredd att upprdtta detaljplanefi;rslag enligt inkommen ansökan för del av fastigheten
Ljungs-Berg L'52 samt att beslutet ska utgöra planbesked enligt plan och bygglagen
5:2.

Propositionsordning

Ordforande ställer proposition på Elving Anderssons (C) ändringsyrkande och finner att
utskottet bifaller det

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
So m höllsploneri n gsulskottel

2019-04-01

Forts. $ 17

Beslul

Samhällsplaneringsutskottet ftireslår kommunstyrelsen

att inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag enligt inkommen ansökan fiir del av
fastigheten Ljungs-Berg l:52 samt att beslutet ska utgöra planbesked enligt plan och
bygglagen 5:2

,ffi:

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
So m höllsplo nerin gsuiskotlet

20t9-04-01

s l8 Dnr KS 297411

lnformation om detaljplan för Windingsborg 1 och omgivande
områden
Sqmmqnfqtlning
Avdelningschef ftir strategisk samhällsplanering, Patrik Petrö, informerar utskottet om
omgivningen till det kommande permanenta badhuset och ftirutsättningama ftjr att
utveckla det. Området ligger inom den antagna områdesplanen ftir Bäveåns stränder
som ska vägleda kommunen i utvecklingen av området. Översvämningsskyddet och
kajftrstärkningar håller just nu pä att byggas ftir att möjliggöra utveckling och
bebyggelse.

Detaljplanen ftir det nya badhuset har beretts av samhällsbyggnadsniimnden och
kommer till ställas kommunfullmäkti ge for antagandebeslut under våren.

Beslul

Samhällsplaneringsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Justerandes signa Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
So m hällsplo nerin gsutskotlel

2019-04-01

S I 9 Dnr KS 297410

lnformation om ny zonindelning inom kollektivtrafiken i Västra
Götalandsreg ionen
Sommonfotlning
Strateg Sven Andersson informerar utskottet om den nya geografiska zonindelningen
som Västra Götalandsregionen har antagit. Dagens 70 zoner ska slås ihop till 3 zoner i
Västtrafiks prissystem. Uddevalla kommun hamnar i zon3.

Beslul

Samhällsplaneringsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

Justerandes Utdragsbestyrkande
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Protokoll
So m höl lsplo neri n gsutskottel

20t9-04-01

s20 Dnr KS 279429

Meddelanden och rapporter
Sommonfotlning
Ordfdrande Jarmo Uusitalo (MP) upplyser utskottet om ett planerat seminarium ftir
kommunstyrelsen gällande klimatfrågor och hållbar utveckling. Seminariet kommer äga
rum under ftirmiddagen den 5 juni och en kallelse kommer skickas inom kort.

Beslul

Samhällsplaneringsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Justerandes si Utdragsbestyrkande


