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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 141 Dnr SBN 2020/00144  

Kärlingesund 1:5, Förfrågan om hembud och 
arrendeöverlåtelse, bostadsarrende Götavik 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun äger Kärlingesund 1:5 Hela fastigheten ligger inom ett 

naturreservat. I området finns ett bostadsarrende och där detta är beläget råder även 

strandskyddsbestämmelser. Bostadsarrendet har under flera år varit misskött och 

byggnaden har ej underhållits. Bygglovsavdelningen har påbörjat ett tillsynsärende efter 

att en anmälan kommit in. I samband med detta har arrendatorn kommit in med en 

förfrågan om hembud till Uddevalla kommun samt ett köpekontrakt gällande 

byggnaden och en förfrågan om att få överlåta arrendestället till en ny köpare. 

Arrendeavtalet tecknades för att gälla från 1 april 1988 och uppsägning ska ske minst 12 

månader före arrendetidens utgång i annat fall förlängs avtalet varje gång med 5 år. 

Detta innebär att en uppsägning måste ske innan 1 april 2022 Den eventuella nya 

köparen/arrendatorn är informerad att arrendeavtalet, om överlåtelsen medgives, 

kommer att sägas upp för omförhandling och att arrendeavgiften kommer att höjas från 

4448 kr/år till ca 20-25 000 kr/år. Det nya avtalet kommer även mer i detalj styra upp 

vad som gäller för arrendet såsom ej möjlighet till väg och avlopp m.m. Det finns dock 

möjlighet för kommunen att avsluta arrendet med nuvarande arrendator och i stället för 

att godkänna en överlåtelse av befintligt arrende avslutar man detta och skriver ett nytt 

arrendeavtal med ny arrendator. En förutsättning för detta är att samtliga parter är 

överens om att så ska ske. 

  

Vid samråd med kommunens skogsförvaltare och kommunekolog är deras synpunkt att 

det är olämpligt att privatisera område i naturreservat och i synnerhet i detta område då 

betesdjur går nära byggnaden samt att en vandringsled går strax inpå arrendetomten. 

Deras åsikt är därför att återta arrendestället och lösa in byggnaden för att i första hand 

riva densamma alternativt ha kvar det i kommunens regi. 

Plan och exploateringsavdelningens åsikt är att en ny arrendator kan få möjlighet att 

renovera byggnaden och att kommunen samtidigt har möjlighet att få in en årlig 

marknadsmässig arrendeavgift.      

 

Mark-exploateringsingenjör Christer Bergsten föredrar ärendet under sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-26. 

Förfrågan om hembud och arrendeöverlåtelse daterad 2020-02-20 

Köpekontrakt daterad 2020-02-18 

Arrendeavtal daterad 1987-05-04  

Översiktskarta daterad 2020-02-28 

Karta daterad 2020-02-28 

Foton daterad 2020-02-28    

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Kenneth Engelbrektsson (S) och Martin Pettersson (SD): Avslag 

till förslaget i handlingarna samt att nyttja hembudet och lösa in befintlig byggnad. 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 141 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att nyttja hembudet och lösa in befintlig byggnad, 

 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 

 

  

  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 148 Dnr SBN 2018/00604  

Kv. Windingsborg 1 m.fl. detaljplan för besöksanläggning mm. 
Arb 607 

Sammanfattning 

Detaljplanens syfte är att pröva placeringen för besöksanläggning, centrumutveckling och 

bostäder i Uddevalla centrum, föreslagen placering är där nuvarande idrotts- och simhall 

idag ligger och ny detaljplan tillåter fortsättningsvis denna verksamhet.  

Skydds- och varsamhetsbestämmelser för Villan Vindingsborg ingår i förslaget, samt 

bostadskomplement för Kv Walkesborg 33. 

 

Planarkitekt Hugo Bennhage föredrar ärendet under sammanträdet. 

                                  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-02 

Detaljplan för Widingsborg 1 m.fl, tre alternativ för framtida utveckling, daterad 2020-

02-14 

Plankarta med bestämmelser, daterad 2017-10-19, rev 2020-03-03 

Illustrationskarta, daterad 2018-02-16 

Planbeskrivning, daterad 2017-10-19, rev 2018-11-22 

Samrådsredogörelse 2018-08-08 och inkomna yttranden 

Granskningsutlåtande 2018-11-08 och inkomna yttranden 

Bedömningsmall för planering, bilaga miljöhandbok, rev daterad 2016-11-22 

Behovsbedömning av miljöbedömning, rev daterad 2016-11-22 

Geotekniskt PM daterad 2018-06-25 

Bergteknisk besiktning 2018-01-22 

Miljöteknisk markmiljöundersökning 2018-02-25 

Bebyggelseantikvarisk uppsats av Fredrik Olsson 2011 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-08-23, §206. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-11-22, §317      

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Mikael Staxäng (M), Stig Olsson (C) och Ole Borch (MP) och 

Kent Andreasson (UP): Bifall till förslaget i handlingarna. 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att godkänna granskningsutlåtandet 

  

att föreslå kommunfullmäktige att anta den granskade detaljplanen 

  

att förklara paragrafen omedelbart justerad.   

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 150 Dnr SBN 2019/00072  

Rapport över naturvärden i Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Det viktigaste syftet med rapporten är att presentera en sammanhållen och aktuell bild över de 

skyddsvärda arter, värdefulla naturmiljöer och förordnanden som finns i Uddevalla kommun. 

Arbetet har ytterligare ett par viktiga syften, nämligen att fungera som underlag för planering 

och beslut som berör användningen av mark och vatten samt att bilda underlag för olika 

naturvårdande åtgärder. Planen är också en av de underlag som ligger till grund för 

översiktsplaneringen. Arbetet med rapporten har utförts i samråd med olika myndigheter, 

kommunala nämnder, intresseorganisationer och enskilda. Till rapporten finns bilagor med 

bland annat klassningar av olika områden och förslag på kommande naturvårdsåtgärder. 
  

Ärendet var uppe för beslut i septembernämnden. Ärendet återremitterades då för remiss 

till Lantbrukarnas Riksförbund. Ärendet har därefter remitterats och möte har hållits 

med LRF. Justeringar i dokumentet har gjorts efter de muntliga synpunkter som 

framfördes vid mötet. 

  

Efter synpunkter på att ordet plan kan tolkas som att det är en plan för något snarare än 

en sammanställning har Samhällsbyggnadsförvaltningen valt att kalla dokumentet för 

rapport istället. 

  

Ärendet återremitterades även i december nämnd. Efter det har en sammanställning 

gjorts över de ändringar som gjorts tagits fram. Förvaltningen har också strukit vissa 

delar i texten 

  

På Samhällsbyggnadsnämndens möte i februari återremitterades ärendet igen. 

Förvaltningen fick efter det en sammanfattning av ytterligare synpunkter från 

majoriteten i nämnden, bland annat att ville man att vissa avsnitt som hänvisade till 

dokument som skulle revideras inom kort skulle strykas. Förvaltningen har arbetat in 

dessa synpunkter i rapporten.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2020-02-26 

Rapport över naturvärden i Uddevalla kommun – med ändringar utförda 

Rapport över naturvärden i Uddevalla kommun – med ändringar markerade 

Sammanställning av utförda ändringar 

Förslag rapport över naturvärden i Uddevalla kommun med synpunkter från majoriteten 

Förslag rapport över naturvärden i Uddevalla kommun med ändringar utförda 20200226 

Remissyttranden 

Bilaga 7, rapport över naturvärden i Uddevalla kommun   

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Mikael Staxäng (M), Stig Olsson (C) och Ole Borch (MP) och 

Kent Andreasson (UP): Bifall till förslaget i handlingarna. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 150 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att godkänna ”rapport över naturvärden i Uddevalla kommun” som ett vägledande 

dokument och underlag 

 

att föreslå för kommunstyrelsen att godkänna ”rapport över naturvärden i Uddevalla 

kommun” som ett vägledande dokument och underlag samt, 

  

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

  

 


