
 

  
Utses att justera Kent Andreasson 
Justeringens plats och tid 2020-03-25 Paragrafer §§ 116–140, 

142–147, 

149, 151–

158  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Sebastian Johansson 
  
Underskrift ordförande ………………………………………………...  
 Mikael Staxäng                       Roger Johansson 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Kent Andreasson 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-17 
Förvaras hos Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Anslaget sätts upp 2020-03-25 
Anslaget tas ner 2020-04-16 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Ola Löfgren 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17  
 

 
Sammanträde Samhällsbyggnadsnämnden  
Plats och tid Sammanträdesrum Sundberg, Norra Drottninggatan 15, Uddevallahem 

kl. 09:00-17:05 med ajourneringar 09:40-09:50, 10:15-10:40, 12:00-

13:15 och 14:35-14:50 
  
Ledamöter Mikael Staxäng (M), Ordförande ej §§ 120-122 

Roger Johansson (L), 1:e vice ordförande 

Kenneth Engelbrektsson (S), 2:e vice ordförande 

Roger Ekeroos (M) ej §§ 125–158 

Stig Olsson (C) 

Per-Arne Andersson (S) 

Martin Pettersson (SD) 

Mattias Forseng (SD) 

Kent Andreasson (UP) 

 
Tjänstgörande ersättare Markus Klasson (M) för Maria Johansson (L) 

Ole Borch (MP) för Jerker Lundin (KD) 

Marie Lundström (V) för Karin Engdahl (S) 

John Alexandersson (SD) för Susanne Börjesson (S) 

   
  
Övriga Lisa Cronholm, avdelningschef 

Andreas Roos, avdelningschef 

Lotta Wall, enhetschef 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Cornelia Kirpensteijn, enhetschef 

Malin Sjöstedt, arkitekt 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare 

Malin Witt, utvecklare 

Christoffer Vikström, bygglovshandläggare 

Anna Magnusson, bygglovshandläggare 

Peter Jonasson, miljöinspektör 

Hugo Bennhage, planarkitekt 

Adam Gistedt, mark- och exploateringsingenjör 

Victor Kullgren, mark- och exploateringsingenjör 

Petter Larsson, mark- och exploateringsingenjör 

Christer Bergsten, mark- och exploateringsingenjör 

Sofia Stengavel, kommunekolog 

Stefan Björling, projektledare 

Anders Löfström, gatuingenjör 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 116 Dnr SBN 2020/00001  

Upprop och val av justerare 

Sammanfattning 

Upprop förrättas och Kent Andreasson (UP) föreslås att jämte ordförande justera 

sammanträdets protokoll. Förvaltningen föreslår att justeringen ska äga rum onsdagen 

den 25 mars kl. 08:00 på Stadshuset. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att Kent Andreasson (UP) jämte ordförande justerar sammanträdes protokoll onsdagen 

den 25 mars kl. 08:00 på Stadshuset. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 117 Dnr SBN 28444  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning 

Ärende 26 – Kärlingesund 1:5, Förfrågan om hembud och arrendeöverlåtelse, 

bostadsarrende Götavik – justeras omedelbart 

 

I övrigt justeras ärende 33 – Kv. Windingsborg 1 m.fl. – samt ärende 35 – Rapport över 

naturvärden i Uddevalla kommun – omedelbart i enlighet med förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att fastställa dagordningen med ovan noterade förändringar 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 118 Dnr SBN 2020/00002  

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och 

ordförande i enlighet med den antagna delegationsordningen. Dessa beslut ska redovisas 

för Samhällsbyggnadsnämnden. Detta innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden 

fastställer eller omprövar delegationsbesluten. Däremot får Samhällsbyggnadsnämnden 

återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som har fått 

beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.     

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-09 

Förteckningar över fattade delegationsbeslut     

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att  godkänna redovisningen 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 119 Dnr SBN 2020/00165  

Pukan 6. Anmälan om olovlig installation eldstad. 
TILLSYN.2019.4441 

Sammanfattning 

Den 20 december 2019 kom det samhällsbyggnadsförvaltningen till känna att en olovlig 

installation av en eldstad gjorts utan att ha fått ett startbesked på fastigheten Pukan 6. 

Startbesked och slutbesked har getts i efterhand. Då åtgärden påbörjades utan att något 

startbesked hade getts ska en byggsanktionsavgift tas ut av fastighetsägaren.      

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-26 

Sotarintyg inkommet 2019-12-20 

Fastighetsägarens bemötande inkommet 2020-01-12 

Beräkning byggsanktionsavgift 

     

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent 

Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL och 9 kap. 13 § 2 p 

plan- och byggförordningen (2011:338), PBF ta ut en byggsanktionsavgift om 4730 

kronor av  

 . Avgiften ska med solidariskt betalningsansvar betalas till Uddevalla 

kommun inom två månader efter att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige.  

 

Delgivning 

Beslutet delges följande enligt 9 kap. § 41 PBL: 

 

Detta beslut delges dig med förenklad 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 119 
 

 

 

 

 

Överklagandeanvisning 

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 

samhällsbyggnadsförvaltningen 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  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 120 Dnr SBN 2020/00171  

Västerby 1:104. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus och garage. BYGG.2020.217 

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus, garage samt markuppfyllnad. Vid 

granskning av detaljplanen kan konstateras att ansökan avviker från gällande detaljplan 

vad gäller markåtgärder samt taklutning. Enligt ansökan avviker markåtgärderna på 

fastigheten med 1,8 meter. Huvudbyggnadens takutformning avviker från detaljplans 

bestämmelse med 7 grader. Förvaltningen konstaterar att åtgärderna strider mot 

detaljplanen i de avseende att de markåtgärder som kommer att göras medför en 

avsevärt högre nivåändring än vad detaljplanen medger samt att takvinkeln överskrids. 

Avvikelserna kan enskilt inte ses som små, varför de sammantaget inte heller kan 

rymmas inom liten avvikelse. Förutsättningar för att bevilja bygglov saknas därmed 

enligt förvaltningens bedömning.         

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-02 

Ansökningsblankett inkommen 2020-01-20 

Anmälan av kontrollansvarig inkommen 2020-01-20 

Situationsplan inkommen 2020-01-20 

Planritning inkommen 2020-01-20 

Plan- och sektionsritning garage inkommen 2020-01-20 

Sektionsritning inkommen 2020-01-20 

Fasadritning inkommen 2020-01-20 

Fasadritning garage inkommen 2020-01-20 

Markplaneringsritning inkommen 2020-01-20 

Marksektionsritning inkommen 2020-01-20 

E-post med motivering inkommen 2020-02-18 

Marksektionsritning med motivering inkommen 21020-02-18 

Sektionsritning med motivering inkommen 2020-02-18 

Yttrande från västvatten inkommen 2020-03-02 

Översiktskarta 2020-03-04  

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent 

Andreasson (UP): återremittera ärendet till förvaltningen för att höra grannar 

 

Kenneth Engelbrektsson (S) ansluter sig till Roger Johansson (L) med fleras yrkande. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att  återremittera ärendet till förvaltningen för att höra grannar 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Jäv 

Mikael Staxäng (M) anmäler jäv och deltar inte i överläggningar eller beslut 

 

Nämndens 1:e vice ordförande tjänstgör som ordförande 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 121 Dnr SBN 2020/00172  

Västerby 1:107. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus och garage. BYGG.2020.700 

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus, garage samt markuppfyllnad. Vid 

granskning av detaljplanen kan konstateras att ansökan avviker från gällande detaljplan 

i den del som avser markåtgärder. Enligt gällande detaljplan får endast markuppfyllnad 

eller schaktning ske med högst 1 meter inom ett område 4,5 meter från tomtgränsen. Av 

ansökan framgår det att marken kommer fyllas upp som högst 3,0 meter. Vilket blir en 

avvikelse på 2 meter. Förvaltningen konstaterar att åtgärden strider mot detaljplanen i 

de avseende att de markåtgärder som kommer att göras medför en avsevärt högre 

nivåändring än vad detaljplanen medger och att den sökta åtgärden inte kan anses 

innebära en liten avvikelse förenlig med detaljplanens syfte. Förutsättningar för att 

bevilja bygglov saknas därmed enligt förvaltningens bedömning. 

     

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-02 

Ansökningsblankett inkommen 2020-02-07 

Situationsplan inkommen 2020-02-07 

Markplaneringsritning inkommen 2020-02-07 

Marksektionsritning inkommen 2020-02-07 

Planritning inkommen 2020-02-07 

Fasadritning inkommen 2020-02-07 

Sektionsritning inkommen 2020-02-07 

Anmälan av kontrollansvarig inkommen 2020-02-07 

Plan och sektionsritning garage inkommen 2020-02-07 

Fasadritning garage inkommen 2020-02-07 

Marksektioner felaktig fyllning inkommen 2020-02-25 

E-post med motivrening inkommen 2020-02-25 

Situationsplaner med motivering inkomna 2020-02-25 

Översiktskarta 2020-03-04  

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent 

Andreasson (UP): återremittera ärendet till förvaltningen för att höra grannar 

 

Kenneth Engelbrektsson (S) ansluter sig till Roger Johansson (L) med fleras yrkande. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att  återremittera ärendet till förvaltningen för att höra grannar   



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Jäv 

Mikael Staxäng (M) anmäler jäv och deltar inte i överläggningar eller beslut 

 

Nämndens 1:e vice ordförande tjänstgör som ordförande 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 122 Dnr SBN 2020/00173  

Västerby 1:102. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
carportförråd. BYGG.2020.773 

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus, carport med förråd samt markuppfyllnad. 

Vid granskning av detaljplanen kan konstateras att ansökan avviker från gällande 

detaljplan i den del som avser markåtgärder. Enligt gällande detaljplan får endast 

markuppfyllnad eller schaktning ske med högst 1 meter inom ett område 4,5 meter från 

tomtgränsen. Av ansökan framgår det att marken kommer fyllas upp som högst 1,6 

meter. Vilket blir en avvikelse på 60 cm. Förvaltningen konstaterar att åtgärden strider 

mot detaljplanen i de avseende att de markåtgärder som kommer att göras medför en 

avsevärt högre nivåändring än vad detaljplanen medger och att den sökta åtgärden inte 

kan anses innebära en liten avvikelse förenlig med detaljplanens syfte.  

Förutsättningar för att bevilja bygglov saknas därmed enligt förvaltningens bedömning. 

     

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-02 

Ansökningsblankett inkommen 2020-02-11 

Situationsplan inkommen 2020-02-11 

Markplaneringsritning inkommen 2020-02-11 

Planritning inkommen 2020-02-11 

Sektionsritning inkommen 2020-02-11 

Fasadritning inkommen 2020-02-11 

Anmälan av kontrollansvarig inkommen 2020-02-11 

Marksektionsritning inkommen 2020-02-11 

Plan och sektionsritning carport inkommen 2020-02-11 

Fasadritning carport inkommen 2020-02-11 

Sektionsritning felaktig fyllning inkommen 2020-02-20 

E-post med motivering inkommen 2020-02-20  

Situationsplaner med motivering inkomna 2020-02-20  

Yttrande från västvatten inkommen 2020-03-02 

Översiktskarta 2020-03-04 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent 

Andreasson (UP): återremittera ärendet till förvaltningen för att höra grannar 

 

Kenneth Engelbrektsson (S) ansluter sig till Roger Johansson (L) med fleras yrkande. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att  återremittera ärendet till förvaltningen för att höra grannar 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Jäv 

Mikael Staxäng (M) anmäler jäv och deltar inte i överläggningar eller beslut 

 

Nämndens 1:e vice ordförande tjänstgör som ordförande 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 123 Dnr SBN 2019/00569  

Hultås 3:1. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus. BYGG.2019.59 

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hultås 

3:1. Sökande avser enligt ansökan utföra enskilt vatten och avlopp. Fastigheten är 

belägen på sydvästra sidan av Bokenäset. SGU´s kartunderlag liksom 

grundvattenutredning utförd av COWI 2015 visar att platsen för ansökan ligger på 

gränsen mellan område med mindre goda (200-600 l/h) och dåliga (< 200 l/h) 

uttagsmöjligheter för vatten. Fastighetsägarna på grannfastigheterna öster om ansökt 

plats har inkommit med ett gemensamt yttrande med synpunkter bland annat med 

avseende på bristen på vatten och svårigheten att få tjänligt vatten på grund av 

saltvatteninträngning. Sökande har inkommit med bemötande och uppgift om att en 

befintlig brunn på fastigheten Hultås 3:1 kan nyttjas. Sökande har dock inte inkommit 

med en vederhäftig vattenutredning som skulle visa att vattentillgången är tillräckligt 

god för ytterligare ett enbostadshus. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att 

förhandsbesked ska avslås på den aktuella platsen. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-27 

Ansökan inkommen 2019-04-09 

Situationsplan inkommen 2019-04-09 

Översiktskarta utskriven 2019-04-11 

Yttrande från Lantmäteriet inkommen 2019-04-11 

Samrådsyttrande från kommunens miljöavdelningar inkommen 2019-04-18 

Yttrande från Bohusläns Museum inkommen 2019-04-24 

Yttrande från berörda grannar inkommen 2019-04-25 

Yttrande från Länsstyrelsen inkommen 2019-05-02 

Yttrande från Vattenfall inkommen 2019-05-23 

Sökandens bemötande inkommen 2019-09-19 

Yttrande från Miljötillsynsenheten Hälsoskydd inkommen 2019-11-21 

Kartbild befintliga brunnar inkommen från sökande 2020-02-05 

   

Yrkanden 

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

Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna  

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att avslå ansökan om förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 

(2010:900)  

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Upplysningar 

Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 

separat.  

 

Avgifter 

Avgift är redan uttagen. 

 

Beslutet expedieras till 

Svea Skogs Förvaltnings AB 

Arabygatan 11 

352 46 Växjö 

 

Delgivning 

Beslutet delges följande enligt 9 kap. § 41 PBL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta beslut delges dig med förenklad 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 för 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. 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 123 
 

Överklagandeanvisning 

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 

samhällsbyggnadsförvaltningen 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  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 124 Dnr SBN 2020/00152  

Ljungs-Åker 1:22. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus. BYGG.2018.1729 

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Ljungs-

Åker 1:22. Den tilltänkta nybyggnationen uppfyller kraven i Plan- och bygglagen (PBL) 

samt Miljöbalken (MB). Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därför att 

förhandsbesked kan beviljas på den aktuella platsen. I senare bygglovsskede tas 

utformning av byggnaden upp till bedömning och beslut, med hänsyn tagen till platsens 

topografi och omgivning.    

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-27 

Ansökan inkommen 2018-05-08 

Situationsplan inkommen 2019-12-19 

Översiktskarta utskriven 2020-01-13 

Yttrande från Bohusläns Museum inkommen 2018-10-17 

Samrådsyttrande från kommunens miljöenheter 2018-11-28 

Yttrande från Lantmäteriet inkommen 2020-01-08 

Yttrande från Västvatten inkommen 2020-01-16 

Samrådsyttrande från Miljötillsynsenheten Förorenade Områden inkommen 2020-02-06 

Sökandens bemötanden inkomna 2020-02-06 och 2020-02-20 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent 

Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 

(2010:900) 

  

Upplysningar 

Förhandsbeskedet är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om 

bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft enligt 9 kap. 

18 § P 

BL. 

 

Görs inte ansökan om bygglov inom två år från att beslutet vann laga kraft upphör 

förhandsbeskedet att gälla. 

 

Förhandsbeskedet innebär inte att du har rätt att påbörja den sökta åtgärden. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 124 
 

Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 

separat.  

 

Avgifter 

Avgift för förhandsbesked: 5340 kronor  

Avgift för expediering och kungörelse: 3511 kronor 

 

Beslutet expedieras till 

 

 

 

 

Delgivning 

Beslutet delges följande enligt 9 kap. § 41 PBL: 

 

Detta beslut delges dig med förenklad 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 för 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. 

 

Överklagandeanvisning 

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 

samhällsbyggnadsförvaltningen 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.  

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 124 
 

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  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 125 Dnr SBN 2020/00153  

Skälebacken 1:1. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad 
av två enbostadshus. BYGG.2019.2246 

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten 

Skälebacken 1:1. På samma fastighet, nära nu ansökt plats, beviljades förhandsbesked 

för två enbostadshus 2017. En av de avstyckade tomterna är redan bebyggd, medan 

bygglov har beviljats och byggnation pågår på den andra tomten. Förvaltningens 

bedömning är att förhandsbesked inte kan beviljas för ytterligare två hus utan att det 

föregås av detaljplaneläggning.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därför att förhandsbesked ska avslås på den 

aktuella platsen. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-27 

Ansökan inkommen 2019-05-27 

Kompletterande information till ansökan inkommen 2019-05-27 

Översiktskarta utskriven 2019-07-11 

Situationsplan inkommen 2019-08-18 

Yttrande från Västvatten inkommen 2019-07-12 

Skrivelse från sökande inkommen 2019-07-18 

Skrivelse med förtydligande från sökande inkommen 2019-08-18 

Yttrande från Lantmäteriet inkommen 2019-08-23 

Yttrande från Lantmäteriet inkommen 2019-06-11 

Samrådsyttrande från kommunens miljöavdelningar inkommen 2019-10-03 

Yttrande från Trafikverket inkommen 2019-10-22 

Yttrande från Vattenfall inkommen 2019-10-28 

Yttrande från Uddevalla Energi inkommen 2019-11-19 

Yttranden från berörda grannar inkomna 2019-10-23 och 2019-10-25 

Sökandens bemötande inkommen 2020-02-05 

Yrkanden 

Ajournering begärs och verkställs 09:40-09:50. 

 

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

Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att ansökan om förhandsbesked avslås med stöd 4 kap. 2 § enligt Plan- och bygglagen 

(2010:900) 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Upplysningar 

Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 

separat.  

 

Avgifter 

Ärendet bedömdes vara komplett 2019-08-18. Tioveckorsfristen för beslut har förlängts 

med tio veckor och överskridits med mer än fem veckor. Ingen avgift ska därför tas ut 

enligt 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2020:900), PBL. 

 

Beslutet expedieras till 

 

 

 

 

Delgivning 

Beslutet delges följande enligt 9 kap. § 41 PBL: 

 

Detta beslut delges dig med förenklad 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 för 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. 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 125 
 

Överklagandeanvisning 

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 

samhällsbyggnadsförvaltningen 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 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 126 Dnr SBN 2020/00155  

Dramsvik 1:51. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus. BYGG.2019.4202 

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Dramsvik 

1:51. Den tilltänkta nybyggnationen uppfyller kraven i Plan- och bygglagen (PBL) samt 

Miljöbalken (MB). Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därför att förhandsbesked 

kan beviljas på den aktuella platsen. I senare bygglovsskede tas utformning av 

byggnaden upp till bedömning och beslut, med hänsyn tagen till platsens topografi och 

omgivning.    

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-27 

Ansökan inkommen 2019-11-25 

Situationsplan inkommen 2019-11-25 

Översiktskarta utskriven 2020-01-13 

Yttrande från Lantmäteriet inkommen 2020-01-08 

Yrkanden 

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

Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 

(2010:900) 

  

Upplysningar 

Förhandsbeskedet är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om 

bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft enligt  9 

kap. 18 § PBL. 

 

Görs inte ansökan om bygglov inom två år från att beslutet vann laga kraft upphör 

förhandsbeskedet att gälla. 

 

Förhandsbeskedet innebär inte att du har rätt att påbörja den sökta åtgärden. 

 

Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 

separat.  

 

Avgifter 

Avgift för förhandsbesked: 5580 kronor  

Avgift för expediering och kungörelse: 2251 kronor 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 126 
 

Beslutet expedieras till 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia av beslutet till 

Beslutet skickas för 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. 

 

Överklagandeanvisning 

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 

samhällsbyggnadsförvaltningen 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 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 127 Dnr SBN 2020/00031  

Hogarna 1:2. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus och garage. BYGG.2019.3458 

Sammanfattning 

 Ansökan avser uppförande av ett bostadshus på fastigheten Hogarna 1:2. Den avsedda 

tomtplatsen ligger i anslutning till befintlig bebyggelse och väg. Lokaliseringen följer 

riktlinjerna i gällande översiktsplan och bedöms inte ge upphov till frågor som måste 

utredas genom planläggning. Platsen bedöms lämplig för kompletterande 

bostadsbebyggelse och åtgärden bedöms inte skada eller stå i strid med andra allmänna 

eller enskilda intressen. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att positivt 

förhandsbesked kan lämnas och ansökan beviljas.     

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-02 

Ansökan inkommen 2019-09-19 

Situationsplan 2019-09-18  

Översiktskarta 2020-03-02 

Yrkanden 

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

Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att bevilja ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus med stöd av 9 kap 17 § 

plan- och bygglagen (2010:900).  

  

Upplysningar 

Förhandsbeskedet är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan 

om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft enligt 

9 kap. 18 § PBL. 

 

Görs inte ansökan om bygglov inom två år från att beslutet vann laga kraft upphör 

förhandsbeskedet att gälla. 

 

Förhandsbeskedet innebär inte att du har rätt att påbörja den sökta åtgärden. 

 

Avgifter 

Avgift för förhandsbesked: 0 kronor 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 127 
 

Beslutet expedieras till 

 

 

 

 

Delgivning 

Beslutet delges följande enligt 9 kap. § 41 PBL: 

 

Kopia av beslutet till 

Beslutet skickas för 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. 

 

Överklagandeanvisning 

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 

samhällsbyggnadsförvaltningen 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 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 128 Dnr SBN 2020/00034  

Forshälla-Sund 1:46. Ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av två enbostadshus. BYGG.2019.3371 

Sammanfattning 

Ansökan avser uppförande av två enbostadshus inom ett område som omfattas av 

avstyckningsplan från 1945. Förslaget bedöms uppfylla kraven i 2 kap PBL, inte strida 

mot gällande avstyckningsplan eller innebära någon betydande olägenhet för 

omgivningen. Bostadshusen bedöms utgöra en lämplig komplettering till befintlig 

bebyggelse.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-02 

Ansökan inkommen 2019-09-10 

Situationsplan inkommen 2019-09-10 

Yttrande från grannar daterad 2019-10-28 

Yttrande från grannar daterad 2019-10-28 

Yttrande från grannar daterad 2019-10-31 

Översiktskarta daterad 2020-03-02  

     

Yrkanden 

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

Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

Att bevilja ansökan om förhandsbesked med stöd av 9 kap 17§ plan- och bygglagen 

(2010:900)   

  

Upplysningar 

Förhandsbeskedet är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan 

om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft enligt 

9 kap. 18 § PBL. 

 

Görs inte ansökan om bygglov inom två år från att beslutet vann laga kraft upphör 

förhandsbeskedet att gälla. 

 

Förhandsbeskedet innebär inte att du har rätt att påbörja den sökta åtgärden. 

 

Avgifter 

Avgift har nedsatts till 0 kronor 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 128 
 

Beslutet expedieras till 

 

 

 

 

Delgivning 

Beslutet delges följande enligt 9 kap. § 41 PBL 

 

Kopia av beslutet till 

Beslutet skickas för 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. 

 

Överklagandeanvisning 

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 

samhällsbyggnadsförvaltningen 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 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 129 Dnr SBN 2020/00133  

Gunnarby 1:53. Anmälan om olovlig byggnation. 
TILLSYN.2019.4369 

Sammanfattning 

Fastighetsägarna fick 2015-07-24 bygglov för att uppföra ett garage på sin fastighet. 

Garaget hade först en byggnadsarea med 64 m², men man minskade sedan ner det till 52 

m².  I samband med genomgång i diariet över äldre ärenden, upptäcktes att startbesked 

aldrig har lämnats för åtgärden. Start- och slutbesked har lämnats i efterhand för 

åtgärden. Detta ärende tar upp frågan om sanktionsavgift för åtgärden.     

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-02 

Karta upprättad 2020-03-02 

E-post från fastighetsägaren inkommen 2020-01-27 

Bygglovshandlingar inkomna 2015-05-11 

Reviderade handlingar inkomna 2015-08-30 

Bygglovsbeslutet upprättat 2015-07-24 

  

Fastighetsägare och adressat:  

 

 

 

  

 

 

 

Yrkanden 

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

Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL och 9 kap. 6 § p. 2 

plan- och byggförordningen (2011:338) PBF, ta ut en byggsanktionsavgift med 10 288 

kronor solidariskt av  samt  

 Avgiften ska betalas till Uddevalla inom två månader 

efter att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige 

  

 

Delgivning 

Beslutet delges följande enligt 9 kap. § 41 PBL: 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 129 

 
Detta beslut delges dig med förenklad 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.  

 

Namn, adress, postnummer, Ort 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

Överklagandeanvisning 

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 

samhällsbyggnadsförvaltningen 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 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 130 Dnr SBN 2020/00134  

Utby 5:46. Anmälan om olovlig byggnation av gäststuga. 
TILLSYN.2019.2845 

Sammanfattning 

Fastighetsägaren fick bygglov 2015-06-17 för en gäststuga på sin fastighet som innebar 

en liten avvikelse, då åtgärden avvek från detaljplanen gällande byggnadsarea samt 

avstånd till fastighetsgräns. Byggnaden placerades direkt i tomtgräns och grannar hade 

inga synpunkter. Kommunens kart- och mätavdelning gjorde en utstakning av 

byggnaden och markerade upp gränsen. Fastighetsägaren vet inte vad som gått fel, men 

säger att gränsmarkeringar antagligen har blivit bortgrävda i samband med schaktningen 

för byggnaden. Byggnaden ligger nu utanför fastighetsgräns med mellan 10–50 cm. 

Fastigheten bredvid har användningsområde allmän platsmark i detaljplanen och har 

således ingen byggrätt.     

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse upprättad 2020-03-02 

Skrivelser med bilagor från fastighetsägaren inkomna 2019-08-30 

Lägeskontroll komplementbyggnad inkommen 2019-11-13 

Handlingar från bygglovet inkomna 2014-12-30, 2015-06-17 

Bygglovsbeslut upprättat 2015-06-17 

Översiktskarta 2020-03-02 

Inkomna synpunkter från fastighetsägarna 2020-03-15    

Yrkanden 

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

Andreasson (UP), Kenneth Engelbrektsson (S) och Martin Pettersson (SD): bifall till 

förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att  med stöd av 11 kap. 20 och 37 §§ plan- och bygglagen( 2010:900 PBL), förelägga 

 samt   

 att senast inom 6 månader från det att protokollet är justerat, har rättat 

till byggnaden så att den ligger på den egna fastigheten och att det följer lämnat 

bygglov. Är inte åtgärden utförd inom denna tid kommer ett löpande vite att utdömas 

med ett belopp om 10 000 kronor per månad till dess att rättelse har skett. 

  

Delgivning 

Beslutet delges följande enligt 9 kap. § 41 PBL: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 130 
 

Detta beslut delges dig med förenklad 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. 

  

 

 

   

 

 

 

   

 
 

 

 

Överklagandeanvisning 

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 

samhällsbyggnadsförvaltningen 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 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 131 Dnr SBN 2020/00166  

Knape 1. Ansökan om bygglov för utvändig ändring av 
flerbostadshus BYGG.2020.123 

Sammanfattning 

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov i tio år för fasadändring med muralmålning på 

fasad mot väster. Projektet genomförs som ett kommunalt konstprojekt. Ansökan strider 

mot detaljplanen då muralmålningen kommer ha ett dagsaktuellt utförande. Vilket 

avviker från detaljplanens krav på anpassning till byggnadens tillkomsttid. 

Förvaltningens förslag till beslut är att bevilja tidsbegränsat bygglov i tio år. 

 

Sökanden har ändrat sin ansökan via e-post den 9 mars 2020 till att gälla tidsbegränsat 

bygglov i tio år. Nämnden har alltså vid sammanträdet att ta ställning till frågan om 

tidsbegränsat bygglov och inte permanent bygglov såsom det framställs i 

tjänsteskrivelsen.      

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2027-02-27 

Översiktskarta upprättad 2020-02-27 

Ansökan inkommen 2020-01-09 

Situationsplan upprättad 2020-02-14 

Fasadfoto inkommet 2020-01-09 

Skiss muralmålning inkommen 2020-03-05 

Enkel kontrollplan inkommen 2020-02-14     

Yrkanden 

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

Andreasson (UP): avslag till förslaget i handlingarna samt avslag till ansökan eftersom 

den sökta åtgärden inte kan bedömas som en liten avvikelse enligt 9 kap. 31 b §, PBL. 

Bygglov kan därför, enligt 9 kap. 31 b §, PBL, inte beviljas. 

 

Martin Pettersson (SD) och Kenneth Engelbrektsson (S): bifall till Roger Johansson (L) 

med fleras yrkande 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att   avslå ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 33 §, plan- och bygglagen 

(2010:900), PBL 

 

Nämnden bedömer att förslaget strider mot förvanskningsförbudet i 8 kap. 13 §, PBL 

och varsamhetskravet vid ändring av byggnad enligt 8 kap. 13 §, PBL. Byggnaden är 

"q" märkt enligt detaljplanen och det är nämndens uppfattning att det föreslagna 

konstverket förvanskar den skyddsvärda byggnaden och att förslaget inte innebär någon 

varsam ändring såsom det avses i lagstiftningen. Tidsbegränsat bygglov kan därför inte 

ges. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Avgift 

Avgift för beslut: 724 kronor 

 

Tidsfristen för beslut började löpa 2020-03-09. Beslut har fattats inom det lagstadgade 

tiden enligt 9 kap. 27 §, PBL.  

 

Delgivning 

Beslutet delges följande enligt 9 kap. § 41 PBL: 

 

 

 

 

Detta beslut delges dig med förenklad 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.  

 

Överklagandeanvisning 

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 

samhällsbyggnadsförvaltningen 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  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 132 Dnr SBN 2020/00103  

Ödskölt 2. Ansökan om bygglov för utvändig ändring av 
enbostadshus. BYGG.2019.4436 

Sammanfattning 

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad med skärmtak 1,1 x 2,4 meter över ny 

huvudentré till bostaden. Skärmtaket placeras i sin helhet på mark som enligt 

detaljplanen inte får bebyggas. Ansökan strider mot detaljplanen och avvikelsen kan 

inte heller ses om liten. Förvaltningens bedömning är att bygglov inte kan ges.   

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterade 2020-02-28 

Översiktskarta upprättad 2020-02-01 

Ansökan inkommen 2020-01-02 

Situationsplan upprättad 2020-01-31 

Fasadritningar inkomna 2020-01-19 

Fotomontage omgivande tomer från sökanden inkommen 2020-01-29    

Yrkanden 

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

Andreasson (UP): avslag till förslaget i handlingarna samt att bevilja ansökan eftersom 

den sökta åtgärden bedöms som en liten avvikelse i enlighet med detaljplanens syfte, 

enligt 9 kap. 31 b §, PBL. 

 

Kenneth Engelbrektsson (S) och Martin Pettersson (SD): bifall till Roger Johansson (L) 

med fleras yrkande. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att  bevilja ansökan med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2020:900), PBL 

  

Upplysningar 

Detta beslut upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 

inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL. 

 

Åtgärden får inte påbörjas innan samhällsbyggnadsnämnden gett ett startbesked enligt 

10 kap. 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 avvakta att fyraveckorsfristen löper ut innan åtgärden får 

påbörjas. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 132 
 

Beslutets kungörelsedatum finns i Post- och Inrikes Tidning på 

https://poit.bolagsverket.se. 

 

I detta ärende krävs inte något tekniskt samråd men däremot en kontrollplan. Förslag till 

kontrollplan ska lämnas in till samhällsbyggnadsnämnden som underlag för beslut om 

startbesked.  

 

Innan byggnadsverket får 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 vunnit laga kraft sker detta på 

byggherrens egen risk. 

 

Byggherren ansvarar för att åtgärden utförs enligt kraven i plan- och bygglagstiftningen. 

 

Åtgärden ska utföras enligt de ritningar som tillhör beslutet. Vid ändring ska ny ansökan 

lämnas in. Inga bygglovspliktiga ändringar får utföras innan ett nytt bygglov har 

beviljats. 

 

Beslutet expedieras till 

Sökande 

 

Kopia av beslutet till 

Beslutet skickas för 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. 

 

Överklagandeanvisning 

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 

samhällsbyggnadsförvaltningen 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.  

 

 

 

https://poit.bolagsverket.se/


 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 132 
 

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  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 133 Dnr SBN 2020/00149  

Geddeknippeln 1:11 Föreläggande om att komma in med 
uppgifter för verksamhet med inert deponi MIL.2019.3519 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnad har i ett tidigare beslut 2019-09-25, begärt in uppgifter om de massor 

som tagits emot på den aktuella anläggningen. Syftet var och är att bedriva tillsyn och 

följa upp Samgräv Recyclings AB (bolagets) verksamhet. Utifrån de uppgifter som 

lämnades in och ett tillsynsbesök i maj 2019 bedömer vi att ytterligare uppgifter behövs 

för vår tillsyn. 

  

Bolaget bedriver verksamhet med inert deponi. Tillstånd för verksamheten lämnades ut 

av Länsstyrelsen och miljöprövningsdelegationen 2014-08-29. 

  

Innan deponering kan påbörjas måste en geologisk barriär anläggas. Syftet med 

barriären är att förhindra utläckage av föroreningar från avfall som deponeras. I detta 

ärende är det i första hand de mottagna massornas status med avseende på föroreningar 

vi anser är väsentlig att utreda. 

  

Föreläggande innehåller även en begäran om att lämna in ett kontrollprogram för 

verksamheten.     

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-27 

Bilaga till tjänsteskrivelsen 2020-02-27 

Översiktskarta Geddeknippeln 1:11     

Yrkanden 

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

Andreasson (UP) och Kenneth Engelbrektsson (S): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att förelägga Samgräv Recycling AB med organisationsnummer 556947-6160 vid 

fastigheten Geddeknippeln 1:11 

 

att vid ett vite om 30 000 kronor för respektive punkt och delpunkt nedan senast 60 

dagar efter att detta beslut vunnit laga kraft skriftligt lämna in följande uppgifter: 

 

1. Redovisa föroreningsstatus för samtligt av det material som använts för 

konstruktion av den geologiska barriären. 

a. Analysresultat av totalhalter ska redovisas. 

b. Analysresultat av laktester ska redovisas. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

c. För leror från Götaälvdalen/Göteborg/Kungälv ska kloridhalt (salthalt) och 

arsenikhalt särskilt redovisas. 

d. Redovisa vilka massor som kommer från Götaälvdalen/Göteborg/Kungälv. 

  

2. Redovisa för samtligt av det material som enligt miljörapporten för år 2015 har 

deponerats. 

a. I redovisningen ska ingå om materialet är inert. 

b. På vilka grunder material klassats som inert. 

c. Redovisa eventuella prov- och analysresultat med totalhalter och resultat av 

laktester. 

d. Redovisa den cell för inert avfall som enligt bolaget är godkänd. 

e. Redovisa handling som styrker att deponicellen är godkänd. 

f. Redovisa om ytterligare avfall har deponerats eller inte, annat än det som anges i 

miljörapporten för år 2015. 

  

3. I redovisningar ska prov- och analysresultat sammanställas i tydliga tabeller, inte 

enbart i separata analysresultat. 

 

4. Analysresultaten ska referera till MÄRR-, KM- och MKM-värden. 

 

5. I redovisningen ska det framgå vilka massor provtagning och analysresultaten 

avses för. 

 

6. Det ska på karta framgå var på deponin respektive massor till den geologiska 

barriären lagts. 

 

7. Det ska på karta framgå var deponerat avfall lagts. 

 

8. Ett kontrollprogram för verksamheten ska lämnas in.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 134 Dnr SBN 2018/00247  

Medborgarförslag från Ronnie Häggman om att bygga en ny 
utfart på Östra Gröngatan 

Sammanfattning 

Ronnie Häggman föreslår i ett medborgarförslag att korsningen mellan Lelångenvägen 

och Östra Gröngatan flyttas till södra änden av Östra Gröngatan. På detta sätt skulle 

sikten vid utfart till Lelångenvägen förbättras.  

  

Att anlägga en ny utfart på Östra Gröngatan strider mot gällande detaljplan och åtgärden 

behöver föregås av ändring av detaljplanen. En ändring av detaljplanen är kostsam och 

tar tid även om det handlar om en mindre åtgärd. Finansiering kan endast ske med 

skattemedel i aktuellt fall. Det bedöms kunna genomföras åtgärder i befintlig korsning 

för att få bättre sikt. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-17 

Medborgarförslag 2018-05-16 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-05-16 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-02-14 § 50 

Översiktskarta 2019-02-06 

Yrkanden 

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

Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att  avslå medborgarförslaget 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 135 Dnr SBN 2020/00145  

Medborgarförslag om en utomhus padeltennis bana 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag anser att man med kommunala medel skall anlägga en 

paddeltennisbana. Förslagsställaren anser att den skulle kunna placeras intill befintlig 

asfalttennisbana på Kurveröd.  

  

Samhällsbyggnadsförvaltningen får ständigt in frågor och önskningar om att upprusta 

fotbolls- och tennisplaner. Dessa har haft ett eftersatt driftsbehov. Medel har inte avsatts 

för dess fortlevnad. En tid- och aktivitetsplan presenterade för 

Samhällsbyggnadsnämndens presidie 2019-11-13 gällande hur vi skall hantera 

upprustning, nedläggning, omdaning av våra cirka 70 aktivitetsytor i kommunen. 

Aktivitetsyta är en grusfotbollsplan och/eller asfalttennisplan. Arbetet med att ta fram en 

handlingsplan sker i en arbetsgrupp med deltagare från kultur- och fritid samt 

samhällsbyggnad.     

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-27 

Medborgarförslag om en utomhus padeltennis bana publ, daterad 2020-01-15 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-02-12 § 55, Medborgarförslag om en 

utomhus padeltennis bana  

Samhällsbyggnadsnämnden SBN 2020/00041 Medborgarförslag från Örjan Nilsson om 

racketcenter på Drillen Hovhult daterad 2020-02-20 

Samhällsbyggnadsnämnden SBN 2019/00829 Medborgarförslag från Örjan Nilsson om 

racketcenter på Drillen Hovhult daterad 2020-02-20 

Aktivitetstidplan presentation i SBN presidie 2019-11-30.     

Yrkanden 

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

Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att avvakta utredningens resultat och inte avsätta medel för att bygga paddeltennisbanor 

i nuläget samt 

  

att därmed anse medborgarförslaget besvarat 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 136 Dnr SBN 2020/00148  

Medborgarförslag om att bygga en basketplan i centrala 
Ljungskile 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag anser förslagsställaren att man med kommunala medel skall 

anlägga en basketplan i centrala Ljungskile.  

  

Samhällsbyggnadsförvaltningen får ständigt in frågor och önskningar om att upprusta 

fotbolls- och tennisplaner, kallat aktivitetsytor. Dessa har haft ett eftersatt driftsbehov. 

Medel har inte avsatts för dess fortlevnad. En tid- och aktivitetsplan presenterade för 

Samhällsbyggnadsnämndens presidie 2019-11-13 gällande hur vi skall hantera 

upprustning, nedläggning, omdaning av våra cirka 70 aktivitetsytor i kommunen. 

Aktivitetsyta är en grusfotbollsplan och/eller asfalttennisplan. Arbetet med att ta fram en 

handlingsplan sker i en arbetsgrupp med deltagare från kultur- och fritid samt 

samhällsbyggnad. I att-satsen nedan likställs basketplanen såsom en del av begreppet 

aktivitetsyta.     

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-27 

Medborgarförslag om att bygga en basketplan i centrala Ljungskile publ, 

daterad 2020-02-18. 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-02-12 § 57, medborgarförslag om att 

bygga en basketplan i centrala Ljungskile, daterad 2020-02-19. 

Länk 2 ritning basketplan tillhörande medborgarförslag om att bygga en basketplan i 

central Ljungskile, daterad 2020-02-19. 

Länk 1 kostnad basketplan tillhörande medborgarförslag om att bygga en basketplan i 

central Ljungskile, daterad 2020-02-19. 

Aktivitetstidplan presentation i SBN presidie 2019-11-30.     

Yrkanden 

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

Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att avvakta utredningens resultat och inte avsätta medel för att bygga basketplan i 

centrala Ljungskile 

  

att därmed anse medborgarförslaget besvarat 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 137 Dnr SBN 2020/00180  

Samhällsbyggnadsnämndens underlag till budgetdialog 2021-
2023 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden ska ta fram underlag att leverera in till den 

kommunövergripande budgetdialogen i april. Samhällsbyggnadsnämnden har fått i 

uppdrag att presentera ett underlag baserat på att minska nettokostnaderna med 4 mkr 

2020 och 7 mkr 2022. Utöver detta ska nämnden redovisa sitt samlade 

investeringsbehov för en 10-årsperiod (2021–2030) och resursbehovet för perioden 

2021–2023.  

 

Vid budgetdialogen i april kommer nämndernas behov och möjligheter att möta 

framtiden att presenteras och beslutet om flerårsplanen 2021–2022 fattas i juni av 

kommunfullmäktige. Sammanställningen med bilagor utgör tillsammans med en 

muntlig presentation 14 april ett underlag för beslut i kommunfullmäktige 10 juni. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-10 

Underlag till budgetdialog 2021–2023, Samhällsbyggnadsnämnden 

Bilaga 1: Ekonomisk sammanställning för stadsutvecklingsprojektet 

Bilaga 2: Konsekvensbeskrivning av besparingar  

Bilaga 3: Investeringar 2021–2030 

Bilaga 4: Sammanställning av resursbehov 2021-2023 

Yrkanden 

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

Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att  godkänna underlag för budgetdialog 2021-2023 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 138 Dnr SBN 2020/00007  

Information ekonomi 

Sammanfattning 

Malin Witt, vikarierande controller, informerar om controllerrapport per sista februari. 

 

Controllerrapporten per siste februari ger en prognos för helåret på 3 miljoner kronor. 

 

Osäkerheter som redovisas som under året kan påverka resultatet negativt är:  

 

- Balansen mellan kostnader och intäkter inom serviceavdelningens verksamhet – 

fokus att få till en kostnadsriktigt prissättning  

- Hantering av exploateringsvinster  

- Fallande intäkter för myndighetavdelningen – kommer trenden fortsätta från 

2019 då ansökningar minskade  

- Lagstiftning inom PBL som innebär avgiftsavdrag om den lagstadgade 

handläggningstiden inte uppfylls (tidigare år har ca 80–85 % av ärendena 

handlagts inom den lagstadgade handläggningstiden),  

- Hur stor del av det planerade underhållet som belastar kostnadsbudget 

respektive investeringsbudget – gränsvärdet är 350 tkr, under belastas 

kostnadsbudgeten och över går det på investeringsbudgeten 

- Indikationer på ökade politiska ambitioner i det beslutade kommunfullmäktiges 

styrkort med 25 målsatta mål. 

 

 

Prognosen för ökade kapitalkostnader är beräknade till 10.6 mkr och avser kostnader för 

förstudier och detaljplaner kopplade till investeringsprojekt och kostnader av 

planeringsfasen gällande Stadsutvecklingsprojektet, en ökad kostnad på grund av nya 

redovisningstekniska principer. 

Kapitalkostnaderna innefattar också inköp av fastigheten Anfasteröd 1:57 och rivning 

av fastigheterna längs med Lyckornavägen. 

 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att godkänna rapporteringen 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 139 Dnr SBN 2020/00174  

Nytt vägnamn - Å 1:27-1:46 m.fl. 

Sammanfattning 

I detaljplanen för del av fastigheterna Å 1:20 mfl, FO 121, är det planlagt för en ny väg. 

Tjugo tomter avstyckades inom planområdet under 2019. På grund av förtätningen med 

bostadstomter anser namnberedningsgruppen att det är lämpligt att vägen inom 

planområdet får ett namn.  

Fastighetsägare som bor i förlängningen av den planerade vägen inkom tidigt med 

förslag på vägnamn. Förslagen var Runningevägen och Runningebacken. Namnet 

kommer från torpet Runningen som ligger på platsen. Dessa fastigheter har idag adress 

Å Runningen xxx.  

På grund av områdets karaktär med en brant sluttning föreslår namnberedningsgruppen 

Runningebacken som namn på vägen. En förfrågan har skickats ut till berörda 

fastighetsägare samt hembygdsföreningen. Samtliga svar som inkommit har varit 

positiva. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-28 

Karta 

Yrkanden 

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

Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 

 

att  fastställa vägnamnet Runningebacken för vägen inom detaljplan FO 121 för 

fastigheterna Å 1:27 - 1:46 mfl. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 140 Dnr SBN 2020/00142  

Antagande av detaljplan för Kristineberg 3 m.fl.  

Sammanfattning 

Planområdet är beläget på Kapelle söder om Uddevalla centrum. Syftet med 

detaljplanen är att upphäva gällande tomtindelning för Kristineberg 3 m.fl. och därmed 

möjliggöra avstyckning så att varje bostadshus blir en egen fastighet. Planförslaget har 

varit föremål för samråd under tiden 2019-11-20 – 2019-12-11 och granskning under 

tiden 2020-01-31 – 2020-02-14. Under samrådet och granskning har synpunkter 

inkommit från Lantmäterimyndigheten och Länsstyrelsen. Synpunkterna har varit av 

mindre karaktär och bemötts i samrådsredogörelse och granskningsutlåtande. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-24 

Plankarta, daterad 2020-02-20 

Planbeskrivning, daterad 2020-02-20 

Samrådsredogörelse, daterad 2020-01-03 

Granskningsutlåtande, daterad 2020-02-19 

Översiktskarta 

Beslut om samråd, Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-10-17 § 429 

Beslut om granskning, Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-01-21 § 38 

Beslut om planbesked, Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-31 § 259 

Yrkanden 

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

Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att  godkänna granskningsutlåtandet 

  

att anta detaljplanen 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 142 Dnr SBN 29254  

Skred- och miljösäkring Badö/Bäve samt iordningsställande av 
industrimark Fröland 

Sammanfattning 

Mark- och exploateringsingenjörer Adam Gistedt och Petter Larsson informerar om 

följande. 

 

Arbetet med att iordningställa Fröland till ett nytt industriområde.  

Ett planarbete bedrivs med målsättningen att möjliggöra framtida företagsetableringar 

på Fröland. Förvaltningen bedömer att beredandet av en tomt för Lantmännen bör 

prioriteras eftersom deras verksamhet på Badö är hotat av skredrisk. 

 

Ett förslag till strukturskiss för området förevisas nämnden. 

 

Ett tilläggsavtal med Swerock kommer tas fram och tillställas nämnden för beslut. 

 

Mark- och exploateringsingenjörer Christer Bergsten och Victor Kullgren informerar 

följande. 

 

Badö/Bäve-frågor och hamnens flytt. 

Målet är att flytta den verksamhet som bedrivs där samt att skredsäkra och miljösanera 

området. 

Området är kraftigt förorenat och området utreds nu och ett en rapport med ett förslag 

på kostnad för att sanera området beräknas färdigställas i maj 2020. Kommunen har att 

ta ställning till vad området ska användas till i framtiden och hur mycket mark som ska 

behållas  

 

Förvaltningen ska återkomma till nämnden med förslag till alternativ och kostnader för 

åtgärder på området. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att notera informationen 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 143 Dnr SBN 2020/00127  

Stadskärnan 1:163, tillägg till anläggningsarrende 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun äger fastigheten Stadskärnan 1:163. Den aktuella delen av 

fastigheten har sedan många år tillbaka arrenderats av olika drivmedelsföretag, senast 

Circle K AB, som haft verksamhet på området tillsammans med Molles Fastighets AB, 

mer allmänt känt som ”Molles mack”. Kommunen tecknade ett arrendeavtal 2016 med 

Molles Fastighets AB som i sin tur arrenderade ut mark för drivmedelsanläggning till 

Circle K. Molles Fastighets AB har under åren sålts och namnändrats till Ideal Fastighet 

i Uddevalla AB och nu ännu en gång än till Makhazin One AB, nedan kallad 

Arrendatorn. Circle K har sagt upp sitt arrende för drivmedelsanläggningen och håller 

på att sanera och avveckla sin verksamhet. 

  

Arrendatorn har startat ett samarbete med Skandinaviska Bensin AB din-X, nedan 

kallad din-X, som kommer att arrendera en yta av Arrendatorn för 

drivmedelsanläggning. Förutom det vanliga utbudet av drivmedel kommer Arrendatorn 

tillsammans med din-X att erbjuda kunderna möjlighet att tanka 100% förnybar diesel 

kallad HVO. 

  

På grund av kommande investeringar har Arrendatorn önskemål om att få förlängt 

arrendetiden så att det löper på 5 år i sänder istället för de tre år som gällande 

arrendeavtal ger rätt till. Samhällsbyggnad har upprättat ett förslag på tillägg till avtal 

om anläggningsarrende nr 21170805, se bilaga, som Arrendatorn har godkänt och 

undertecknat. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-24 

Tillägg till avtal om anläggningsarrende, 2020-02-28  

Yrkanden 

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

Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att  godkänna upprättat tillägg till avtal om anläggningsarrende mellan Uddevalla 

kommun och Makhazin One AB.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 144 Dnr SBN 2020/00126  

Västra Prästebäcken 3, försäljning av industrimark 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnad har fått i uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden att genom mäklare 

förmedla och sälja industrifastigheten Västra Prästebäcken 3 inom Björbäcks 

industriområde till minst 100 kr/m2 eller högstbjudande genom öppen budgivning. 

Erikssons Betong & Mark AB erbjöd kommunen 782 525 kr för tomten vilket är 131 

kr/m2. Fastigheten är avstyckad och arealen är 5967 m2. Kostnad för avstyckning på 32 

525 kr är inräknat i försäljningspriset. Det fanns flera intressenter på fastigheten och 

budgivning har skett. Förslag på köpekontrakt har upprättats mellan parterna och 

undertecknats av köparen. 

  

Köparen förbinder sig att inkomma med en komplett bygglovsansökan inom fyra 

månader från inbetald handpenning samt att inom 12 månader iordningsställa markytan 

och påbörja byggnationen. När dessa villkor är uppfyllda och köpeskillingen betald får 

köparen tillträde till fastigheten. Om dessa villkor inte uppfylls har kommunen rätt att 

häva avtalet och låta köpet årergå. Anledningen till byggnadsvillkoren är att marken är 

eftertraktad och kommunen vill verka för att den bebyggs inom en snar framtid.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-24 

Köpekontrakt Västra Prästebäcken 3, daterad 2020-02-11 

Yrkanden 

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

Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna samt följande tillägg: 

 

Att delegera till handläggande mark- och exploateringsingenjör att teckna tilläggsavtal 

avseende överlåtelse till nybildat bolag inom köparens koncern enligt §10 i köpeavtalet. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att  godkänna upprättat köpekontrakt för Västra Prästebäcken 3 mellan Uddevalla 

kommun och Erikssons Betong & Mark AB 

 

att delegera till handläggande mark- och exploateringsingenjör att teckna tilläggsavtal 

avseende överlåtelse till nybildat bolag inom köparens koncern enligt §10 i köpeavtalet 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 145 Dnr SBN 2020/00156  

Del av Dalaberg 1:1, beslut om samråd för detaljplan 

Sammanfattning 

Ett detaljplaneförslag för ny förskola om 8 avdelningar inom fastigheten Dalaberg 1:1, 

söder om Myråsvägen, håller på att upprättas. Syftet med detaljplanen är att pröva 

möjligheten att tillskapa yta för förskoleverksamhet, samt eventuellt även 

kompletterande bebyggelse. Föreslagen exploatering överensstämmer till stor del med 

översiktsplan. Gällande detaljplan anger plats för idrottsanläggning och rekreation. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-27  

Översiktskarta 

Plankarta med planbestämmelser, daterad 2020-03-03 

Planbeskrivning, daterad 2020-03-03 

Illustrationskarta, daterad 2020-03-03 

Utdrag ur Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-25 § 146, beslut om planbesked 

Fastighetsförteckning från lantmäteriet daterat 2020-02-26 

   

Yrkanden 

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

Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att     ett genomförande av detaljplanen inte kan antas komma att medföra 

betydande miljöpåverkan, samt 

  

att planhandlingarna ska bli föremål för samråd  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 146 Dnr SBN 2020/00051  

Förlängning av anläggande av toalett för Ljungskile 
Tennisförening 

Sammanfattning 

En överenskommelse träffades 2018 mellan Uddevalla kommun och Ljungskile 

tennisförening berörande anläggande av tennisbanor med tillhörande toalett vid 

skarsjöområdet där Ljungskile sportklubb (LSK) har sin arena, se Överenskommelse 

mellan Uddevalla kommun och Ljungskile tennisförening, bilaga 1. För att 

överenskommelsen ska vara giltigt förband sig Ljungskile tennisförening att färdigställa 

minst två stycken tennisbanor med tillhörande toalett. Om Ljungskile tennisförening 

inte hade anlagt minst två stycken tennisbanor med tillhörande toalett senast den 31 

december 2018 var parterna överens om att det är ett avtalsbrott som innebar att hela 

anläggningen övergick till Uddevalla kommun. Ljungskile tennisförening har sedan 

dess beviljats anstånd med anläggandet av en toalett vid två tillfällen och den senaste 

tidsfristen löpte ut 31 december 2019. Ljungskile tennisförenig inkom under slutet av 

2019 med en förfrågan om att få anstånd med att anlägga toalett till Våren/sommaren 

2020. 

Ljungskile tennisförening ges till 30 juni 2020 att på området där tennisbanorna är att 

färdigställa en permanent handikappanpassad toalett. En flyttbar handikappanpassad 

toalett skall finnas på området från det att utomhussäsongen 2020 startar till dess att en 

permanent lösning är på plats. Först efter att Ljungskile tennisförening uppfyllt sitt 

åtagande i enlighet med Överenskommelse mellan Uddevalla kommun och Ljungskile 

tennisförening, bilaga 1, kommer Uddevalla kommun att skriva under ett arrendeavtal 

med Ljungskile tennisförening. I övrigt gäller punkterna i överenskommelsen.     

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-02     

Yrkanden 

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

Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att godkänna förlängning av anläggande av toalett för Ljungskile Tennisförening till  

30 juni 2020 att på området där tennisbanorna är att färdigställa en permanent 

handikappanpassad toalett. En flyttbar handikappanpassad toalett skall finnas på 

området från det att utomhussäsongen 2020 startar till dess att en permanent lösning är 

på plats. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 147 Dnr SBN 2020/00175  

Beslut om granskning av detaljplan för del av Herrestads-Torp 
1:3, öster om östra Torp 

Sammanfattning 

I samband med exploateringen av Östra Torp upprättades ett avtal med dåvarande 

fastighetsägare, Ikano retail centres, avtalet syftade till att på kommunal mark genom en 

option detaljplanera för fortsatt exploatering öster om nuvarande handelsetablering 

Östra Torp. Kommunfullmäktige tillstyrkte avtalet 2011-03-09, §51.  

Detaljplanens utgångspunkt är att den ska tillåta samma användningar som idag 

gällande detaljplan över Östra Torp, handel, kontor och tekniska anläggningar. 

Detaljplanen var under 2016 på samråd, Ikano valde 2016 att sälja befintligt 

handelsområde Östra torp och avsäga sig optionen, arbetet har under 2019 återupptagits 

med syfte att färdigställa detaljplanen och möjliggöra en försäljning av den senare 

planlagda marken. Användningen verksamheter har lagts till för att möjliggöra 

exempelvis bilhandel.   

Detaljplanen föreslås medge en byggrätt på 8000 m² byggnadsarea. Kommunstyrelsen 

har beslutat om positivt planbesked 2015-03-25, § 100. 

Samhällsbyggnadsstrategin antagen av Kommunfullmäktige 2015-09-09 § 198 anger att 

handelsplats Torp ytmässigt ska anses vara färdigexploaterat, dock med undantag för 

redan påbörjade detaljplaner, föreslagen detaljplan faller under kategorin redan 

påbörjade.     

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-28. 

Plankarta med planbestämmelser, daterad 2020-02-14. 

Samrådsredogörelse, daterad 20120-02-14. 

Planbeskrivning, daterad 2020-02-14. 

Orienteringskarta.  

Ny detaljplan i förhållande till gällande detaljplan. 

Utdrag ur Kommunstyrelsens protokoll 2015-03-25. 

Utdrag ur Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2016-04-14 

     

Yrkanden 

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

Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att  godkänna samrådsredogörelsen, samt 

  

att planhandlingarna ska bli föremål för granskning  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 149 Dnr SBN 2020/00024  

Förvärv av fastigheten Barken 2 

Sammanfattning 

Ett köpekontrakt har upprättats mellan fastighetsägaren och kommunen där kommunen 

förvärvar fastigheten, Barken 2 med adress Junogatan 3, för en överenskommen 

köpeskilling om fyra miljoner kronor. Oberoende värderingar ligger till grund för 

köpeskillingen.  

På fastigheten finns en byggnad, vilken nyttjas både av fastighetsägaren själv, och av tio 

ytterligare hyresgäster. Samtliga hyresavtal tas över av kommunen vid tillträdet av 

fastigheten. 

Fastigheten är strategiskt belägen och medger utvecklingsmöjligheter som ligger i linje 

med områdesplanen och gränsar även till annan kommunal mark. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-10 

Köpekontrakt, 2020-02-04   

Karta 

Fastighetsutdrag   

Yrkanden 

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

Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att  

  

att  godkänna upprättat köpekontrakt mellan fastighetsägaren till Barken 2 och 

kommunen   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 151 Dnr SBN 2020/00167  

Placering av ersättningsallé 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har ansökt och fått dispens för att ta ner 16 alléträd på fastigheten 

Windingsborg 1. Då träden inte kan återplanteras på samma plats som innan på grund 

av ändrade förhållanden ska Samhällsbyggandsförvaltningen senast 30 juni, 2020 lämna 

ett förslag på ny placering till Länsstyrelsen.  

 

Förvaltningen har utrett lämpliga platser i Uddevalla tätort och kommit fram till ett 

förslag där man planterar en ny allé i form av 16 björkar längs Oljehamnsvägens östra 

sida. Denna plats bedöms inte komma i konflikt med kommande stadsutveckling.  

 

Arbetet kommer utföras av Gata Parkenheten och kostnaden kommer faktureras 

Projektenheten. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-27 

Länsstyrelsens beslut om bifall för avverkning av två alléer som omfattas av 

biotopskydd på fastigheten Windingsborg 1 i Uddevalla kommun 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag på ersättningsplacering  

Foton från platsen för ersättningsallé 

Yrkanden 

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

Andreasson (UP): återremittera ärendet till förvaltningen för att pröva möjligheten att 

förlägga ersättningsallén vid gamla infarten till Uddevalla, i höjd med Bodele. 

 

Martin Pettersson (SD) och Kenneth Engelbrektsson (S): bifall till Roger Johansson (L) 

med fleras yrkande 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att återremittera ärendet till förvaltningen för att pröva möjligheten att förlägga 

ersättningsallén vid gamla infarten till Uddevalla, i höjd med Bodele 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 152 Dnr SBN 29376  

Info om ansökan angående LONA bidrag för pollineringsprojekt  

Sammanfattning 

Sofia Stengavel, kommunekolog informerar om ärendet.  

 

Pollinering är en viktig ekosystemtjänst som bidrar till vår livsmedelsförsörjning och till 

fungerande ekosystem. Många pollinerande insekter och viktiga värdväxter hotas av 

förändringar i landskapet. I budgetpropositionen för 2020 skriver regeringen att 

förutsättningarna för pollinatörer behöver stärkas varför man nu exempelvis satsar på 

detta genom att tilldela mer pengar.   

 

Den 22 mars 2020 är sista dag för att lämna in ansökan om LONA-bidrag för 

pollineringsprojekt som startar i år. Ansökningen består av tre delar; dels utbildning där 

allmänheten ges information genom bland annat framtagande av skyltar, dels 

blottläggning av mark för bins bobyggnad genom grävningar eller schaktningar i sandig 

mark och dels strategisk insådd av ängsfröblandningar eller planering av pollen- och 

nektarrika blomväxter.  

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 153 Dnr SBN 2020/00169  

Rivning av trappa från Asplundsgatan upp på Hålgjuteberget 

Sammanfattning 

Trappan är i dåligt skick, de gamla stenstegen ligger löst/skevt. Risken att snubbla är 

stor. Delar av den skevande trappan vilar på ett antal större stenblock som lutar utåt mot 

Asplundsgatan. Dessa block behöver tas bort samtidigt som slänt ovanför trappan 

skrotas/säkras. Därtill är det gamla gjutjärnsräcket (rund profil, diameter cirka 3cm) 

slitet, rostigt och dess infästningar/öglor in i berget korroderade. Räcket behöver bytas. 

Sammanfattningsvis så skall berg skrotas, trappa sättas om, stödmurar platsgjutas som 

stöd för trappan och staketet bytas. Slänten är brant och arbetsområdet att röra sig på 

smalt. Detta ger att det kommer att kosta ca 1.3mkr inkl projektering för att säkerställa 

funktionen på trappan från Trappgatan ner till Asplundsgatan. För att riva trappan 

uppskattas kostnaden till 250 tkr. Trappan betjänar närmast fyra fastigheter. Dessa fyra 

fastigheter plus ytterligare ett tiotal fastigheter på Rävgiljan kan nås via en trappa som 

ligger 50m längre österut, mot Sörkällegatan. Den leder från Asplundsgatan upp till 

Rävgiljan. Den trappan kan renoveras för 75 tkr. Trappgatan kan också nås via trappa 

från Södra vägen/Wessmanska huset. Medel ryms inom befintlig budget för planerat 

underhåll.   

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-02 

Presentation på Samhällsbyggnadsnämndens presidie daterad 2020-02-24.     

Yrkanden 

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

Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att riva trappan från Trappgatan ner mot Asplundsgatan samt 

 

att renovera trappan från Rävgiljan ner mot Asplundsgatan   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 154 Dnr SBN 2020/00131  

Investering i ny julbelysning 

Sammanfattning 

Uddevalla har en mycket uppskattad anläggning av julbelysning, som ägs och förvaltas 

helt av kommunen. Sedan lång tid tillbaka har tändningen av julbelysningen varit ett 

uppskattat evenemang i staden som drar mycket folk. 

  

När den nya staden nu växer fram med nya parker och uppfräschade gatumiljöer har 

frågan om en utbyggd julbelysning väckts. I årets investeringsbudget finns därför en 

miljon avsatt för denna utveckling. Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar här sitt 

förslag till investering.   

        

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-19   

Yrkanden 

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

Andreasson (UP) och Martin Pettersson (SD): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att bifalla förslaget för nyinvestering i Uddevalla kommuns julbelysning 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 155 Dnr SBN 2020/00132  

Anläggande av ny offentlig toalett 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har via ett ordförandebeslut haft uppdraget att se över 

möjligheterna att anlägga en ny offentlig toalett i centrala Uddevalla. Detta är också ett 

starkt önskemål från de olika samverkande handikapporganisationerna i staden.  

 

Förvaltningen har nu tagit fram ett konceptförslag med placering för den nya 

byggnaden. Vi har också gjort en prismässig bedömning, samt kompletterat med 

önskvärda kringinsatser på platsen. Dessa kostnader finns upptagna i det kommande 

förslaget till investeringsbudget för 2021 som eventuellt antas av kommunfullmäktige i 

juni 2020. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-19 

Presentation av tänkt anläggning och placering av byggnaden 

Yrkanden 

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

Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att godkänna placeringen för och inriktningen för anläggandet av ny offentlig toalett i 

centrala Uddevalla 

att förvaltningen återkommer med ett beslutsunderlag för startbesked av projektet efter 

kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni 2020 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 156 Dnr SBN 2020/00003  

Pågående projekt inom Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Sammanfattning 

Gatuingenjör Anders Löfström informerar om idéer och tidplan för översyn av 

aktivitetsytor (lekplatser, fotbollsplaner, tennisplaner m.m.) i kommunen. Översynen 

bedrivs av samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur-och fritidsförvaltningen inom 

ramen för ett projekt från Göteborgs universitet. 

 

Sammanlagt har kommunen 60 aktivitetsytor. Förslag är att sex av dessa ska få smärre 

uppfräschningar under 2020, vilka aktivitetsytor som avses är ännu inte bestämt. 

Äskanden kommer göras i samband med nästa års budgetarbete.  

 

Nämnden förevisas en inventering om de aktivitetsytor som finns i kommunens tätorter. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 157 Dnr SBN 2020/00004  

Anmälningsärenden och underrättelser om avslutade 
lantmäterisammanträden 2020 

Sammanfattning 

I förteckningar över underrättelser om avslutade förrättningar och 

lantmäterisammanträden samt anmälningsärenden redovisas vad som har inkommit till 

Samhällsbyggnadsnämnden för kännedom under februari månad 2020.     

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2020-02-04.     

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att notera informationen 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 158 Dnr SBN 2020/00005  

Information från ordförande och förvaltningschef 

Sammanfattning 

Ordförande Mikael Staxäng (M) informerar om följande. 

 

• Kommunen bevakar coronavirusets spridning och de åtgärder som måste vidtas 

på grund av detta. 

• Möten har hållits om ett eventuellt avtal med Benders om Kärranäsvägen. 

Nämnden kommer få närmare information om detta. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att notera informationen 

 

 




