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Sommqnlröde
Plols och lid

S amhäll sbyggnadsntimnden
Bäve, k1.08:00 17:00 med ajourneringar:

ledomöter

Mikael Staxäng (M), Ordftirande
Roger Johansson (L), 1:e vice ordftirande

-

Kenneth Engelbrektsson (S), 2:e vice ordförande
Stig Olsson (C)
Karin Engdahl (S)
Tobias Andreasson (S)
Susanne Börjesson (S) utgår 16:30
Martin Pettersson (SD)
Mattias Forseng (SD)
Kent Andreasson (UP)
Tjönslgöro nde ersötiore

Markus Klasson (M) $$ l-38 ftir Roger Ekeroos (M)
Jerker Lundin (KD) utgår 17:02 $$ 1-38 ftir Jonas Sandwall (KD)
Ole Borch (MP) $$ 1-38 ftir Maria Johansson (L)
Per-Arne Andersson (S) $$ 34-38 ftir Susanne Börjesson (S)

Ersöflore

Per-Arne Andersson (S)
Susanne Grönvall (S) utgår 17:04
Marie Lundström (V)
John Alexandersson (SD)
Kenth Johansson (UP)

övrigo

Carina Johansson, ftirvaltningschef
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Lisa Cronholm, avdelningschef, ej närvarande under $$ 11-12 p.g.a. jäv.
Aya Norvell, avdelningschef
Cornelia Kirpensteijn, verksamhetscontroller
Martin Hellström, enhetschef
Erik Rokke, arkitekt g 13
Peter Bergman, arkitekt $ 13
Cecilia Segerstedt, arkitekt $$ 17-18
Susanna Mäki, praktikant
Paula Nyman, enhetschef
Emma Schewenius, enhetschef
Philip Hillemalm, bygglovhandläggare 55 2l-22 &,24
Anna Magnusson, bygglovhandläggare $ 10
Dimitris Vassiliadis, planarkitekt $ 33
Daniel Jacobs, ekonom
Jenny Karlsson, enhetschef
Roger Hansson, sektionschef
Mathias Blixt, miljöinspektör $ 38
Stefan Björling, utredare
Anders Löfström, gatuingenjör
Peter Fridlund, gatuingenj ör
Ola Löfgren, nämndsekreterare
Linda Asp, handläggare $ 9
Sebastian Johansson, kommunsekreterare
Peter Larsson, kommundirekt<ir $ 34
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Dnr SBN 2019{OOO23

s1

Upprop och val av justerare, samt ändringar av
föredragningslistan
Sommonfotlning
Stig Olsson (C) ftireslås att jämte ordftirande justera sammanträdets protokoll.
Förvaltningen ft)reslår att justeringen ska äga rum 2019-01-29 kI.10:00 på stadshuset.
Fö lj ande

ftirlindringar av ftiredragningsli stan ftires

lås

:

Ärende 5, Preliminär slutredovisning av exploateringsprojekt Sundskogen Etapp II
( S unds strand) utgår från dagens ftiredragningsli sta.
Ärende 6, Hantering av exploateringsvinster avseende ftirsäljning av tomter på
Sundsstrand utgår från dagens foredragnin gsl i sta.

Ärende 11, Forshälla-Sund l:244, Beslut angående bygglov ftlr nybyggnad av
enbostadshus, garage/ftinåd och stödmurar samt marklov ftir markftirändringar utgår
fran dagens ftiredragningslista.
Arende 15, Lyckoma2:132, Förslag till beslut om bygglov ftir nybyggnad av
enbostadshus och stödmurar samt marklov utgår från dagens ftiredragningslista.
Ärende 25, Forshälla-Sund 1:95, Beslut angående bygglov ut från dagens
ftiredragningslista.
Ärende 30, Remiss från Kommunfullmäktige om motion från Magnus Jakobsson (KD),
bygg en gang- och cykelbro över Fjällvägen utgår från dagens ftiredragningslista.
Ärende 32, Information om ägande och drift av gatubelysningen i Uddevalla kommun
utgar från dagens ftiredragningslista.

Beslul
Samhällsbyggnadsniimnden beslutar

att Stig Olsson jämte ordftirande justerar sammanträdets protokoll20l9-01-29 kI.10:00
i stadshuset
att fastställa ftiredragningslistan med ovan nämnda ändringar

Justerandes

)c
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Dnr SBN 22307

lntroduktion ny mandatperiod i Samhällsbyggnadsnämnden
Sommonfottning
Ordftirande hälsar välkommen till en ny mandatperiod och delger sina tankar och
visioner ftir samhällsbyggnadsnämnden, dess roll och betydelse. Ledamöterna
presenterar sig själva.

Beslul
S

amhäll sbyggnadsniimnden beslutar

att notera informationen till protokollet.

Utdragsbestyrkande
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Dnr SBN 22190

lnformation om Samhällsbyggnadsnämndens
ve rksam hets be rätte lse 201 8
Sommonfotlning
Förvaltningschef Carina Johansson gar igenom Samhällsbyggnadsnämndens
verksamhetsberättelse 2018. En överblick av hur samhällsbyggnadsavdelningen har
synts till och uppfattats under året görs. Förvaltningschefen går även igenom det
ekonomiska resultatet under det ftiregående året samt blickar framåt mot kommande
investeringar och tidsplan ftir olika projekt.

Beslul
Samhällsbyggnadsnåimnden beslutar

att notera informationen till protokollet.

Utdragsbestyrkande
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Dnr SBN 201 9/0001 9

Ändring av Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesdagar
2019
Sqmmonfotlning
Samhällsbyggnadsnämnden har att besluta om2019 års sammanträdesdagar. Ändringar
av det ursprungliga ftirslaget till sammanträdesdagar ftireslås med anledning av önskan
att samhällsbyggnadsnämndens och barn- och utbildningsnämndens sammanträden inte
ska krocka.

Ändringarna som ftireslås är attflytta sammanträdet den 21 mars till den 20 mars, 14
juni till den 12 juni, 19 september till den 17 september och 21 november till den 19
november. Övriga datum ft)r sammanträden öreslås kvarstå. Det innebiir att nämnden
sammanträder ftiljande dagar: 24 januaÅ, 14 februari , 20 mars, 25 april, 16 maj, 12 juni,
22 augusti,lT september,lT oktober, 19 november och 12 december.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskrivelse 20 1 9-0

1

-

1

6

Yrkonden
Martin Pettersson (SD): bifall till forslaget i handlingarna.
Beslul
Samhällsbyggnadsnlimnden beslutar

att fastställa Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesdagar 2019 i enlighet med
upprättat ftirslag

Utdragsbestyrkande
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Dnr SBN 2018/00508

s5

g av exploateri n gs projekt
Sundskogen Etapp ll (Sundsstrand)
Prel i m i när s I utredovis

n in

Sommonfottning
Ärendet utgår från dagens sammanträde då ansvarig handläggare inte kunde näwara.

Utdragsbestyrkande
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Dnr SBN 2018/00721

$6

Hantering av exploateringsvinster avseende försäljning av
tomter på Sundsstrand
Sqmmonfottning
Ärendet utgår fran dagens sammanträde.

Utdragsbestyrkande
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Dnr SBN 2018/00725

s7
Attesta ntförteckn

i

n

g för Sam häl Isbyg g nadsförva ltn i n gen 201 9

Sommonfollning
Attest åir en viktig del av den interna kontrollen och kan ses som ett sammanfattande
begrepp for olika kontrollåtgärder. Det är en bekräftelse på riktigheten i ett agerande
eller beslut och ingen egen beslutsfunktion Alla ekonomiska transaktioner ska
kontrolleras enligt gällande regler.

Enligt TI LLÅMPN INGSANVISNINGAR avs e ende Rihlinj er fi)r kontroll
(attest) av ekonomiska transahioner i Uddevalla kommun'ska nämnden utse eller
delegera till ftirvaltningschefen att utse besluts- eller behörighetsattestanter. Detta
bekräftas i'Samhcillsbyggnadsnrimndens delegationsordning'punkt El. Vidare ska
ftirvaltningen en gång om aret anmäla attestftirteckningen till ntimnden samt informera
kommunens centrala ekonomifunktion om attestftirteckningen.

I samråd med samhällsbyggnadsnlimndens presidium lyfts attestftirteckningen ftlr
beslut.

Beslulsunderlog
amhäll sbyg gnadsftirvaltningens tj åinsteskrivelse, 20 I 8 - 12 -20 .
Attestantftirteckning är 2019 ftr Samhällsbyggnadsftirvaltningen
S

Beslul
Samhällsbyggnadsnåimnden beslutar

att godkänna redovisningen av Samhällsbyggnadsftirvaltningens attestantförteckning år
2019.

att godkänna ordftirandens och 1:e vice ordftirandens uppdrag att attestera.

Utdragsbestyrkande
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Dnr SBN 2018/00705

s8

Remiss från Mark- och miljödomstolen ang ansökan om
tillstånd till täkt av berg och bortledande av grundvatten mm.
MtL.2018.2055
Sommonfotlning
Svevia AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken att bedriva bergtäkt med tillhörande
verksamheter samt asfaltsverk och mottagning av schaktmassor. Ansökan avser uttag av
totalt 5 miljoner ton berg under 20 ar med maximal arsproduktion om ca450 000 ton
och normal årsproduktion om ca250 000 ton. Ansökan avser även tillstand att bortleda
grundvatten från verksamhetsområdet.

Enligt ansökningshandlingar görs bedömningen att en liten risk finns att närliggande
sumpskog och Pengemossen påverkas av grundvattensåinkningen.
Kompensationsåtgärder kommer att vidtas for frglarna tjäder och kungsfågel samt ftir
att minska buller.
Samhällsbyggnads samlade bedömning är att tillstånd inte bör lämnas ftir sökt bergtäkt
med ftireslagen placering, eftersom Pengemossen kan påverkas negatir,t och risk ftir
olägenhet från buller vid bostäder, ftirsåimrade livsmiljöer ftir tjäder och kungsfågel
samt att kommunens behov av ballast åir tillgodosett. Västvatten anser att föreslagen
placering, inom kommunens vattenskyddsområde, inte åir låimplig.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj åinsteskrivelse 20 1 9-0 I - 1 5

Yrkonden
Roger Johansson (L), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP), Markus Klasson (M), Jerker
Lundin (KD) och Kent Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna.
Beslul
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att tj åinsteskrivelsen utgör samhällsbyggnadsnämndens yttrande
och miljödomstolen

till Mark-

att samhällsbyggnadsnämnden låimnar sitt yttrande med avstyrkan ftir den
aktuella verksamheten.
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Dnr SBN 2018/00699

Tureborg 1:26. Beslut angående sanktionsavgift för olovlig
installation av eldstad. Tillsyn.20l 8.3880
Sommonfotlning
Den 13 november 2018 kom det samhällsbyggnadsftirvaltningen till känna att en
installation av en eldstad gjorts utan att ha fått ett startbesked på fastigheten Tureborg
1:26. Startbesked BYGG 2018.3787 Bnr: 1719 samt slutbesked med Bnr: 1720 har getts
i efterhand. Då åtgärden påbörjades utan att något startbesked hade getts ska en
byggsanktionsavgift tas ut av fastighetsägaren.

Beslulsunderlog
S

amhäll sbyg gnadsfiirvaltningens

-12-l 0
Beräkning byggsanktionsavgift upprättad 2018-12-10
Kommunicering ifrån fastighetsägaren inkommen 20 1 8- 1 I -05 och 2018-12-06
Godkänt sotarintyg dater at 20 I 8 -09 -26.

tj åinsteskrivelse daterad 201 8

Yrkqnden
Roger Johansson (L), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP), Markus Klasson (M), Jerker
Lundin (KD) och Kent Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingamamen att
nedsätta fiireslaget belopp till25 %.
Tobias Andreasson (S): bifall

till

Roger Johanssons (L) m.fl. yrkande

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att med stöd av 11 kap. 5l $ plan- och bygglagen (2010:900), PBL och 9 kap. 13 g
filrsta stycket 2 p plan- och byggförordningen (2011:338), PBF ta ut en
byggsanktionsavgift om 1137,50 kronor av
Avgiften ska betalas till Uddevalla kommun inom två månader efter att
beslutet har delgetts den avgiftsskyldige.
Beslulet delges
Beslutet delges följande enligt 9 kap.

$ 41

PBL:

Detta beslut delges dig med ftirenklad delgivning. Förenklad delgivning innebåir att
arbetsdagen efter att beslutet skickats till dig skickar vi ett kontrollmeddelande till dig.
14 dagar efter beslutet skickats anses du vara delgiven. Vill du överklaga ditt beslut ska
du göra det inom 3 veckor efter att du blivit delgiven.

Beslutel expedieros expedieros med förenklod delgivning

J

9c

Utdragsbestyrkande

Prolokoll

ao

%

Somhöllsbyggnodsnömnden

ffi:

20t9-01-24

Forts. $ 9

överklogondeo nvisning
Detta beslut kan överklagas

till

Länsstyrelsen.

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.
Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom fyra veckor fran den dag då beslutet kungjordes i
Post- och Inrikes Tidningar.
Överklagandet ska vara skriftligt. I riverklagan ska åirendets diarienummer,
beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med
kontaktuppgifter till ombudet.

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken tindring som önskas
Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas.
Skicka din överklagan
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
451 81 Uddevalla

Justerande

till:

)o
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Dnr SBN 2018/00661

Ulveviken 1=13. Beslut angående sanktionsavgift för byggnad
tagen i bruk utan slutbesked. Tillsyn.2018.3515
Sqmmonfotlning
Den sjunde januari 2016 beviljade samhällsbyggnadsftirvaltningen bygglov ftir ett
fritidshus med 148 m2 byggnadsarea. Den 12 oktober 2018 kom det
samhällsbyggnadsftirvaltningen till kiinna i samband med ett slutsamråd att byggnaden
har tagits i bruk utan slutbesked. Då åtgärden togs i bruk utan att något slutbesked hade
getts ska en byggsanktionsavgift tas ut av fastighetsägaren.

Beslutsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-l | -28
Karta med ortofoto upprätta d 20I8-l I -27
Foton från platsbesök daterade 2018-10-12
Beräkning byggsanktionsavgift upprättad 2018-l l -21
Planritning inkommen 201 5 -10-27
Fasti ehetsäsare och adressat:

Yrkonden
Kenneth Engelbrektsson (S): bifall

till ftirslaget i handlingarna.

(L), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP), Markus Klasson (M), Jerker
Lundin (KD) och Kent Andreasson (UP): bifall till Kenneth Engelbrektssons (S)

Roger Johansson
yrkande.

Beslul
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att med stöd av 1 I kap. 51 $ plan- och bygglagen (2010:900), PBL och 9 kap. 18 $ p I
plan- och byggftirordningen (2011:338), PBF ta ut en byggsanktionsavgift om 19 702
. Avgiften ska betalas till Uddevalla kommun inom två
av
månader efter att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige.
Delgivning
Beslutet delges ftlljande enligl9 kap. $ 41 PBL
Detta beslut delges dig med ftirenklad delgivning. Förenklad delgivning innebär att
arbetsdagen efter att beslutet skickats till dig skickar vi ett kontrollmeddelande till dig.
14 dagar efter beslutet skickats anses du vara delgiven. Vill du överklaga ditt beslut ska
du göra det inom 3 veckor efter att du blivit delgiven.

Wsc
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Överklogondeo nvisning
Detta beslut kan överklagas

till

Länsstyrelsen.

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.
Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i
Post- och Inrikes Tidningar.
Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer,
beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.
Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med
kontaktuppgifter till ombudet.

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas
Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas.
Skicka din överklagan till:
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
451 81 Uddevalla

Utdragsbestyrkande
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Dnr SBN 201 9/00031

Forshälla-Sund 1:244. Beslut angående bygglov för nybyggnad
av enbostadshus, garage/förråd och stödmurar samt marklov
för markföränd ringar. Bygg.201 8.3097
Sommonfqtlning
Ärendet utgår från dagens sammanträde ftir komplettering.

tö
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Dnr SBN 2018/00729

Forshälla-Sund 1:245. Beslut angående installation av
bergvärmepumpsanläggning. Mil.201 8.3861
Sqmmonfottning
En anmälan om installation av bergvåirmepumpanläggning har inkommit till
Samhällsbyggnadsftirvaltningen. På grund av en jävssituation har ärendet handlagts av
miljönåimnden ftir mellersta Bohuslåin. Miljönåimnden har genom en tjänsteskrivelse
daterad 2018-12-04 bedömt att anmälan kan godkännas och att anmälare bör ftireläggas
med ett antal ftirsiktighetsmått ftir att inrättningen inte ska orsaka olägenhet ftir
miinniskors hälsa eller miljön.

Samhällsbyggnadsftirvaltningen delar miljönämnden i mellersta Bohusläns bedömning
och ftireslår Samhällsbyggnadsnämnden att godkänna den sökta åtgärden samt att
ftirelägga anmälaren att vidta ftirsiktighetsåtgärder i enlighet med tjänsteskrivelse
daterad 2018-12-04.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse, 20 1 9-0 1 -09
Milj önämnden ftir mellersta Bohusltins tj änsteskrivelse, 20 1 8- 12-04
Situationsplan, inkommen 201 8-1 I -13
Anmälan, inkommen 201 8-1 1 -1 3
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna åtgåirder i enlighet med anmälan
att ftirelägga anmälaren att vidta ftrsiktighetsåtgärder i enlighet med tjtinsteskrivelse
daterad 2018-12-04
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Dnr SBN 22046

lnformation om planer för byggnation på fastigheten visioner
för Stadskärnan 1:31
Sommonfotlning
Företrädare ftir HSB och arkitekter från Contekton informerar nåimnden om planerna ftir
byggnation på fastigheten Stadskärnan 1:31, beläget vid Strömstadsvägen i Uddevalla.
Ett planarbete genomft)rs nu i samarbete med forvaltningen med syfte att bebygga
fastigheten med bostäder. Arkitektema visar upp idöskisser ftir området.
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att notera informationen till protokollet.

J
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Dnr SBN 2018/00450

Forshälla-Sund 1=232. Beslut angående bygglov för nybyggnad
av flerbostadshus, radhus, parhus, gemensamhetslokal samt
kom plementbyg g nader, stöd m u ra r och parkeri n gs platser,
marklov för ma rkföränd ri n gar. Byg g. 20 1 8.2519
Sommonfottning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, radhus, parhus,
gemensamhetslokal samt komplementbyggnader, stödmurar och parkeringsplatser. I
ansökan ingår också marklov fiir markftjrändringar. Ansökan är ftirenlig med
detaljplanen och uppfyller kraven i plan- och bygglagen. Byggnaderna iir väl anpassad
till tomtens ftirutsättningar. Förslag till beslut är att bygglov ska beviljas.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjiinsteskrivelse 20 1 9-0 1 - 1 4
Ansökan inkommen 20 1 8-07- 1 0
Översiktsk arta daterad,201 8-08-3 1
Bygglovshandling inkommen 2019 -01 -07
Yttrande räddningstjänsten inkommet 20 1 8-08-3 1
Yttrande Västvatten inkommet 2018-08-29

Beslul
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 30

g

plan- och bygglagen (2010:900), pBL

att bevilja marklov med stöd av 9 kap. 35 $, PBL
Kontrollonsvorig
Kontrollansvarig med behörighetsnivå K krävs enligt 10 kap. 9 $, PBL.
Bertil Bengtsson godkänns som kontrollansvarig.
Upplysningor
Detta beslut upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom tväfu och avslutats
inom fem år ftån den dag då beslutet vunnit laga kraft enligt 9 kap. 43 $ PBL.

Åtgärden får inte påbörjas innan samhällsbyggnadsnämnden gett ett startbesked enligt

10kap.3$PBL.
Detta beslut far verkställas fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och
Inrikes Tidningar, även om startbesked meddelas. För att den lovpliktiga åtgarden ska ffi
påbörjas krävs både att det finns ett verkställt lovbeslut och att startbesked har getts.
Byggherren behöver i detta fall awakta att fyraveckorsfristen löper ut innan åtgtirden far
påbörjas.

Justerandes
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Beslutets kungörelsedatum finns i Post- och Inrikes Tidning på
https //poit.bolaesverket. se.
:

tekniskt samråd. Kallelse till tekniskt samråd och begåiran om vilka
handlingar som krävs ftir att ge startbesked, skickas separat inom kort.

I detta

åirende krävs

Innan byggnadsverket far tas i bruk ska samhällsbyggnadsnåimnden ha gett ett
slutbesked.

Byggsanktionsavgift ska tas ut om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller tas i bruk
utan slutbesked.
Bygghenen ansvarar ftir att åtgärden utftirs enligt kraven i plan- och bygglagstiftningen.
Ätgarden ska utftiras enligt de ritningar som tillhör beslutet. Vid ändring ska ny ansökan
lämnas in. Inga bygglovspliktiga ändringar får utföras innan ett nytt bygglov har
beviljats.

Avgiften åir beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmåiktige. Faktura skickas
separat. Avgift ftir startbesked, fastställande av kontrollplan med mera kommer att tas ut
i samband med startbeskedet.

Avgitler
Avgift fiir bygglov: 108 936 kronor
Avgift ftir detaljplan:317 730 kronor
Avgift ftir expediering och kungörelse: 307 kronor
Beslulel expedieros lill
GBJ Construction AB
Thelestads Hengård
325 55 Växjö

Kopio ov beslutel lill
Beslutet skickas ftr kiinnedom till ägamaav intilliggande och niirliggande fastigheter
till den fastighet som beslutet avser enligt 9 kap. $ 41b PBL.
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar enligt 9 kap. $ 41a PBL.

Kontrollansvarig

Utdragsbestyrkande
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Overklo gondeonvisning
Detta beslut kan överklagas

till

Låinsstyrelsen.

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.
Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i
Post- och Inrikes Tidningar.
Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska iirendets diarienummer,
beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.
Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med
kontaktuppgifter till ombudet.

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas
Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas.
Skicka din överklagan till:
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
451 8l Uddevalla
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Lyckorna2:132 Förslag till beslut om bygglov för nybyggnad av
enbostadshus och stödmurar samt marklov BYGG.2016.3372
Sommonfottning
Ärendet utgår från dagens sammanträde ftir komplettering.
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Spångegärdet 1. Beslut angående bygglov för nybyggnad av
fyra skyltpyloner Bygg.201 8.371 3
Sommonfotlning
Ansökan avser uppsättning av fyra skyltpyloner med reklambudskap. Pylonerna
placeras på mark som inte får bebyggas enligt gällande detaljplan och Trafikverket
anser att de tillkommande pylonerna skulle innebära en ökad olycksrisk ftir trafikmiljön.
Mot denna bakgrund iir bedömningen att bygglov inte kan beviljas.

Beslutsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019 -01 -04
Översiktskarta daterad 2019 -0I -02
Fotovy daterad 201 9-01 -03
Ansökan inkommen 20 1 8- 1 0-30
Situationsplan och skyltbeskrivning inkommen 20 1 8- 1 0-3 0
Yttrande Trafikverket inkomm et 2018- I 1 -28

Yrkonden
Roger Johansson (L), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP), Markus Klasson (M), Jerker
Lundin (KD) och Kent Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna.
Tobias Andreasson (S): bifall

till Roger Johanssons (L) m.fl. yrkande.

Beslul
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att

avslå ansökan med stöd av 9 kap.

3lb $ Plan- och bygglagen (2010:900), PBL

Avgitler
Avgift ftir beslut: 3 204 kronor
Avgiften

åir

beriiknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas

separat.

Delgivning
Beslutet delges ftiljande enligt 9 kap. $

4l PBL

Detta beslut delges dig med ftirenklad delgivning. Förenklad delgivning innebåir att
arbetsdagen efter att beslutet skickats till dig skickar vi ett kontrollmeddelande till dig.
14 dagar efter beslutet skickats anses du vara delgiven. Vill du överklaga ditt beslut ska
du göra det inom 3 veckor efter att du blivit delgiven.

Hedin Göteborg Bil AB

Box2ll4
43102 Mölndal
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överklo gondeonvisning
Detta beslut kan överklagas

till

Länsstyrelsen.

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom tre veckor fran den dag då du tog del av beslutet.
Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i
Post- och Inrikes Tidningar.
Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska åirendets diarienummer,
beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter
Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med
kontaktuppgifter till ombudet.

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas
Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas.
Skicka din överklagan till:
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
451 81 Uddevalla
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Banken 1. Beslut angående bygglov för ändrad användning
från lokal till bostad. 8yg9.2018.3415
Sqmmonfotlning
Ansökan avser ändring av lokal på plan2 tillhörande klädbutik till bostadslägenhet. Det
befintliga badrummet uppfyller inte lagkraven ft)r tillgänglighet. Ansökan ska däftlr
avslås.

Beslulsunderlog
Samhällbyggnadsftirvaltningens tjåinsteskrivelse daterad 20 1 9-0 I -03
Ansökan inkommen 20 1 8- 1 0-04
Situationsplan inkommen 20 1 8- 1 0-04
Planritning inkommen 20 1 8- I 0-04
Skrivelse från sökanden inkommen 2018-12-11

Yrkonden
Kenneth Engelbrektsson (S): bifall

till

ftirslaget i handlingama.

Roger Johansson (L), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP), Markus Klasson (M), Jerker
Lundin (KD) och Kent Andreasson (UP): bifall till att bevilja bygglov.

Martin Pettersson (SD): bifall till Kenneth Engelbrektssons (S) yrkande.
Propositionsordning
Ordftirande ställer proposition på Kenneth Engelbrektssons (S) yrkande mot Roger
Johansson (L), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP), Markus Klasson (M), Jerker Lundin
(KD) och Kent Andreassons (UP) och finner att nåimnden beslutar i enlighet med det
sistnåimnda yrkandet.

Beslul
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att bevilja ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 30 $ samt 8 kap. 1 $ Plan- och
bygglagen (2010:900), PBL, eftersom byggnaden ändå saknar hiss och därmed blir
lagkraven för till giingli ghet gällande badrummet irrelevanta.

Konlrollonsvorig
Kontrollansvarig med behörighetsnivå N krävs enligt 10 kap. 9 $ PBL
Peter Antonsson godkänns som kontrollansvarig.
Upplysningor
Detta beslut upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats
inom fem år fran den dag då beslutet vunnit lagakraft enligt 9 kap. 43 $ PBL.
Utdragsbestyrkande

Justerandes
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Forls. $ 17
Åtgärden flår inte påbörjas innan samhällsbyggnadsnämnden gett ett startbesked enligt

l0kap.3$PBL.
Detta beslut far verkställas fyra veckor efter det att beslutet har kungiorts i Post- och
Inrikes Tidningar, även om startbesked meddelas. För att den lovpliktiga åtgärden ska fa
påbörjas krävs både att det finns ett verkställt lovbeslut och att startbesked har getts.
Byggherren behöver i detta fall awakta att fyraveckorsfristen löper ut innan åtgärden får
påbörjas.
Beslutets kungörelsedatum finns i Post- och Inrikes Tidning på
https ://poit.bolagsverket. se.

inte något tekniskt samråd men däremot en kontrollplan. Förslag till
kontrollplan ska lämnas in till samhällsbyggnadsnämnden som underlag ftir beslut om

I detta

åirende krävs

startbesked.

Innan byggnadsverket får tas i bruk ska samhällsbyggnadsnåimnden ha gett ett
slutbesked.

Byggsanktionsavgift ska tas ut om en åtgåird påbörjas utan startbesked eller tas i bruk
utan slutbesked.
Om byggstart sker innan beslutet om bygglov har vunnit laga kraft sker detta på
byggherrens egen risk.
Byggherren ansvarar ftir att åtgärden utfors enligt kraven i plan- och bygglagstiftningen.
Åtgarden ska utftiras enligt de ritningar som tillhör beslutet. Vid andring ska ny ansökan
lämnas in. Inga bygglovspliktiga ändringar far utföras innan ett nytt bygglov har
beviljats.

Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmåiktige. Faktura skickas
separat. Avgift ftir startbesked, fastställande av kontrollplan med mera kommer att tas ut
i samband med startbeskedet.

Avgitler
Avgift ftir bygglov: 3 813 kronor
Avgift ftir expediering och kungörelse: 307 kronor
Bilogor
Västvattens yttrande daterat 2019-12-05
Räddningstjiinstens yttrande daterat 2019 -I | -27
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Beslulel expedieros lill
Standard Herrkläder i Uddevalla AB
Kungsgatan 23
451 30 Uddevalla

Kopio ov beslulet lill
Beslutet skickas ftir kännedom till ägamaav intilliggande och närliggande fastigheter
till den fastighet som beslutet avser enligt 9 kap. $ 41b PBL.
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar enligt 9 kap. $ 41a PBL.

Kontrollansvarig

Överklogondeonvisning
Detta beslut kan överklagas

till

Länsstyrelsen.

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.
Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i
Post- och Inrikes Tidningar.
Overklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer,
beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.
Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med
kontaktuppgifter till ombudet.

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas.
Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas.
Skicka din överklagan till:
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
451 81 Uddevalla

Reservolion/Prolokollsontecknin g
Kenneth Engelbrektsson (S) reserverar sig mot beslutet.
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Koster 9. Beslut angående bygglov för utvändig ändring av
flerbostadshus. Byg9.201 8.3990
Sommonfotlning
Ansökan avser fasadåindring av punkthus fran ljus puts till skivbeklädnad samt i
samband med det tilläggsisolering och ftinsterbyten. Balkonger bibehålls. Området finns
utpekat i Uddevalla kommuns kulturmiljöprogram som kulturhistoriskt värdefull miljö
och hela miljön kring torget på Skogslyckan en mycket tidstypisk och väl bevarad
miljö. Byggnaden är ett landmtirke och väl synlig för hela omgivningen. Bohusläns
museums bedömning är att det är av vikt att byggnaden behålls putsad. Ett byte av puts
till ett skivmaterial i detta fall skulle utgöra en sådan lorvanskning av byggnadens
karaktär och även ha en sådan negativ påverkan på hela omgivningen som inte är
tillåten enligt plan- och bygglagen. Ansökan ska därftir avslås.
Under sammanträdet redovisades sökandes skrivelse daterad 2019 -01 -22.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsft)rvaltningens tjänsteskrivelse daterad 20 1 9-0 1 -03
Översiktskarta daterad 20 1 9-0 I -03
Fotovy daterad 201 9-01 -03
Ansökan inkommen 2018-l I -23
Fasadritningar inkomn a 20 I 8 -I I -23
Fasadritningar ursprungligt utseende inkomna 2018-1 | -23
Fasadfoton inkomna 20 I 8-l | -29
Foton ursprungligt utseende inkomna 2018-l | -29
Beskrivning fasadutftirande inkommen 2018 -12-29
Beskrivning av behovet av underhållsåtgåirder inkomna 2018-12-17
Yttrande Bohusläns museum inkommet 2018-12-13

Yrkqnden
Kenneth Engelbrektsson (S): beviljande av bygglov

Martin Pettersson (SD), Roger Johansson (L), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP), Markus
Klasson (M), Jerker Lundin (KD) och Kent Andreasson (UP): bifall till Kenneth
Engelbrektssons (S) yrkande.
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att bevilja bygglov enligt 9 kap 30 $ plan- och bygglagen och i enlighet med ansökan.
Nämnden menar att åtgärden får anses vara lämplig utifrån 2 och 8 kap PBL och
innebiir ingen ftirvanskning enligt 8 kapitlet l3 $ plan- och bygglagen. Åtgiirden får
vidare anses varanödvändig utifran ett långhållbarhetsperspektiv och utifrån 8 kap 14 $
i frågan om underhåll. Byggnaden är i behov av ett underhåll även utifrån de tekniska
J
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aspekterna på energi och ur ett hälsoperspektiv enligt den skrivelse som inkommit från
sökande.

Kontrollonsvorig
Kontrollansvarig med behörighetsnivå N krävs enligt 10 kap. 9 $ PBL.
Daniel Shamoun godkänns som kontrollansvarig.
Upplysningor
Detta beslut upph<ir att gälla om åtgåirden inte har påbörjats inom två år och avslutats
inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft enligt 9 kap. 43 $ PBL.
Åtgarden ffir inte påbörjas innan samhällsbyggnadsnämnden gett ett startbesked enligt

10kap.3$PBL.
Detta beslut far verkställas fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och
Inrikes Tidningar, även om startbesked meddelas. För att den lovpliktiga åtgarden ska få
påbörjas krävs både att det finns ett verkställt lovbeslut och att startbesked har getts.
Byggherren behöver i detta fall awakta att fyraveckorsfristen löper ut innan åtgåirden får
påbörjas.
Beslutets kungörelsedatum finns i Post- och Inrikes Tidning på
https //poit.bolassverket. se.
:

I detta

åirende krävs inte något tekniskt samråd men däremot en kontrollplan. Förslag

till

kontrollplan ska lämnas in till samhällsbyggnadsnämnden som underlag ftir beslut om
startbesked.

Innan byggnadsverket får tas i bruk ska samhällsbyggnadsnåimnden ha gett ett
slutbesked.

Byggsanktionsavgift ska tas ut om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller tas i bruk
utan slutbesked.
Om byggstart sker innan beslutet om bygglov har vunnitlagakraft sker detta på
byggherrens egen risk.
Byggherren ansvarar ftir att åtgärden utftirs enligt kraven i plan- och bygglagstiftningen.

Ätgärden ska utftlras enligt de ritningar som tillhör beslutet. Vid åindring ska ny ansökan
lämnas in. Inga bygglovspliktiga ändringar får utföras innan ett nytt bygglov har
beviljats.

Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas
separat. Avgift ftir startbesked, fastställande av kontrollplan med mera kommer att tas ut
i samband med startbeskedet.
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Avgifter
Avgift ftr bygglov:2 350 kronor
Avgift ftir expediering och kungörelse: 307 kronor
Beslulel expedieros lill
Bostadsstift else Uddevallahem

Box344
451 18 Uddevalla

Kopio ov beslutet till
Beslutet skickas ftir kännedom till ägnnaav intilliggande och närliggande fastigheter
till den fastighet som beslutet avser enligt 9 kap. $ 41b PBL.
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar enligt 9 kap. $ 4la PBL.

Kontrollansvarig

överklo gondeonvisning
Detta beslut kan överklagas

till

Länsstyrelsen.

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsförvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.
Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i
Post- och Inrikes Tidningar.
Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska iirendets diarienummer,
beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter
Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med
kontaktuppgifter till ombudet.

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas.
Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas.
Skicka din överklagan till:
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
451 81 Uddevalla
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Mosshed 1:13. beslut angående förhandsbesked för nybyggnad
av enbostadshus. Bygg. 2018.3373
Sommonfottning
Ansökan avser ftirhandsbesked ftir nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Mosshed
1:13. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ftirhandsbesked kan beviljas på den
aktuella platsen. I senare bygglovsskede skall utformning av byggnation med hänsyn till
platsens kulturhistoriska värde, topografi och omgivning regleras

Beslulsunderlog
S amhällsbyg gnadsfiirvaltningens tj tinsteskrivelse daterad 20 19 -0 I -0 4
Ansökan inkommen 201 8- I 0-02
Situationsplaner inkomna 2018-l I -22
Översiktskarta utskriven 20 1 8- 1 1 -05
Yttrande fran Lantmäteriet inkommet 20 I 8-l I -29
Yttrande från Bohuslåins Museum inkommet 2018-12-10
Yttrande från Länsstyrelsen inkommet 20 I 8-12-19
S amrådsyttrande milj ö ftirhandsbe sked inkom met 20 I 8 - 12 -28

Yrkonden
Roger Johansson (L), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP), Markus Klasson (M), Jerker
Lundin (KD) och Kent Andreasson (UP): tillägg av ftiljande att-sats: Kravet på enskilt
avlopp skall avse utsläppsgråinser. Val av teknisk lösning ska avgöras av
fastighetsägaren. Utredning om särskild avloppslösning erfordras inte.
Beslut
Samhällsbyggnadsniimnden beslutar

att bevilja

ansökan om fiirhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 $ plan- och bygglagen

(2010:900)

att

kravet på enskilt avlopp skall avse utsläppsgränser. Val av teknisk lösning ska
avgöras av fastighetsägaren. Utredning om siirskild avloppslösning erfordras inte.

Byggnationen ska utformas enligt råd från Bohusläns Museum vid kommande
bygglovsansökan.

Upplysningar
Förhandsbeskedet åir bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan
om bygglov görs inom två år fran den dag då ftirhandsbeskedet vann laga kraft enligt
9 kap. 18 $ PBL.

Görs inte ansökan om bygglov inom två år fran att beslutet vann laga kraft upphör
ftirhandsbeskedet att gälla.
J
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Förhandsbeskedet innebär inte att du har rätt attpåbörja den sökta åtglirden.

Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas
separat.

Avgifter
Avgift ftir ftirhandsbesked: 5340 kronor
Avgift ftir expediering och kungörelse:2443 kronor
Bilagor
Ansökan inkommen 20 1 8- 1 0-02
Situationsplaner inkomna 2018-1 I -22
Översiktskarta utskriven 20 1 8- I 1 -05
Yttrande från Lantmäteriet inkommet 201 8-l I -29
Yttrande från Bohuslåins Museum inkomm et 20 18 - 1 2- 1 0
Yttrande från Låinsstyrelsen inkommet 201 8 - I2-I9
Samrådsyttrande miljö ftirhandsbesked inkommet 2018-12-28

Beslutet expedieras

till

Delgivning
Beslutet delges ftiljande enligt 9 kap. $ 41 PBL
Detta beslut delges dig med ftirenklad delgivning. Förenklad delgivning innebiir att
arbetsdagen efter att beslutet skickats till dig skickar vi ett kontrollmeddelande till dig.
14 dagar efter beslutet skickats anses du vara delgiven. Vill du överklaga ditt beslut ska
du göra det inom 3 veckor efter att du blivit delgiven.

Kopia av beslutet till
Beslutet skickas ftir kännedom till ägarna av intilliggande och niirliggande fastigheter

till

den fastighet som beslutet avser enligt 9 kap. $ 41b PBL.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar enligt 9 kap. $ 41a PBL
Överklagandeanvisning
Detta beslut kan överklagas

till

Liinsstyrelsen.

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftlrvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.
Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsft)rvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i
Post- och Inrikes Tidningar.
Justerandes
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Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer,
beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter
Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med
kontaktuppgifter till ombudet.

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas.
Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas.
Skicka din överklagan
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
451 81 Uddevalla

till:

Utdragsbestyrkande
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Hogarna 1:3. beslut angående förhandsbesked för nybyggnad
av två enbostadshus med garage. By99.2018.3495
Sommonfotlning
Ansökan avser ftirhandsbesked for nybyggnad av två enbostadshus med garage på
fastigheten Hogarna 1:3. Samhällsbyggnadsftirvaltningen bedömer att ftirhandsbesked
kan beviljas på den aktuella platsen. I senare bygglovsskede skall utformning av
byggnation med hänsyn till platsens topografi och omgivning regleras.

Beslutsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj?insteskrivelse daterad 2019 -01 -04
Ansökan inkommen 201 8-1 0-1 1
Situationsplan inkommen 20 I 8- 1 1 - 1 8
Översiktskarta utskriven 20 1 8- 1 I -05
Yttrande från Lantmäteriet inkommet 20 1 8-l 1 -1 9
Yttrande fran Trafi kverket inkommet 201 8 -l I -28
S amrådsyttrande mi lj ö ftirhandsbesked inkom met 20 I 8 - 12 - 12

Yrkonden

(L), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP), Markus Klasson (M), Jerker
Lundin (KD) och Kent Andreasson (UP): tillägg av ftiljande att-sats: Kravet på enskilt
avlopp skall avse utsläppsgränser. Val av teknisk lösning ska avgöras av
Roger Johansson

fastighetsägaren. Utredning om siirskild avloppslösning erfordras inte.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att bevilja ansökan om förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 $ plan- och bygglagen
(2010:900)
att kravet på enskilt avlopp skall avse utsläppsgränser. Val av teknisk lösning ska
avgöras av fastighetsägaren. Utredning om särskild avloppslösning erfordras inte.
Byggnation ffir inte utftiras inom vägens tillståndspliktiga zon enligt yttrande från
Trafikverket. Restvatten fran avlopp får inte ledas mot allmän väg. Tillåtet riktviirde ftir
trafikbuller från väg ska beaktas vid eventuellt utftlrande av uteplats vid hus 2.

Upplysningar
Förhandsbeskedet är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan
om bygglov görs inom tväär från den dag då ft)rhandsbeskedet vann laga kraft enligt
9 kap. 18 $ PBL.

Görs inte ansökan om bygglov inom två år från att beslutet vann laga kraft upphör
ftirhandsbeskedet att gälla.
J
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Förhandsbeskedet innebär inte att du har rätt att påbörja den sökta åtgiirden.

Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas
separat.

Avgifter
Avgift ftir florhandsbesked: 5340 kronor
Avgift fiir expediering och kungörelse:2443 kronor
Bilagor
Ansökan inkommen 20 I 8-1 0-1 I
Situationsplan inkommen 20 1 8-1 1 - I 8
Översiktskarta utskriven 20 I 8- I I -05
Yttrande från Lantmäteriet inkommet 201 8-1 I -1 9
Yttrande från Trafikverket inkommet 20 1 8- 1 1 -28
S amrådsyttrande milj ö ftirhandsbesked inkom met 20 | 8 - 12- 12

Beslutet expedieras

till

Delgivning
Beslutet delges ftiljande enligt 9 kap. $ 41 PBL:
Detta beslut delges dig med ftirenklad delgivning. Förenklad delgivning innebär att
arbetsdagen efter att beslutet skickats till dig skickar vi ett kontrollmeddelande till dig.
14 dagar efter beslutet skickats anses du vara delgiven. Vill du överklaga ditt beslut ska
du göra det inom 3 veckor efter att du blivit delgiven.

Kopia av beslutet till
Beslutet skickas ftir kännedom till ägnna av intilliggande och närliggande fastigheter

till

den fastighet som beslutet avser enligt 9 kap. $ 41b PBL.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar enligt 9 kap. $ 41a PBL

Överklagandeanvisning
Detta beslut kan överklagas

till

Länsstyrelsen.

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom tre veckor fran den dag då du tog del av beslutet.
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Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i
Post- och Inrikes Tidningar.
Överklagandet ska vara skriftligt. I <iverklagan ska ärendets diarienummer,
beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.
Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med
kontaktuppgifter till ombudet.

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken åindring som önskas.
Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas.
Skicka din överklagan
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
451 8l Uddevalla

till:
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Ljung 2:1. beslut angående bygglov för nybyggnad av
material gård. Byg g. 20 1 8.3426
Sommonfotlning
Ansökan avser nybyggnad av materialgård på Ljung 2:1, Ljungs kyrkogård.
Materialgården som är ca 600 m2 stor. För fastigheten gäller detaljplan LJ 108 med laga
lcraft.1992-03-26. Enligt detaljplanens plankarta omfattas den aktuella platsen av
bestämmelssn "T2P" vilket innebiir att marken är avsedd frr "tillfarter, gång- och
cykelväg, parkering mm". Förvaltningen bedömer att upplag (materialgård) inte ryms
inom den planbestämmelse som gäller på den aktuella delen av Ljung 2:1 eftersom
syftet med detaljplanen är att marken ska användas ftir trafik och parkering. Eftersom
användningen strider mot detaljplanen ska ansökan avslås eftersom den sökta åtgärden
inte kan ses som liten awikelse. I samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-12-13 S 373
beslutades att åirendet skulle återremitteras till ftirvaltningen for att höra grannar. 201812-17 skickades ett grannehörande ut till totalt 7 fastigheter. 2 fastigheter har inlämnat
negativa yttranden och resterande har inga synpunkter på ansökan. Se yttranden under
ärendebe skrivning. Förvaltningens forslag till beslut kvarstår.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskrivelse 20 1 9-0 I - 1 0
Ansökningsblankett inkommen 20 I 8- I 0-05
Följebrev till ansökan inkommen 2018-10-05
Situationsplan inkommen 20 1 8- 1 0-05
Plan- och fasadritning inkommen 2018-10-05
Ritning grind inkommen 2018-10-05
Konstruktionsritning inkommen 20 I 8- 1 0-05
Översiktskarta utskriv en 201 8-l | -23
Granneyttranden med synpunkter inkomna 20 1 9-0 1 -09
Granneyttranden med synpunkter inkomna 20 1 9-0 1 - 1 0

Yrkonden
Martin Pettersson (SD): beviljande av bygglov
Roger Johansson (L), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP), Markus Klasson (M), Jerker
Lundin (KD), Kent Andreasson (UP) och Tobias Andreasson (S): bifall till Martin
Petterssons (SD) yrkande.

Beslul
Samhällsbyggnadsntimnden beslutar
med stöd av 9 kap. 30, 3l b $$ plan- och bygglagen
(2010:900) och eftersom den sökta åtgärden uppfyller planens syfte och awikelsen är
liten.).

att bevilja ansökan om bygglov

Nämnden menar att kyrkan inte har något ansvar att upplåta parkeringsyta åt grannar.
J
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Upplysningar
Detta beslut upphör att gälla om åtgåirden inte har påbörjats inom två år och avslutats
inom fem år fran den dag då beslutet vunnit laga kraft enligt 9 kap. 43 $ PBL.
Ätgarden får inte påbörjas innan samhällsbyggnadsnämnden gett ett startbesked enligt

10kap.3$PBL.
Detta beslut får verkställas fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och
Inrikes Tidningar, även om startbesked meddelas. För att den lovpliktiga åtgärden ska
få påbörjas krävs både att det finns ett verkställt lovbeslut och att startbesked har getts
Byggherren behöver i detta fall awakta att fyraveckorsfristen löper ut innan åtgärden
ffir påbörjas.
Beslutets kungörelsedatum finns i Post- och Inrikes Tidning på
https ://poit.bolagsverket. se.

I detta ärende krävs tekniskt samråd. Kallelse till tekniskt samråd och begäran om vilka
handlingar som krävs fiir att ge startbesked, skickas separat inom kort.
Innan byggnadsverket ffir tas i bruk ska samhällsbyggnadsnämnden ha gett ett
slutbesked.

Byggsanktionsavgift ska tas ut om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller tas i bruk
utan slutbesked.
Om byggstart sker innan beslutet om bygglov har vunnitlagakraft sker detta på
byggherrens egen risk.

Åtgarden kräver eventuellt tillstånd från annan myndighet. Det är du som sökande som
ansvarar ftir att nödvändiga tillstånd finns innan åtgiirden påbörjas.
Byggherren ansvarar ftir att åtgärden utftirs enligt kraven i plan- och
bygglagstiftningen.

Åtgärden ska utftiras enligt de ritningar som tillhör beslutet. Vid ändring ska ny
ansökan liimnas in. Inga bygglovspliktiga ändringar får utftiras innan ett nytt bygglov
har beviljats.

Avgiften

åir beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmiiktige. Faktura skickas
separat. Avgift for startbesked, fastställande av kontrollplan med mera kommer att tas
ut i samband med startbeskedet.
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Avgifter
Avgift ftir bygglov: 5100 kronor
Avgift ftir expediering och kungörelse: 3511 kronor
Beslutet expedieras till
Lj ungskile fiirsamling 25200
Vällebergsvägen24
459 30 Ljungskile

4-3 460

Delgivning
Beslutet delges ftljande enligt 9 kap. $ 41 PBL:
Detta beslut delges dig med ftirenklad delgivning. Förenklad delgivning innebär att
arbetsdagen efter att beslutet skickats till dig skickar vi ett kontrollmeddelande till dig.
14 dagar efter beslutet skickats anses du vara delgiven. Vill du överklaga ditt beslut ska
du göra det inom 3 veckor efter att du blivit delgiven.

Kopia av beslutet

till

Beslutet skickas ftir kännedom till ägama av intilliggande och närliggande fastigheter
till den fastighet som beslutet avser enligt 9 kap. $ 41b PBL.
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar enligt 9 kap. $ 41a PBL.

Överklagandeanvisning
Detta beslut kan överklagas

J

till

Länsstyrelsen.

1o

Utdragsbestyrkande

f

Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

L

%

ffi:

Forls. $

20t9-01-24

2l

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in

till

samhällsbyggnadsftirvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.
Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsft)rvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i
Post- och Inrikes Tidningar.
Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer,
beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter
Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med
kontaktuppgifter till ombudet.

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken åindring som
Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas.
Skicka din överklagan
Uddevalla kommun

till:

Samhällsbyggnad
451 81 Uddevalla
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Forshälla'Röd 2:27. Beslut angående sanktionsavgift för olovlig
byg g nation. Ti Isy n.2018.2283
I

Sommqnfottning
Den 15 juni 2018 kom det samhällsbyggnadsftirvaltningen till känna att en tillbyggnad
höll på att uppforas på fastigheten Forshälla-Röd 2:27 utan att något bygglov eller
startbesked hade getts. Tillbyggnaden är i form av en altan med en tillskapande area av
25 m2. Altanen bedöms ej rymmas inom det beviljade bygglovet daterat 2018-01-24 $
80. Den 15 juni 2018 informerades fastighetsägarna om att utökningen av altanen
bedöms vara bygglovspliktig enligt gällande praxis och 2018-06-27 sändes ett
lovftireläggande ut. Bygglov ftir tillbyggnad av enbostadshus, altan, samt startbesked
har getts i efterhand. Då åtgärden påbörjades utan att något startbesked hade getts ska en
byggsanktionsavgift tas ut av fastighetsägarna.

Beslutsunderlog
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 20 I 9-0 1 -04
Situationsplan inkomm en 20 17 -12- I 5
Fasadritning S och N 2017-12-l 5
Fasadritning V och O inkommen 2017 -12-15
Marksektioner inkomm en 20 17 -12-l 5
Foto daterat 201 8-06- 1 5
Beräkning byggsanktionsavgift upprättad 20 1 8- 1 I -05
Synpunkter från fastighetsägarna inkommen 20 1 8- 1 1 -06
Fastighetsägare och adressat:

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att med stöd av 11 kap. 51 $ plan- och bygglagen (2010:900), PBL och 9 kap. 7 $ 1 p
plan- och byggftlrordningen (2011:338), PBF ta ut en byggsanktionsavgift om 25 025
kronor av
Enligt 11 kap. 60 $ PBL är fastighetsägarna solidariskt ansvadga ftir betalningen.
Avgiften ska betalas till Uddevalla kommun inom två månader efter att beslutet har
delgetts de avgiftsskyldiga.

Delgivning
Beslutet delges följande enligt 9 kap. $ 41 PBL, Delgivning med mottagningsbevis:
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överklogondeonvisning
Detta beslut kan överklagas

till

Länsstyrelsen.

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhallsbyggnadsftirvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.
Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungiordes i
Post- och Inrikes Tidningar.
Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer,
beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.
Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med
kontaktuppgifter till ombudet.

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas.
Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas.
Skicka din överklagan till:
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
451 81 Uddevalla
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Utby 5=32. Beslut angående bygglov för tillbyggnad av
enbostadshus samt ändring av marknivån. By99.2018,2628
Sommonfottning
2018-07-24 inkom en ansökan om bygglov for tillbyggnad av enbostadshus och
stödmur samt iindring av marknivån. Ansökan åir en fortsättning i ett led av åtgärder ftir
ombyggnation av byggnaden inom fastigheten. 2014-11-04 beviljades bygglov ftir
tillbyggnad av det dåvarande fritidshuset.20IS-05-22 beviljades interimistiskt
slutbesked ftlr åtgarden. Tanken var enligt sökande att huset skulle byggas om i två
delar, varpå del 1 är ftirdig och denna ansökan innebär del2.I beslut utftirdat 2014-ll04 beviljades ett bygglov enligt detaljplanen, varpå byggnader ska placeras minst 4,5 m
från tomtgräns, ha en högsta byggnadshöjd av 5 m, taklutningen far uppgå till högst 38
grader samt att största tillåtna byggnadsarean inom en tomt far uppgå till 200 m'z.
2018-10-18 utftirdes en lägeskontroll som redovisade att den nyligen uppforda
tillbyggnaden placerats 3,80 m från tomtgräns, va{på beslutet om bygglov ej ftiljts då en
avvikelse nu tillkommit. Diskussioner har även skett gällande den byggnadshöjd som
redovisas. Sökande har hittat stöd från ett avgörande från en niirliggande fastighet i
området som fick rätt i mark- och miljödomstolen i en liknande fråga (se dom p.979-15
MMD) Ett grannehörande har genomftirts gällande avvikelserna och de berörda gmnnar
och sakägare som svarat har inga synpunkter på ansökan. Ärendet bedöms vara av sådan

principiell vikt att det ej bör fattas enligt delegation.
Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse daterat 2019 -01 -04
Planritning bottenplan inkommen 201 8 -10 -22
Planritning ovanplan inkommen 20 18-10-22
Situationsplan komplettering inkommen 2018-10-22
Situationsplan inkomm en 20 I 8 -l 0 -22
Anmälan av kontrollansvari g inkommen 20 | I - | 0 -22
Ansökningsblankett inkommen 20 1 8 -I0 -22
Markplaneringsritning inkommen 2018-10-22
Byggnadshöjdsberäkning 6-metersregeln inkommen 2018-10-22
Fasadritningar inkomn a 2018-10-22
Lägeskontroll inkomm en 20 | 8 -l 0 -22
Altanritning inkomme n 201 8-l 0 -22
Markhöj ning inkomm en 20 | 8 - | 0 -22
Situationsplan och markplaneringsritning inkommen 2018-10-24
Fasadritning stödmur inkommen 2018-10-24
Perspektivritning stödmur inkommen 2018-10-24

Beslul
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
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att bevilja ansökan om bygglov ftir fastighetens byggnation och byggnadsverk i en
samlad bedömning av de awikelser som finns enligt 9 kap. 31 b,d $$ plan- och
bygglagen (20 I 0:900) PBL.
Upplysningor
Detta beslut upphör att gälla om åtglirden inte har påbörjats inom två år och avslutats
inom fem år fran den dag då beslutet vunnit laga kraft enligt 9 kap. 43 $ PBL.
Åtgärden far inte påbörjas innan samhällsbyggnadsnämnden gett ett startbesked enligt

10kap.3$PBL.
Detta beslut får verkställas fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och
Inrikes Tidningar, även om startbesked meddelas. För att den lovpliktiga åtgärden ska fa
påbörjas krävs både att det finns ett verkställt lovbeslut och att startbesked har getts.
Byggherren behöver i detta fall awakta att fyraveckorsfristen löper ut innan åtgärden ffir
påbörjas.
Beslutets kungörelsedatum finns i Post- och Inrikes Tidning på
https //poit.bolassverket. se.
:

I detta ärende krävs tekniskt samråd. Kallelse till tekniskt samråd och begäran om vilka
handlingar som krävs ftir att ge startbesked, skickas separat inom kort.
Innan byggnadsverket får tas i bruk ska samhällsbyggnadsnåimnden ha gett ett
slutbesked.

Byggsanktionsavgift ska tas ut om en åtgiird påbörjas utan startbesked eller tas i bruk
utan slutbesked.
Om byggstart sker innan beslutet om bygglov har vunnit laga kraft sker detta på
byggherrens egen risk.
Ätgärden kräver eventuellt tillstånd från annan myndighet. Det är du som sökande som
ansva.rar fiir att nödvändiga tillstånd finns innan åtgärden påbörjas.
Byggherren ansvarar for att åtglirden utftirs enligt kraven i plan- och bygglagstiftningen.

Åtgärden ska utftiras enligt de ritningar som tillhör beslutet. Vid andring ska ny ansökan
lämnas in. Inga bygglovspliktiga ändringar far utföras innan ett nytt bygglov har
beviljats.

Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas
separat. Avgift ftjr startbesked, fastställande av kontrollplan med mera kommer att tas ut
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samband med startbeskedet.
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Avgitter
Avgift fiir bygglov:6536 kronor
Avgift for detaljplan: 11 214 kronor
Avgift ftir expediering och kungörelse: 3511 kronor
Bilogor
Västvattens yttrande daterat 20 1 8-1 0-02

Beslutel expedierqs lill

Kopio ov beslulel till
Beslutet skickas for kännedom till ägarna av intilliggande och närliggande fastigheter
till den fastighet som beslutet avser enligt 9 kap. $ 41b PBL.
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar enligt 9 kap. $ 41a PBL.

Kontrollansvarig

överklogondeo nvisning
Detta beslut kan överklagas

till

Länsstyrelsen.

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsfiirvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.
Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsfiirvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i
Post- och Inrikes Tidningar.
Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer,
beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med
kontaktuppgifter till ombudet.

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas
Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas.
Skicka din överklagan till:
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
451 81 Uddevalla

Justerandes
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Dnr SBN 2019100016

Äldermannen 9. Beslut angående sanktionsavgift för olovlig
fasadändri ng. Tillsyn.20{ 8.595
Sommonfqtlning
Den l8 februari 2018 kom det samhällsbyggnadsförvaltningen till kåinna att en
fasadändring har utftrts på fastigheten Åldermannen 9 utan att något bygglov eller
startbesked hade getts. Bygglov och startbesked har getts i efterhand i beslut 2018-0713 $ 1004. Då åtgärden påbörjades utan att något startbesked hade utftirdats ska en
byggsanktionsavgift tas ut av fastighetsägarna.
Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019 -0I -04
Karta med ortofoto upprättad 2019-01-02
Foton daterade 2018-05-23
B eräknin g byg gsanktionsavgift upprättad 20 | 9 -0 | -02
Fasti ghetsäeare och adressat:

Beslul
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att med stöd av l1 kap. 51 $ plan- och bygglagen (2010:900), PBL och 9 kap. 10 $ 1 p
plan- och byggftirordningen (2011:338), PBF ta ut en byggsanktionsavgift om 5819
kronor av
Enligt 11 kap. 60 $ PBL är fastighetsägarna solidariskt
ansvariga ftir betalningen. Avgiften ska betalas till Uddevalla kommun inom två
månader efter att beslutet har delgetts de avgiftsskyldiga.

Delgivning
Beslutet delges ftiljande enligt 9 kap. $

4l

PBL:

Detta beslut delges dig med ftirenklad delgivning. Förenklad delgivning innebåir att
arbetsdagen efter att beslutet skickats till dig skickar vi ett kontrollmeddelande till dig.
14 dagar efter beslutet skickats anses du vara delgiven. Vill du överklaga ditt beslut ska
du göra det inom 3 veckor efter att du blivit delgiven.
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överklogondeo nvisning
Detta beslut kan överklagas

till Länsstyrelsen.

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.
Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsft)rvaltningen inom fyra veckor fran den dag då beslutet kungjordes i
Post- och Inrikes Tidningar.
Overklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska iirendets diarienummer,
beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter
Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med
kontaktuppgifter till ombudet.

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas.
Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas.
Skicka din överklagan
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
451 81 Uddevalla
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Forshälla-Sund

Dnr SBN 2019 /OO02O
1

:95. Beslut angående bygglov. Bygg.201 8.3586

Sommonfotlning
Ärendet utgår från dagens sammanträde då sökande återkallat sin ansökan.
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Dnr SBN 2018/00569

Medborgarförslag från Per Byding om att utreda kostnad och
möjlighet för att antägga en ny, enkelriktad, utfart från Äsperöd
Sammanfattning
Per Byding har inkommit med ett medborgarftirslag att utreda kostnad och möjlighet ftir
att arläggaen ny enkelriktad utfart från Äsperöd. Förslaget till dragning är från Österled
och Rosenhälls äldreboende till en anslutning till Ramserödsmotet via avfarten från
riksväg 44 i riktning mot Trollhättan/Viinersborg. Orsaken till ftirslaget ar att
trafikbelastningen idag är hög på Sigelhultsvägen och i samband med ny exploatering
på Rydingsberg kommer trafikbelastningen att öka. En ny väg skulle leda till ftjrkortad
restid med 10 - l5%.
I den ftirdjupade översiktsplan som är antagen 2017 finns det en utpekad avlastningsväg
fran Äsperödsområdet till en ny anslutning vid norra delen av Västgötavägen.
Utpekandet i översiktsplanen innebär att det finns en ambition att genomftira vägen men
att detta måste utredas närmare om det är möjligt att genomftira och kostnader ftir
åtgåirden.

I samband med detaljplanen ftir Rydingsberg ses det över trafikftirbättrande åtgärder till
Äsperödsområdet. Förbättringar ftir oskyddade trafikanter, ny gång- och cykelbana samt
åtgärder i korsningen Sigelhultsvägen/Västgötavägen är åtgärder som åir under
utredning. Det finns även budgeterat pengar ftir de ftireslagna åtgärdema. Tills vidare
har det bedömts att befintligt vägnät med nåimnda förbättringsåtgärder klarar den ökade
belastningen som det nya planområdet innebär.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-12-06.

Yrkanden
Kenneth Engelbrektsson (S): iindring av att-sats

till: att medborgarft)rslaget

Beslut
Samhällsbyggnadsniimnden beslutar

att medborgarftirslaget är besvarat.
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Dnr SBN 2018/00728

827

Köp av fastigheterna Ljungs-Hälle

1

:129 och 1 :399.

Sammanfattning
Fastigheterna Ljungs-Hälle 1:129 och l:399 är belägna mellan bostadsområdet övre
Hälle och det pågående planområdet ft)r Skarsjövallen i Ljungskile. Fastigheterna ägs av
Dagny Rose-Marie Aronssons dödsbo som ftirvaltas av två dödsbodelägare.
Fastighetema ligger strategiskt i Ljungskile och skulle passa väl ftir utbyggnad av
ftirskola och bostäder.
Det har utftirts två värderingar av fastigheterna, Fastighetsbyran i Uddevalla våirderade
fastighetema till 3 000 000 kr +/- 150 000 kr, Länsflorsäkringar Fastighetsförmedling
Uddevalla värderade fastigheterna till4 500 000 kr +/- 250 000 kr.
Efter ftirhandling har överenskommelse träffats om 3 900 000 kr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 20 I 8 -12-20
Värdering Fastighetsb yr än, 2018-09 -l 4
Värdering Länsftirmedlingar Fastighetsftirmedling Uddevalla, 2018-09-21
Köpekontrakt avseende fastigheterna Ljungs-Hälle l:129 och 1:399

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att

underteckna bilagt köpekontrakt ftir fastighetema Ljungs-Hälle 1:129 och Ljungs-

Hälle l:399
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Dnr SBN 2018/00662

Remiss från kommunfullmäktige gällande motion från Mikael
Staxäng (M), Jonas Sandwall (KD), Elving Andersson (C)' Rolf
Jonsson (L) gällande bygg av simhall/badhus på
Rimnersområdet
Sommonfotlning
Motionåirerna framftir en rad anledningar till en placering av badhuset på
Rimnersområdet. Strategisk markanvändning, trafik och samordningsvinster såväl
verksamhetsmässigt som ur teknisk synvinkel framftirs särskilt.
Samhällsbyggnadsftirvaltningen konstaterar utan värdering att grundfrågor och
ftirutsättningar for en etablering alltid bör utredas genom ett fiirstudiearbete. Det är
således nödvändigt att genomftira en ftirstudie om badhuset skall placeras på
Rimnersområdet.

För närvarande pågår detaljprojektering av ett nytt badhus inom kvarteret
Windingsborg. Byggstart planeras under 2020. Likaså har en upphandlad entreprenad
gällande flytt av stora VA-ledningar påbörjats. Skall badhusplaceringen ändras bör
beslut om att stoppa pågående detaljprojektering fattas snarast möjligt.

Beslutsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjiinsteskrivelse, 20 1 8- l2-1 4
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-11-14 S 293
Motion, 2018-10-26

Yrkonden
Kenneth Engelbrektsson (S): en ny att-sats: ftireslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Roger Johansson (L), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP), Markus Klasson (M), Jerker
Lundin (KD), Kent Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna och att ta bort
den andra att-satsen.

Proposilionsordning
Ordftrande ställer proposition på Kenneth Engelbrektssons (S) yrkande och Roger
Johansson (L), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP), Markus Klasson (M), Jerker Lundin
(KD), Kent Andreassons (UP) och finner att niimnden beslutar i enlighet med det
sistnämnda yrkandet.

Beslul
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att överlåta till Kommunfullmäktige att besluta om en flytt av badhusets placering
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Reservotion/Prolokollsontec kning
Kenneth Engelbrektsson (S), Tobias Andreasson (S), Karin Engdahl (S) och Susanne
Börjesson (S) reserverar sig mot beslutet till ftirmån ftir eget yrkande. Kenneth
Engelbrektsson (S), Tobias Andreasson (S), Karin Engdahl (S), Susanne Börjesson (S)
och Marie Lundström (V) liimnar en anteckning:
Med tanke på att långtgående forberedelser har gjorts for att bygga ett nytt badhus på
Windingsborg, bl.a genom detaljplanearbete och att beslut om placering redan har
tagits i kommunfullmähige, skulle enflytt av badhuset medfora betydande kostnader.
Dessutom skulle det bli enfardrajning i tid som medfar aft kommunens invånare skulle
få vcinta dnnu ldngre på ett nytt badhus.
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Dnr SBN 2018/00039

s2e

Remiss: Motion från Magnus Jacobsson (KD) och Christina
Nilsson (KD) om stoppa antibiotikan vid källan
Sommonfotlning
Motionen önskar att olika möjligheter ftir att uppnå minskad antibiotikaspridning från
avlopp till miljön ska utredas. Motionen fokuserar på vissa funktioner i samhället som
kan antas ha högre antibiotikakoncentration i utgående avloppsvatten än bostäder
generellt; äldreboenden och andra vårdinrättningar.
Samhällsbyggnadsftirvaltningen har beaktat ftljande lösningar; tekniska insatser vid
Skansverket, källsortering av urin och källsortering av hela toalettfraktionen (urin och
fekalier). Störst effekt uppnås vid källsortering av hela toalettfraktionen, men då en
sådan lösning kräver ombyggnation av behntlig VA-struktur i vårdinrättningarna
bedömer förvaltningen att samtliga lösningar bör utredas vidare ftir att uppnå störst
milj öeffekt med samhäll sekonomi skt rimli ga insatser.

Beslutsunderlog
S

amhällsbyggnadsftirvaltningens

tj

änsteskrivel se från den 20 I 9-0 I - 1 0

Beslut
Samhallsbyggnadsnämnden beslutar

att

överliimna tjänsteskrivelsen som Samhällsbyggnadsnämndens svar på remissen
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Dnr SBN 2018/00580

Remiss från Kommunfullmäktige om motion från Magnus
Jakobsson (KD), bygg en gång och cykelbro över Fjällvägen
Sommonfottning
l\rendet utgår fran sammanträdet.
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Dnr SBN 201 9/00008

Reinvesteringar 2019 avseende planerat underhåll av gator,
vägar och allmän platsmark
Sommonfotlning
Enligt beslut i flerårsplan 2019-2021far nyinvesteringar och reinvesteringar med
projektstart 2019 päbörjas, ftirutom markerade investeringsobjekt som prövas särskilt av
kommunfullmäktige ftire igångsättning. Reinvesteringar ftir 25 mkr avseende planerat
underhåll av gator, vägar och allmän platsmark är sådana objekt som såirskilt
markerades i planen.
Samhällsbyggnadsftirvaltningen har tagit fram ftirslag till en reinvesteringsplan ftir 2019
avseende gator, vägar och allmän platsmark ftir godkåinnande i samhällsbyggnadsnämnden och ftir beslut om igangsättning i Kommunfullmåiktige.
Beslutsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj iinsteskrivelse 20 I 9-0 I -04
Bilaga I - Beläggningsplan gator och vägar samt gang- och cykelvägar
Bilaga 2- Reinvesteringsobjekt lekplatser, broar, berg, parker, fonttiner m.m.
Beslul
Samhällsbyggnadsnåimnden beslutar

att ftireslå Kommunfullmiiktige besluta om igångsättning av reinvesteringar för 2019
avseende gator, vägar och allmän platsmark.
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Dnr SBN 22194

lnformation om ägande och drift av gatubelysningen
Uddevalla kommun

i

Sqmmonfotlning
Ärendet utgår från sammanträdet.
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Dnr SBN 201 9/00035

s33

Val av Samhällsbyggnadsnämndens representanter till det
kommunala rådet för äldre och till det kommunala rådet för
personer med fu nktionsnedsättn i ng
Sommonfotlning
Enligt Rihlinjer ftr kommunala rådet för aldre och kommunala rådet för personer med
funktionsnedsrlttning som trädde i kraft den I januari20lT så ska
Samhällsbyggnadsniimnden utse två representanter som ska ftireträda nämnden i de
båda råden. Representantema ska tas från nämndens presidium varav en ska foreträda
majoriteten och en ska forträda oppositionen. Mot bakgrund av detta ftireslår
Samhällsbyggnadsftirvaltingen att Kenneth Engelbrektsson (S) och Mikael Staxring (M)
väljs att ftirtrada Samhällsbyggnadsnämnden i de båda råden under mandatperioden

20192022.
Beslulsunderlog
S

amhällsbyg gnadsftirvaltningens tj åinsteskrivelse,

2 0 1 9- 0

I

-1

I

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att välja Kenneth Engelbrektsson (S) och Mikael Staxäng (M) som
Samhällsbyggnadsnämndens representanter till det kommunala rådet ftir äldre samt det
kommunala rådet ft)r personer med funktionsnedsättning under mandatperioden 20192022.
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Dnr SBN 2019 /OOO44

Deltagande i arkitekttävlingen Europan 15
Sommonfqttning
Efter avstämning med samhällsbyggnadsnämndens presidium lämnade fiirvaltningen
under hösten 2018 in en intresseanmälan om att få delta i den europeiska
arkitekttävlingen Eurppan 15. Uddevalla blev utvald som en av sju svenska kommuner
och har nu möjlighet att delta i tävlingen. Området som anmäldes in till Europan 15 var
Dalaberg och Hovhult inklusive angränsande delen av Bulid. Det intressanta med detta
område är hur man kan utveckla och satsa på de befintliga boendemiljöerna i
Uddevallas utanftirskapsområde.
Europan iir en europeisk tävling ftir arkitekter under 40 är, som genomftirs vartannat år.
Europan har tre syften: Att låta unga arkitekter komma i kontakt med uppdragsgivare,
att ge tomtägare möjlighet till nya influenser och lösningar, samt att bedriva en
internationell diskussion om europeisk arkitektur och stadsutveckling. Europan startade
1987 och är nu inne i sin l5e tävlingsomgång. Temat ftir denna omgång är "den
produktiva staden".

Tidigare år har det inkommit i genomsnitt 10 till 15 olika ftirslag per tävlingsobjekt.
Förslag och idder som kommunen sedan kan välja att gävidare med om man anser
något eller några av dem som intressanta.
Kostnaden ftir att delta i Europan uppgår till ca 1,1 miljoner kr. Anmälningsavgiften kan
finansieras med de statliga pengar som Uddevalla kommun erhåller för att främja
integrationen och minska segregationen i våra utanftirskapsområden. Som en effekt av
att riksdagen antog ny budget i december 2018 kommer de projektmedel Uddevalla och
andra kommuner skulle få ftir att minska segregationen20lg att minska från 478 mkr
(där Uddevalla skulle få 9 mkr) till 100 mkr. Kommundirektörens ledningsgrupp
kommer att ta ställning till en omftirdelning av bidraget. Om detta resulterar i att
bidraget för Europan minskar finns.möjligheten att anvåinda överskott från försäljningen
av tomter på sundsstrand ft)r att finansiera genomförandet av projekten.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsfrirvaltningens tj åinsteskrivelse 20 1 9-0 I - 1 6
Handbok
Europan
Karta över tävlingsområde

Yrkonden
Martin Pettersson (SD): att deltaga i Europan 15 under ftirsättning att
anmälningsavgiften om cirka 1,1 miljoner i sin helhet kan finansieras med de statliga
pengar som Uddevalla kommun erhåller ftir att friimja integrationen och minska
segregationen i våra utanftirskapsområden.
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Roger Johansson (L), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP), Markus Klasson (M), Jerker
Lundin (KD), Kent Andreasson och Kenneth Engelbrektsson (S): bifall till ftirslaget i
handlingarna.

Proposilionsordning
Ordftirande ställer proposition på Martin Petterssons (SD) yrkande mot Roger
Johansson (L), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP), Markus Klasson (M), Jerker Lundin
(KD), Kent Andreassons (UP) och Kenneth Engelbrektssons (S)och finner att nämnden
beslutar i enlighet med det sistnämnda yrkandet.
Beslut
Samhällsbyggnadsniimnden beslutar

att delta i Europan

15

Reservotion

Martin Pettersson (SD) reserverar sig mot beslutet med ftiljande motivering:
Det utpekade området är högintressant ftir av flera anledningar. Behovet av att tillskapa
sammanhållning i dessa stadsdelar, höga naturvärden, möjligheten till rekreation i skog
och mark med mera. Men stora utgifter måste alltid ställas i relation till det bedömda
värdet, i synnerhet i tider då effektiviseringar fordras ft)r att få ihop den kommunala
ekonomin.
Det kommer att kosta väldigt mycket pengar att ftirändra två stadsdelar som är så stora
som Dalberg och Hovhult åir.
Lyckas man genom de planerade åtgärder att främja en anpassning till det svenska
samhället och bryta segregationen är dock investeringen viird varenda krona.

Vi

i olika sammanhang ftirespråkat att Uddevalla kommun skall ta på sig
ledartröjan och själva anordna arkitekttävlingar med grund i de villkor som marknaden
bjuder med syfte att tillvarata marknadens kreativa krafter. Vi ser därftir inget som helst
egenvåirde i att bruka 1,1 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar ftlr att deltaga i en
har tidigare

arkitekttavling.
De åtgiirder vi vill genomftira i dessa stadsdelar kan så ske oberoende av huruvida vi är
deltagande i en arkitekttävling eller ej.
Vidare forhindras vi inte möjligheten att i ett sådant här projekt ha en hög arkitektonisk
ambition bara ftir att vi valt att inte deltagande i en tävling.
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Pågående projekt i nom Sam häl lsbyg g nadsförvaltn
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Sqmmonfotlning
Ärendet utgår fran dagens sammanträde.
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Anmälningsärenden och underrättelser om avslutade
lantmäterisam manträden
Sommqnfqtlning
I ftirteckningar över underrättelser om avslutade fiirrättningar och
lantmäterisammanträden samt anmälningsärenden redovisas vad som har inkommit
Samhällsbyggnadsnämnden ftir kännedom under december manad 2018

Beslutsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj åinsteskrivelse, 20 I 9-01 -09
Förteckningar över underrättelse om avslutade ftirrättningar och sammanträden,
2019-01-09
Förteckningar över anmälningsärenden, 2019 -01 -09.
Beslul
Samhällsbyggnadsniimnden beslutar

att notera informationen till protokollet
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Redovisning av delegationsbeslut

201 9

Sommqnfotlning
Samhällsbyggnadsniimnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och
ordftirande i enlighet med den antagna delegationsordningen. Dessa beslut ska redovisas
ftir Samhällsbyggnadsnämnden. Detta innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden
fastställer eller omprövar delegationsbesluten. Däremot får Samhällsbyggnadsnämnden
årtefia låimnad delegering eller foregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som har fått
beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj linsteskrivelse, 20 1 8-0 1 -09
Förteckningar över fattade delegationsbeslut

Beslul
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkiinna redovisningen
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lnformation från ordförande och förvaltningschef
Sommqnfotlning
Ansvarig handläggare ftir bullerreducerande åtgärder i Ljungskile informerar nämnden
om olika åtgärder inom ärendet.
Förvaltningschefen informerar om en tillbudsrapport som har upprättats med anledning
av inkomna skrivelser från en fastighetsägare gällande planerandet av en gång-och
cykelväg på Edingsvägen.
Beslul
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att notera informationen till protokollet

J

wteranfiryffi> 1o

Utdragsbestyrkande

