
 

  
Utses att justera Martin Pettersson (SD) 
Justeringens plats och tid Stadshuset 2021-08-24 kl. 08:15 Paragrafer §§ 299–328  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Ola Löfgren 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Henrik Sundström 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Martin Pettersson 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Samhällsbyggnadsnämnden 2021-08-19 
Förvaras hos Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Anslaget sätts upp 2021-08-24 
Anslaget tas ner 2021-09-15 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Ola Löfgren 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-08-19  
 

 
Sammanträde Samhällsbyggnadsnämnden  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, kl. 08:30-14:42 med ajourneringar 09:50-10:10 

och 11:50-13:00 
  
Ledamöter Henrik Sundström (M), Ordförande 

Anna-Lena Heydar (S), 1:e vice ordförande 

Jarmo Uusitalo (MP), 2:e vice ordförande 

Maria Johansson (L) 

Jerker Lundin (KD) 

Susanne Grönvall (S) 

Martin Pettersson (SD) 

Mattias Forseng (SD) 

Kent Andreasson (UP) 

Kenth Johansson (UP) 

 
Tjänstgörande ersättare Per-Arne Andersson (S) för Mikael Staxäng (M) 

Krister Olsson (C) för Torun Elgebäck (C) 

Tony Wall (S) för Susanne Börjesson (S) 

  
Ersättare Carl-Gustav Gustafsson (L) 

Marie Lundström (V) 

John Alexandersson (SD) ej § 318 pga. jäv 

Ingvar Lindsta (UP) 

 
Övriga Maria Jacobsson, förvaltningschef 

Lisa Cronholm, avdelningschef 

Andreas Roos, avdelningschef 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-08-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Lars-Göran Johansson, avdelningschef 

Aya Norvell, avdelningschef 

Charlotte Kvist, avdelningschef 

Therese Johansson, enhetschef 

Stefan Björling, enhetschef 

Karin Nilsson, enhetschef 

Lotta Wall, enhetschef 

Christoffer Vikström, bygglovshandläggare 

Charlotta Claesson, bygglovshandläggare 

Henrik Noord, bygglovsarkitekt 

Johanna Ronnede, livsmedelsinspektör 

Pontus Gläntegård, byggnadsingenjör 

Andreas Håkansson, miljöinspektör 

Anna Magnusson, bygglovshandläggare 

Gustaf Palmborg, planarkitekt 

Tommy Lumitaival Janram, planarkitekt 

Mathias Blixt, miljöinspektör 

Anna Karlsson, miljöinspektör 

Cecilia Friberg, processledare 

Anna Thorén Skrote, utredare 

Robert Börjesson, projektledare 

Ola Löfgren, nämndsekreterare 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-08-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 299 Dnr SBN 2021/00001  

Upprop och val av justerare 

Sammanfattning 

Upprop förrättas och Martin Pettersson (SD) föreslås att jämte ordförande justera 

sammanträdets protokoll. Förvaltningen föreslår att justeringen ska äga rum den 24 

augusti kl. 08:15 på Stadshuset.  

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

  

att Martin Pettersson (SD) jämte ordförande justerar sammanträdets protokoll den 24 

augusti kl.08:15 på Stadshuset. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-08-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 300 Dnr SBN 28444  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning 

Ordförande frågar nämnden om den kan godkänna dagordningen. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att fastställa dagordningen 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-08-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 301 Dnr SBN 2021/00002  

Redovisning av delegationsbeslut 2021 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och 

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

för Samhällsbyggnadsnämnden. Detta innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden 

fastställer eller omprövar delegationsbesluten. Däremot får Samhällsbyggnadsnämnden 

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

beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-07-27 

Förteckningar över fattade delegationsbeslut 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-08-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 302 Dnr SBN 2021/00382  

Revidering av plan- och bygglovstaxa Uddevalla Kommun 

Sammanfattning 

Plan- och bygglovstaxan förtydligas vad gäller ärenden som tas av kommunstyrelsen 

samt justeras i mindre omfattning i beloppshänseende för att bättre motsvara nedlagd 

arbetstid. Både höjningar och sänkningar förekommer. En möjlighet för 

samhällsbyggnadsnämnden att genomföra justeringar som är av mindre art föreslås 

införas, vilket gör att för marginella justeringar slipper taxan gå via kommunfullmäktige 

om det är något litet som behöver justeras. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-02 

Plan- och bygglovstaxa Uddevalla kommun 2021-08-02 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 

  

att  anta förslag till ändringar av plan- och bygglovstaxan - giltig från 2022-01-01 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-08-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 303 Dnr SBN 2021/00358  

Kuröd 4:111. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
industribyggnad. BYGG.2021.2282 

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnad av en industribyggnad på 2657 m² byggnadsarea och en höjd 

på 12 m. Förslaget avviker från gällande detaljplan då 367 m² av totala 2657 m² hamnar 

på punktprickad mark, mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas.  

  

Förvaltningens bedömning är att ansökan om bygglov ska avslås. 

  

Grannar och sakägare har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. Inga negativa 

synpunkter har inkommit. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-07-13 

Översiktskarta upprättad 2021-07-13 

PM dagvatten inkommet 2021-06-28 

Situationsplan inkommen 2021-06-14 

Yttrande från Västvatten inkommen 2021-06-03 

Yttrande från Räddningstjänsten inkommet 2021-07-19 

Ansökan inkommen 2021-05-31 

Plan-, fasad- och sektionsritningar inkomna 2021-05-31 

Detaljplan upprättad 1968-02-01 

Yrkanden 

Henrik Sundström (M), Anna-Lena Heydar (S), Krister Olsson (C) och Maria Johansson 

(L): bevilja ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen då 

avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. Ansökan uppfyller kraven i 2 

och 8 kap. PBL. Den planerade bebyggelsen innebär inte någon betydande olägenhet för 

omgivningen såsom det avses i 2 kap. 9 § PBL. Bygglov kan därmed beviljas enligt 9 

kap. 31 b § PBL. 

 

Martin Pettersson (SD): bevilja ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och 

bygglagen (2010:900) PBL 

 

Jarmo Uusitalo (MP): bevilja ansökan om bygglov 

 

Kenth Johansson (UP): bevilja ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och 

bygglagen då avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte 

 

Jeker Lundin (KD) ansluter sig till Henrik Sundström (M) med fleras yrkande. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna och Henrik Sundström (M) 

med fleras yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Henrik Sundström 

(M) med fleras yrkande. 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-08-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att bevilja ansökan med stöd av 9 kap. 31b § plan- och bygglagen (2010:900), PBL då 

avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. Ansökan uppfyller kraven i 2 

och 8 kap. PBL. Den planerade bebyggelsen innebär inte någon betydande olägenhet för 

omgivningen såsom det avses i 2 kap. 9 § PBL. 

  

att avgifterna för bygglov samt expediering och kungörelse är 36 060 kronor respektive 

1 142 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen för 

beslutet började löpa 2021-06-28. Beslut har fattats inom den lagstadgade tiden enligt 9 

kap. 27 § PBL. 

  

att för åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå K. Byggherrens förslag 

till kontrollansvarig godtas. 

Kontrollansvarig är: Carl-Johan Andersson, Skolgatan 18B, 541 31 Skövde.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-08-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 304 Dnr SBN 2021/00397  

Herrestad 3:4. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus; 12 lägenheter. BYGG.2021.2616 

Sammanfattning 

Ansökan avser flerbostadshus i tre våningar med tolv lägenheter. Fastigheten ligger 

utanför planlagt område. På fastigheten som ligger intill Herrestads kyrka finns idag ett 

flerbostadshus som tidigare nyttjats som kyrkskola och kommunalkontor. Startbesked 

har lämnats för rivning av befintliga byggnader på tomten och det nya bygglovet avser 

en ersättningsbyggnad för denna byggnad. 

  

Kyrkomiljön har ett kulturhistoriskt värde och nya byggnader eller ändringar i denna 

miljö får inte skada de värden som finns på platsen. Miljön runt kyrkan är brokig och 

den föreslagna byggnaden bedöms inte förvanska eller skada befintlig kulturmiljö. 

Föreslagen byggnation avser i huvudsak en ersättningsbyggnad till flerbostadshuset som 

ska rivas. Platsen är redan ianspråktagen och byggnaden utgör en ersättningsbyggnad 

och därför bedöms påverkan på befintlig bebyggelse och omgivningen bli begränsad. 

Utifrån detta bedöms inte en ny detaljplan krävas för föreslagen byggnation. 

  

Förvaltningens förslag till beslut är att ansökan om bygglov ska beviljas. 

  

Grannar är hörda och synpunkter mot förslaget till byggnation har inkommit från 

närmsta grannen samt från Herrestads församling. 

  

Sökande har efter grannehörandet inlämnat ett reviderat förslag den 13 augusti 2021 där 

flerbostadshusets takvinklar är minskade till 22 grader från 25 grader. Detta medför att 

den nya byggnaden får samma nockhöjd som det befintliga flerbostadshuset. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-18 

Plan-, fasad- och sektionsritningar inkom 2021-08-12 

Granneyttrande inkom 2021-08-06 

Granneyttrande inkom 2021-08-03 

Samrådsyttrande från planavdelningen inkom 2021-07-16 

Översiktskarta upprättad 2021-07-09 

Bebyggelseanalys inkom 2021-06-23 

Ansökan inkom 2021-06-22 

Anmälan om kontrollansvarig inkom 2021-06-22 

Situationsplan inkom 2021-06-22 

Markplaneringsritning inkom 2021-06-22 

Yrkanden 

Henrik Sundström (M), Anna-Lena Heydar (S), Krister Olsson (C) och Maria Johansson 

(L): bifall till förslaget i handlingarna fast sätta ned avgiften för bygglovsbeslutet till 

10 000 kr, genom timdebitering för 10 timmars arbetstid, då förvaltningen tidigare har 

handlagt en ansökan för samma plats med tillhörande bygglovsavgift.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-08-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Jerker Lundin (KD): avslag på ansökan om bygglov samt ingen nedsatt avgift då en 

detaljplan bör förordas. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition gällande den första att-satsen om ansökan om bygglovs 

ska beviljas eller avslås och finner att nämnden beslutar att bevilja ansökan. Ordförande 

ställer därefter proposition på om bygglovsavgiften ska sättas ned till 10 000 kr eller 

kvarstå vid 65 299 kr och finner att nämnden beslutar att sätta ned avgiften till 10 000 

kr. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att bevilja ansökan med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 

  

att avgiften för bygglovsbeslut är 10 000 kronor. Tidsfrist för beslut började löpa 2021-

06-23. Beslut har fattats inom den lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 § PBL. 

  

att för åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå "K". Byggherrens 

förslag till kontrollansvarig godtas. Kontrollansvarig är Anders Henriksson 

Reservation  

Jerker Lundin (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-08-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 305 Dnr SBN 2021/00398  

Gyldenlöve 16. Ansökan om bygglov för ombyggnad av annan 
byggnad eller anläggning. BYGG.2021.1777  

Sammanfattning 

Ansökan avser bygglov för ett utlämningsställe av varor för Willys mot Hultmans 

gränd. Ansökan avser invändiga samt utvändiga ändringar. 

  

För fastigheten gäller en detaljplan och ansökan bedöms vara planenlig. 

  

Trafiksituationen vid Hultmans gränd är komplex med fotgängare och hög 

trafikintensitet på Västerlånggatan. Endast varutransporter eller fordon som har tillstånd 

får köra in på Hultmans gränd. Föreslagen placering av ett utlämningsställe som delvis 

riktar sig till bilburen trafik bedöms inte uppfylla kraven på lämplig trafikförsörjning 

och behovet av en god trafikmiljö enligt 2 kap. 6 § plan- och bygglagen. 

  

I övrigt bedöms ansökan uppfylla kraven i plan- och bygglagen. 

  

Förvaltningens bedömning är att ansökan om bygglov ska avslås. 

  

Då ansökan bedömts vara planenlig har inte grannar hörts. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-07-10 

Samrådsyttrande gata park daterat 2021-06-17 

Ansökan inkommen 2021-04-27 

Bilaga till ansökan inkommen 2021-04-27 

Situationsplan inkommen 2021-04-27 

Planritning inkommen 2021-04-27 

Beskrivning av projektet inkommen 2021-04-27 

Yttrande från plan- och exploateringschefen inkommen 2021-08-02 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): bevilja ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 30 § 

(2010:900) PBL 

 

Jerker Lundin (KD): bevilja ansökan om bygglov 

 

Anna-Lena Heydar (S): bifall till förslaget i handlingarna 

 

Kenth Johansson (UP): bevilja ansökan om bygglov 

 

Maria Johansson (L): bevilja ansökan om bygglov med följande tilläggs-att-sats: Att ge 

förvaltningen i uppdrag att utforma trafikföreskrifter, i syfte att tillåta persontrafik, i 

samråd med Willys för att underlätta avhämtning av varor 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-08-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Jarmo Uusitalo (MP): Ett bygglov är meningslöst utan att ändra trafiken i Hultmans 

gränd. Därför bör beslutet föregås av en utredning av trafiklösningarna, inklusive 

situationen för gående och cyklister i Hultmans gränd och korsningen Hultmans gränd – 

Drottninggatan. Jag yrkar därför återremiss för att komplettera ärendet i detta avseende.  

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska återremitteras till förvaltningen eller 

beslutas om idag och finner att nämnden ska besluta om ärendet idag. Ordförande ställer 

därefter proposition på om nämnden beslutar i enlighet med förslaget i handlingarna 

eller att bevilja ansökan om bygglov och finner att nämnden beslutar att bevilja 

ansökan. Votering begärs (se resultat nedan).  

 

Ordförande ställer därefter proposition på om nämnden ska bifalla eller avslå Maria 

Johanssons (L) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar att bifalla 

tilläggsyrkandet. 

Omröstningsresultat 

Ja-röst innebär avslag på ansökan om bygglov, alltså bifall till förslaget i handlingarna, 

och nej-röst innebär bifall till ansökan. 

 

Ja Nej 

Per-Arne Andersson Krister Olsson 

Jarmo Uusitalo Maria Johansson 

Anna-Lena Heydar Jerker Lundin 

Susanne Grönvall Kenth Johansson 

Tony Wall Martin Pettersson 

Henrik Sundström Mattias Forseng 

 Kent Andreasson 

  

 

Nämnden beslutar efter votering att bevilja ansökan om bygglov då resultatet blev 6 ja-

röster och 7 nej-röster. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att bevilja ansökan med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 

  

att avgifterna för bygglov samt expediering och kungörelse är 2 913 kronor respektive 1 

142 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen för beslutet 

började löpa 2020-04-27. Beslut har inte fattats inom den lagstadgade tiden enligt 9 kap. 

27 § PBL. Avgifterna för beslutet reduceras därför med 4 055 kronor i enlighet med 12 

kap. 8 a § PBL och fastställs till 0 kr. 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-08-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att utforma trafikföreskrifter, i syfte att tillåta 

persontrafik, i samråd med Willys för att underlätta avhämtning av varor 

Protokollsanteckning 

Jarmo Uusitalo (MP): För att bygglovet ska ha någon funktion måste trafikföringen i 

centrum ändras, konsekvenserna av dessa ändringar är inte utredda.  

Eftersom jag därför anser att underlaget för bygglov är otillräckligt och mitt 

återremissyrkande avslagits ser jag inte möjlighet att bifalla bygglovet.  



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-08-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 306 Dnr SBN 2021/00261  

Marteröd 1:1. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus och stallbyggnad. BYGG.2021.556 

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och stallbyggnad på 

fastigheten Marteröd 1:1. Sökanden avser enligt ansökan utföra enskild lösning för 

vatten och avlopp. Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU:s) kartdatabas 

framkommer det att uttagsmöjligheterna för vatten i urberget är mindre goda och 

mängden vatten beräknas till 200–600 l/h. Sökanden har inkommit med en 

hydrogeologisk utredning som visar att det inte föreligger några hinder för att det kan 

ske ett hållbart dricksvattenuttag på den aktuella fastigheten. Mot bakgrund av denna 

utredning i ärendet anser förvaltningen att det är visat att vattenförsörjningen kan lösas 

på ett tillfredställande sätt utan risk för negativ omgivningspåverkan på närliggande 

brunnar. Vidare avser sökanden att placera byggnaden på mark som är lämplig utifrån 

skredrisk som kan förekomma på platsen. Detsamma gäller den aktsamhet som måste 

iakttas gällande Vattenfalls anläggningar i området. Sammantaget får därför den  

tilltänkta nybyggnationen anses uppfylla de aktuella kraven i plan- och bygglagen samt 

miljöbalken. 

  

Förvaltningens bedömning är att ansökan om förhandsbesked ska beviljas. 

Grannar och sakägare har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. Inga negativa 

synpunkter har inkommit. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-16 

Hydrogeologisk utredning inkommen 2021-07-13 

Bilaga till hydrogeologisk utredning inkommen 2021-07-13 

Ortofoto upprättad 2021-06-16 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, Dnr SBN 2021/00261, § 227 

Översiktskarta upprättad 2021-04-22 

Yttrande från Vattenfall inkommen 2021-03-16 

Karta från Vattenfall inkommen 2021-03-16 

Översiktskarta från Vattenfall inkommen 2021-03-16 

Yttrande från Västvatten inkommen 2021-03-09 

E-post från sökanden gällande skred och vatten inkommen 2021-03-01 

SGU:s kartvisare brunnar inkommen 2020-03-01  

Ansökan inkommen 2021-02-11 

Situationsplan inkommen 2021-02-11 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

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

(2010:900), PBL 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-08-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

att avgifterna för förhandsbeskedet samt expediering och kungörelse är 4 760 kronor 

respektive 1 135 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 

Tidsfristen för beslutet började löpa 2021-07-13. Beslut har fattats inom den 

lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 § PBL. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-08-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 307 Dnr SBN 2021/00362  

Stale 1:34. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus. BYGG.20212.2326 

Sammanfattning 

Ansökan avser bygglov för nybyggnation av enbostadshus. Enligt gällande detaljplan är 

högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad 5,5 meter. Tak ska utformas som sadeltak. 

Byggnader ska anpassas till områdets topografi och på tomter med stora nivåskillnader 

bör bostadshus utföras med suterrängvåning. Ansökan bedöms strida mot detaljplan 

avseende byggnadshöjd, takutformning och anpassning till områdets topografi. 

  

Förvaltningens bedömning är att ansökan om bygglov ska avslås. 

  

Grannar är inte hörda i detta ärende. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-30 

Översiktskarta upprättad 2021-06-18 

Ansökan inkommen 2021-06-02 

Situationsplan inkommen 2021-06-02 

Plan-, fasad- och sektionsritningar inkomna 2021-06-02 

Yrkanden 

Henrik Sundström (M), Anna-Lena Heydar (S), Krister Olsson (C) och Maria Johansson 

(L): återremittera ärendet till förvaltningen dels för att höra grannar, dels därför att vi 

vill veta hur sökanden har motiverat sin beräkning av byggnadens höjd. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på om nämnden ska återremittera ärendet eller besluta i 

ärendet idag och finner att nämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att återremittera ärendet till förvaltningen dels för att höra grannar, dels för att få veta 

hur sökanden har motiverat sin beräkning av byggnadens höjd  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-08-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 308 Dnr SBN 2021/00390  

Midsommardagen 1. Ansökan om bygglov för utvändig ändring  
av enbostadshus, byte av takpannor. BYGG:2021.2357 

Sammanfattning 

Ansökan avser bygglov för utvändig ändring av enbostadshus, byte till svarta takpannor. 

För fastigheten gäller detaljplan 1485-p88/20 antagen 1988-06-14 som anger att tak ska 

utformas som sadeltak täckta av röda takpannor. 

  

Förvaltningens bedömning är att ansökan om bygglov ska avslås. 

  

Grannar är inte hörda i detta ärende. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-30 

Översiktskarta upprättad 2021-06-30 

Ortofoto upprättad 2021-06-30 

Fotografier inkomna 2021-06-29 

Fasadritning inkomna 2021-06-29 

Ansökan inkommen 2021-06-04 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att avslå ansökan med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 

  

att avgifterna för bygglov är 971 kronor och startbesked är 857 kronor samt expediering 

och kungörelse är 1 142 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 

Tidsfristen för beslutet började löpa 2021-06-29. Beslut har fattats inom den 

lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 § PBL 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-08-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 309 Dnr SBN 2021/00111  

Svanhoppet 10. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnad. BYGG.2021.2316 

Sammanfattning 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad. Byggnadshöjden blir 

3,2 meter. Byggnaden placeras 1,5 meter från gräns mot granntomt och 3 meter från den 

sydvästra fastighetsgränsen, där trampolinvägen passerar. För fastigheten gäller 

detaljplan 1485-p90/4 antagen 1990-04-10. Enligt detaljplan ska uthus placeras minst 6 

meter från gata och detaljplanen medger en byggnadshöjd på 3 meter.  

Förvaltningens bedömning är att ansökan om bygglov ska beviljas. 

  

Grannar och sakägare har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. Inga negativa 

synpunkter har inkommit. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-07-13 

Översiktskarta upprättad 2021-06-30 

Ortofoto upprättad 2021-06-30 

Skrivelse angående infart 2021-06-14 

Ansökan inkommen 2021-06-01 

Situationsplan inkommen 2021-06-01 

Plan- fasad- och sektionsritning inkommen 2021-06-01 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 

  

att avgifterna för bygglov är 5 049 kronor samt expediering och kungörelse är 1 142 

kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen för beslutet 

började löpa 2021-06-01. Beslut har inte fattats inom den lagstadgade tiden enligt 9 kap. 

27 § PBL. Avgifterna för beslutet reduceras därför med 2 477 kronor i enlighet med 12 

kap. 8 a § PBL och fastställs till 3 715 kr.  

  

att för åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå "N” Byggherrens 

förslag till kontrollansvarig godtas. Kontrollansvarig är: Anders Andersson, 

Almåsvägen 2 A, 451 75 Uddevalla, 19570705–5033 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-08-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 310 Dnr SBN 2021/00073  

Åberg 13. Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad 
användning från affärslokal till skola, förnyelse av tidigare 
beviljat bygglov. BYGG.2021.2145 

Sammanfattning 

Ansökan avser förlängning av befintligt tidsbegränsat bygglov för ändrad användning 

från affärslokal till skola. Sökandens önskan är att bygglov för utrymmena som avser 

källarplan, entréplan samt plan 1 och 2 inom fastighet Åberg 13 ska förlängas till och 

med 2026-06-24. 

  

Enligt SBN 2019.00566 § 16 beslutades: 

Att bevilja förlängning av tidsbegränsat bygglov för entréplanet till och med 2024-01-

21. Att bevilja tidsbegränsat bygglov för källarplan och plan 1 och 2 till och med 2025-

06-16 samt att bevilja tidsbegränsat bygglov för plan 5 till och med 2026-04-13.  

  

I det tidigare beviljade lov angående förlängning av det tidsbegränsade bygglovet 

angående ändrad användning så har den maximala tiden på 15 år för tidsbegränsade 

bygglov redan nyttjats och därmed kan inte någon ytterligare förlängning av det 

tidsbegränsade lovet ges. 

  

Grannar är inte hörda i detta ärende. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-07-12 

Översiktskarta upprättad 2021-07-12 

Ansökan inkommen 2021-05-19 

Bilaga, skrivelse inkommen 2021-05-19 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, Dnr SBN 2019.00566 § 16 

  

Yrkanden 

Henrik Sundström (M), Anna-Lena Heydar (S), Krister Olsson (C) och Maria Johansson 

(L): att ge tidsbegränsat bygglov för skolverksamhet enligt 9 kap 33 § plan- och 

bygglagen för entréplan, källarplan, plan 1 och 2 på fastigheten Åberg 13 fram till 2026-

04-13. Samhällsbyggnadsnämnden har i tidigare beslut tagit ställning till olika delar av 

lokalerna i olika beslut om tidsbegränsade bygglov, vilka löper ut vid olika tillfällen. 

Det tillfälliga bygglov som löper ut först omfattar entréplanet, 2024-01-21. Det 

tillfälliga medgivandet av den planstridiga verksamheten måste avse just verksamheten 

som sådan, inte var för sig olika delar av byggnaden. Ett medgivande av skolverksamhet 

på till exempel plan 5 blir utan verkan om eleverna inte kan ta sig in i huset, vilket 

nämnden borde ha insett när beslutet meddelades. 

 

Det beslut som nämnden har fattat om tidsbegränsat bygglov till 2026-04-13 innebar i 

sig således att den planstridiga verksamheten på fastigheten skulle komma att pågå 

under längre tid än den femtonåriga maxgräns som stipuleras i PBL. Dock är detta 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-08-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

beslut ett gynnande förvaltningsbeslut, vilket har rättskraft enligt allmänna 

förvaltningsrättsliga principer. Nämnden måste därför tåla skolverksamhet som sådan 

på fastigheten intill dess att det sist meddelade bygglovet löper ut. 

För att tillgodose det allmänna kravet på förutsägbarhet för sökanden är det lämpligt att 

fastställa sin ovan meddelade tolkning av läget i ett nytt beslut om bygglov. 

 

Martin Pettersson (SD) och Jerker Lundin (KD) ansluter sig till Henrik Sundström (M) 

med fleras yrkande. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna och Henrik Sundström (M) 

med fleras yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Henrik Sundström 

(M) med fleras yrkande. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att bevilja ansökan med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL för 

entréplan, källarplan, plan 1 och 2 på fastigheten Åberg 13 fram till 2026-04-13 

  

att avgifterna är 4 855 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-08-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 311 Dnr SBN 2021/00395  

Agrell 8. Ansökan om bygglov för uppförande av skylt. 
BYGG.2021.2314 

Sammanfattning 

Ansökan avser en skylt i form av kampanjbanderollställ, 1,085 meter högt och 3,76 

långt. För fastigheten gäller detaljplan 14-udd-5/1975 antagen 1975-11-07. Enligt 

situationsplan avviker ansökan från detaljplanen då placeringen av skylten hamnar på 

mark för "park, plantering". 

  

Förvaltningens bedömning är att ansökan om bygglov ska avslås. 

  

Grannar och sakägare har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. Inga negativa 

synpunkter har inkommit. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-07-14 

Översiktskarta upprättad 2021-07-14 

Placering detaljplan upprättad 2021-06-11 

Ansökan inkommen 2021-06-01 

Situationsplan inkommen 2021-06-01 

Ritningar inkomna 2021-06-01 

Foto inkommet 2021-06-01 

Yrkanden 

Henrik Sundström (M), Anna-Lena Heydar (S), Krister Olsson (C) och Maria Johansson 

(L): bevilja ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen 

(2010:900), PBL. Avvikelsen från detaljplanen bedöms som liten och förenlig med 

detaljplanens syfte. Ansökan uppfyller kraven i 2 och 8 kap. PBL. Den planerade 

bebyggelsen bedöms inte innebära någon betydande olägenhet för omgivningen såsom 

det avses i 2 kap. 9 § PBL. Bygglov får därmed beviljas enligt 9 kap. 31 b § PBL. 

 

Martin Pettersson (SD): bevilja ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 31 b § plan- 

och bygglagen (2010:900) PBL 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna och Henrik Sundström (M) 

med fleras yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Henrik Sundström 

(M) med fleras yrkande. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att bevilja ansökan med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Avvikelsen från detaljplanen bedöms som liten och förenlig med detaljplanens syfte. 

Ansökan uppfyller kraven i 2 och 8 kap. PBL. Den planerade bebyggelsen bedöms inte 

innebära någon betydande olägenhet för omgivningen såsom det avses i 2 kap. 9 § PBL.  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-08-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

att avgifterna för bygglov är 1 942 kronor och startbesked 1 714 kronor samt 

expediering och kungörelse är 1 142 kronor i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. Tidsfristen för beslutet började löpa 2021-06-01. Beslut har inte 

fattats inom den lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 § PBL. Avgifterna för beslutet 

reduceras därför med 1 234 kronor i enlighet med 12 kap. 8 a § PBL och fastställs till 3 

564 kr. 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-08-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 312 Dnr SBN 2021/00404  

Orgeln 6. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus, inglasning av altan. BYGG.2021.2033 

Sammanfattning 

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, inglasning av altan. Ansökan 

strider mot detaljplan eftersom högst en fjärdedel får bebyggas inom F-markerat 

område. Fastighetens totalarea är 586 kvm, varav en fjärdedel innebär en byggrätt på 

sammanlagt 146,5 kvadratmeter. Befintlig bebyggelse beräknas till cirka 173 kvm vilket 

innebär ett planstridigt utgångsläge.  

  

Förvaltningens bedömning är att ansökan om bygglov ska avslås. 

  

Grannar är inte hörda i detta ärende. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-07-13 

Översiktskarta upprättad 2021-07-13 

Situationsplan inkommen 2021-06-11 

Ansökan inkommen 2021-05-12 

Plan-, fasad- och sektionsritningar inkomna 2021-05-12 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att avslå ansökan med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 

  

att avgifterna för bygglov är 1 942 kronor och startbesked 2 056 samt expediering och 

kungörelse är 1 142 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 

Tidsfristen för beslutet började löpa 2021-06-11. Beslut har fattats inom den 

lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 § PBL. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-08-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 313 Dnr SBN 2021/00385  

Forshälla-Bräcke 10:1. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
fritidshus samt rivningslov för rivning av befintligt fritidshus. 
BYGG.2021.1316 

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnad av fritidshus med 70,1 m2 byggnadsarea samt rivning av 

befintligt fritidshus. Ansökan avviker från detaljplanen avseende byggnadshöjden samt 

att en liten del av ena hushörnet placeras på prickad mark 

 

Förvaltningens bedömning är att ansökan om bygglov ska avslås. 

 

Grannar är hörda i detta ärende. Inga negativa synpunkter har inkommit. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-07-28 

Översiktskarta upprättad 2021-07-28 

Ortofoto upprättat 2021-07-28 

Sökandens bemötande av granskningsyttrande inkommen 2021-06-08 

Yttrande från Västvatten inkommen 2021-06-07 

Fasadritningar inkomna 2021-04-04 

Plan- och sektionsritning inkommen 2021-04-04 

Ansökan inkommen 2021-04-02 

Situationsplan inkommen 2021-04-02 

Yrkanden 

Henrik Sundström (M), Anna-Lena Heydar (S), Krister Olsson (C) och Maria Johansson 

(L): bevilja ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen 

(2010:900), PBL. Avvikelsen från detaljplanen bedöms som liten och förenlig med 

detaljplanens syfte. Ansökan uppfyller kraven i 2 och 8 kap. PBL. Den planerade 

bebyggelsen bedöms inte innebära någon betydande olägenhet för omgivningen såsom 

det avses i 2 kap. 9 § PBL.  

 

Martin Pettersson (SD): bevilja ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och 

bygglagen (2010:900) PBL 

 

Jarmo Uusitalo (MP) och Kent Andreasson (UP) ansluter sig till Henrik Sundström (M) 

med fleras yrkande. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna och Henrik Sundström (M) 

med fleras yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Henrik Sundström 

(M) med fleras yrkande. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-08-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att bevilja ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 31b § plan- och bygglagen 

(2010:900), PBL. Avvikelsen från detaljplanen bedöms som liten och förenlig med 

detaljplanens syfte. Ansökan uppfyller kraven i 2 och 8 kap. PBL. Den planerade 

bebyggelsen bedöms inte innebära någon betydande olägenhet för omgivningen såsom 

det avses i 2 kap. 9 § PBL. 

 

att avgifterna för bygglov och startbesked samt expediering och kungörelse är 3 884 

kronor respektive 1 142 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 

Tidsfristen för beslutet började löpa 2021-04-04. Beslut har inte fattats inom den 

lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 § PBL. Avgifterna för beslutet reduceras därför med 5 

027 kronor i enlighet med 12 kap. 8 a § PBL och fastställs till 0 kr. 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-08-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 314 Dnr SBN 2021/00386  

Högås-Sund 1:236. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
annan byggnad eller anläggning, uthus. BYGG.2021.2415 

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnad av komplementbyggnad, ändring av ett tidigare beviljat 

bygglov. Man har tidigare fått ett lov för en komplementbyggnad med 40 m² 

byggnadsarea. Man vill nu utöka ytan till 56 m². Fastigheten berörs av en 

avstyckningsplan som anger att byggnader ska placeras 4,5 meter från fastighetsgräns. 

Ansökan avviker då byggnaden hamnar 1,8 meter från den östra gränsen samt 1,5 meter 

från den västra gränsen.  

  

Förvaltningens bedömning är att ansökan om bygglov ska avslås. 

  

Grannar är hörda i detta ärende, flera synpunkter har inkommit. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-07-30 

Översiktskarta upprättad 2021-07-30 

Ortofoto upprättat 2021-07-30 

Ansökan inkommen 2021-04-28 

Situationsplan inkommen 2021-04-28 

Plan-, fasad- och sektionsritning inkommen 2021-04-28 

Synpunkter från grannar inkomna 2021-07-01, 2021-07-16, 2017-07-23 

E-post från sökanden som bemöter synpunkter inkommen 2021-08-02 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att avslå ansökan med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 

  

att avgifterna för bygglov och startbesked samt expediering och kungörelse är 3 884 

kronor respektive 1 142 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 

Tidsfristen för beslutet började löpa 2021-04-28. Beslut har inte fattats inom den 

lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 § PBL. Avgifterna för beslutet reduceras därför med 5 

026 kronor i enlighet med 12 kap. 8 a § PBL och fastställs till 0 kr.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-08-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 315 Dnr SBN 2021/00387  

Munkeby 1:72. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
fritidshus samt rivningslov för rivning av befintligt fritidshus. 
BYGG.2021.2174 

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnad av fritidshus med 78,3 m2 byggnadsarea, samt rivning av 

befintligt fritidshus. Byggnadshöjden uppmäts till 3,5 meter från markens medelnivå. 

Byggnaden placeras till viss del på prickad mark. Ansökan avviker avseende 

byggnadsarea, byggnadshöjd samt placering. 

  

Förvaltningens bedömning är att ansökan om bygglov ska avslås. 

Grannar är hörda i detta ärende. Inga negativa synpunkter har inkommit.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-07-29 

Översiktskarta upprättad 2021-07-29 

Ortofoto upprättat 2021-07-29 

Ansökan inkommen 2021-05-21 

Situationsplan inkommen 2021-05-21 

Fasadritning inkommen 2021-05-21 

Plan- och sektionsritning inkommen 2021-05-21 

Beskrivning av projektet inkommen 2021-05-21 

Yrkanden 

Henrik Sundström (M), Anna-Lena Heydar (S), Krister Olsson (C) och Maria Johansson 

(L): bevilja ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen 

(2010:900), PBL. Avvikelsen från detaljplanen bedöms som liten och förenlig med 

detaljplanens syfte. Ansökan uppfyller kraven i 2 och 8 kap. PBL. Den planerade 

bebyggelsen bedöms inte innebära någon betydande olägenhet för omgivningen såsom 

det avses i 2 kap. 9 § PBL. 

 

Martin Pettersson (SD): bevilja ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och 

bygglagen (2010:900) PBL 

  

Jarmo Uusitalo (MP), Kent Andreasson (UP) och Jerker Lundin (KD) ansluter sig till 

Henrik Sundström (M) med fleras yrkande. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna och Henrik Sundström (M) 

med fleras yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Henrik Sundström 

(M) med fleras yrkande. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att bevilja ansökan med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Avvikelsen från detaljplanen bedöms som liten och förenlig med detaljplanens syfte. 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-08-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Ansökan uppfyller kraven i 2 och 8 kap. PBL. Den planerade bebyggelsen bedöms inte 

innebära någon betydande olägenhet för omgivningen såsom det avses i 2 kap. 9 § PBL. 

  

att avgifterna för bygglov och startbesked samt expediering och kungörelse är 6 854 

kronor respektive 1 142 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 

Tidsfristen för beslutet började löpa 2021-05-21. Beslut har inte fattats inom den 

lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 § PBL. Avgifterna för beslutet reduceras därför med 3 

199 kronor i enlighet med 12 kap. 8 a § PBL och fastställs till 4 798 kr.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-08-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 316 Dnr SBN 2021/00192  

Restenäs 2:103, Restenäs 2:176. Tillsyn projekt Restenäs ö. 
NAT.2019.3930 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick genom tillsynsprojekt 2019 på Restenäs Ö 

kännedom om en byggnad med trädäck samt båtramp inom strandskyddat område. 

Åtgärderna är utförda i anslutning till fastigheten Restenäs 2:176 inom Restenäs 2:103.  

  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade på delegation 2020-06-03 att förelägga om 

rättelse, borttagning av trädäcket. Beslutet var dock otydligt utformat och 

samhällsbyggnadsnämnden fattade nytt beslut på delegation 2020-06-25 att förelägga 

om rättelse, borttagning av trädäcket. Beslutet överklagades till länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen upphävde 2021-04-07 nämndens beslut med motivering att ärendet inte 

kommunicerats och motiverats i tillräcklig utsträckning. Länsstyrelsen har inte bedömt 

sakfrågan. Inför detta beslut har ärendet kommunicerats på nytt.  

  

Det har inte kunnat påvisas att trädäcket runt byggnaden i nuvarande utformning funnits 

kontinuerligt på platsen sedan strandskyddets införande 1975, trädäcket har varit borta 

och byggts nytt, se Förtydligande foto, Jämförelse mellan foto. Åtgärden bedöms 

därmed som dispenspliktig. Någon dispens har dock inte beviljats och därför ska 

trädäcket tas bort. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-17 

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2021-06-08 § 266 

Svar ang. kommunicering, 2021-06-21 

Fotografier, 2021-06-21 

Förtydligande foto, 2021-06-02 

Jämförelse mellan foto, 2021-06-02 

Översiktskartor, 2021-05-19 

Svar ang. kommunicering NAT.2019.3930, 2021-05-14 

Skrivelse från fastighetsägare, 2021-05-09 

Foto från 2015, 2021-04-28 

Foto fältbesök 2020-05-15, 2021-04-28  

Beslut länsstyrelsen, 2021-04-21 

E-post från lagfarna ägare angående omprövning av beslut, 2020-08-09 

Överklagan, 2020-07-28 

E-post angående överklagan, 2020-07-27 

Bilaga fotografier, 2020-07-27 

E-post från lagfaren ägare angående beslut i ärendet, 2020-07-14 

Fotografi, 2020-07-14 

Fotografi, 2020-07-14 

Fotografi, 2020-07-14 

Skrivelse från granne, 2020-07-14 

E-post från fastighetsägare, 2020-06-26 

Fotografier, 2020-06-26 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-08-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Föreläggande om rättelse, 2020-06-25 

Foto på trädäcket runt byggnaden, 2020-06-25 

E-post från fastighetsägare, 2020-06-15 

Fotografier, 2020-06-15 

E-post från taxerad ägare, 2020-05-21 

Avstyckningshandlingar, 2020-05-21 

Detaljplan, 2020-05-21 

Fotografier, 2020-05-21 

Skrivelse från fastighetsägare, 2019-12-14 

3930 ortofoto, byggnad nr 14, 2019-11-11 

Yrkanden 

Henrik Sundström (M), Anna-Lena Heydar (S), Krister Olsson (C) och Maria Johansson 

(L): avskriva ärendet från fortsatt handläggning 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna och Henrik Sundström (M) 

med fleras yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Henrik Sundström 

(M) med fleras yrkande. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att avskriva ärendet från fortsatt handläggning 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-08-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 317 Dnr SBN 2021/00376  

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

Sammanfattning 

På fastigheten Lane-Ryrs Torp 2:2 finns en avloppsanläggning bestående av en 

slamavskiljare. Avloppsanläggningen saknar tillstånd. Till avloppsanläggningen finns 

ett bostadshus kopplat.  

 

Tillsyn av avloppsanläggningen gjordes under 2018. För fastigheten Lane-Ryrs Torp 

2:2 fattades beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten som trädde i kraft den 31 

januari 2020. Det har inte kommit in några uppgifter om att avloppsanläggningen har 

åtgärdats. 

 

Mot bakgrund av detta bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen det skäligt att förena 

beslutet med vite. 

 

Ärendet lyftes på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 15 april 2021 men då 

det blev fel innehåll i tjänsteskrivelse och protokoll lyfts ärendet för beslut igen. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-07-27 

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2021-04-15 § 190 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att förbjuda fastighetsägare Ulf  Bertil Blixt, personnummer: , att släppa 

ut avloppsvatten från bostadshuset på Lane-Ryrs Torp 2:2, Lane-Ryrs Torp 535, om inte 

avloppsvattnet genomgått rening som godkänts av nämnden.  

 

Åtgärder ska vara genomförda senast 31 oktober 2022. 

 

Beslutet förenas med ett vite om 50 000 kronor ifall åtgärden inte vidtas inom utsatt tid. 

 

att detta beslut ersätter tidigare fattat beslut Dnr SBN 2021/00188 § 190 fattat den 15 

april 2021. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-08-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 318 Dnr SBN 2021/00414  

Övre Bräcke 1:6. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten med 
vite, hus 349. MEA.2016.172 

Sammanfattning 

För hus 349 på fastigheten Övre Bräcke 1:6 finns en avloppsanläggning bestående av en 

tvåkammarbrunn för slamavskiljning som saknar T-rör och ett 

infiltrationsdike/dräneringsledning. Tillstånd för anläggningen saknas. 

 

Tillsyn av enskilda avloppsanläggningar i området gjordes under 2010. För 

denna avloppsanläggning ledde det till ett beslut om förbud mot utsläpp av 

avloppsvatten. Förbudet trädde i kraft den 31 maj 2014.  

 

Den 18 oktober 2018 fattades beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten som 

trädde i kraft den 31 december 2019 och förenades med ett vite om 100 000 kronor. Vid 

uppföljande tillsynsbesök 4 november 2020 konstaterades att avloppsanläggningen 

fortsatt användes. 

 

Det har inte kommit in några uppgifter om att avloppsanläggningen har 

åtgärdats.  

 

Mot bakgrund av detta bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen det skäligt att förena 

beslutet med vite. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-07-27 

Jäv 

John Alexandersson anmäler jäv och deltar inte i överläggningar eller beslut.  

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att förbjuda fastighetsägare Ingvar Nicklas Johansson med personnummer 

 att släppa ut avloppsvatten från bostadshuset med adressnummer 349 på 

fastigheten Övre Bräcke 1:6, Uddevalla kommun, om inte avloppsvattnet genomgått 

rening som godkänts av nämnden.  

 

Åtgärder ska vara genomförda senast 31 oktober 2022. 

 

Beslutet förenas med ett vite om 150 000 kronor ifall åtgärden inte vidtas inom utsatt 

tid. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-08-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 319 Dnr SBN 2021/00417  

Behovsutredning inom miljöbalkens och 
livsmedelslagstiftningens områden 2022-2024 

Sammanfattning 

Behovsutredning är ett viktigt verktyg för att skapa tillräckliga resurser för 
kommunens tillsyn och kontroll inom miljö- och livsmedelsområdet. En 
behovsutredning ska ligga till grund för nämndens tillsyns- och kontrollplaner samt 
för nämndens budget och strategiska plan.  
 
Syftet med behovsutredningen är att åskådliggöra det sammanvägda behovet av 
tillsyn för att främja en hållbar utveckling och få säkra livsmedel. I 
tillsynsförordningen till miljöbalken ställs krav på en aktuell samlad 
behovsutredning för tillsynen enligt miljöbalkens hela ansvarsområde. Motsvarande 
krav finns även i livsmedelslagstiftningen. 
 
Bedömningen av resursbehovet baseras på föregående behovsutredning, uppföljning, 
tidsredovisning, tidigare tillsynsplaner, taxor med mera. Den baseras också på 
pågående verksamhet, uppgifter från objektsregister i Castor, omvärldsanalys, och 
den erfarenhet och kunskap som finns hos nämnden och på förvaltningen om de 
lokala förhållanden samt skattning av tid för vissa områden/arbetsuppgifter. I 
behovsutredningen görs ett visst mått av avgränsningar och prioriteringar. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-07-29 

Behovsutredning 2022–2024 daterad 2021-07-29 

Bilaga Aktivitetslista 2021-07-29 

Bilaga Remisser och rådgivning 2021-07-29 

Bilaga Informationsaktiviteter 2021-07-29 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att anta den föreslagna behovsutredningen 2022–2024 med tillhörande aktivitetslista 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-08-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 320 Dnr SBN 2021/00388  

Huvudmannaskap för förstudier samt en huvudstudie på 
förorenade områden i Uddevalla kommun samt ansökan om 
statliga medel för förstudierna samt huvudstudie 

Sammanfattning 

Förvaltningen genomförde under våren 2020 en inventering av gamla nedlagda 

verksamheter i Uddevalla kommun som kan innebära risker för människors hälsa och 

miljön. Man utgick från Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska förenings genomgång 

av nedlagda verksamheter från 1800-talet till och med 2000-talet. Vid genomgången 

valdes de verksamheter som kan misstänkas medföra stor eller mycket stor risk för 

människors hälsa och miljön ut och en ansvarsbedömning utifrån miljöbalkens 10 

kapitel genomfördes. Utifrån genomgången sökte Uddevalla kommun 2020 bidrag för 

sex prioriterade förorenade områden där ansvarig verksamhetsutövare saknades. 

Objekten saknade ansvarig för att bekosta undersökningar. För verksamheter som 

saknar ansvarig kan bidrag sökas från Naturvårdsverket.  

 

Uddevalla kommun beviljades inför 2021 bidrag för förstudier för två av de tidigare 

sökta objekten, Bassholmen samt Lyckorna kvarn. Förstudien för Bassholmen har visat 

att objektet är ett så kallat riskklass-1-objekt och behöver gå vidare med fördjupade 

undersökningar i en så kallad huvudstudie. Utifrån ovanstående har sju prioriterade 

förorenade områden valts ut inför att gå vidare med och ansöka om bidrag inför 2022. 

Beviljade bidrag måste förbrukas under 2022. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-04 

Broschyr om huvudmannaskap 2021-08-06 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): ändra andra att-satsen till; att utifall full kostnadstäckning 

beviljas åta sig huvudmannaskapet, i enlighet med 6 § Förordning (2004:100) om 

avhjälpande av föroreringsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna och Martin Petterssons (SD) 

yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att  uppdra åt förvaltningen att ansöka om statliga medel för miljötekniska 

undersökningar för: 

 

 

Objekt Fastighet Risk-

klass 

Kostnads-

uppskattning 

Omfattning 

1. Bassholmen Bassholmen 1:6 2 (1) ? kr Huvudstudie 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-08-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

2. Katrinedals  

pappersbruk 

Björbäck 1:6, 

Björbäck 1:53 

1 600 000 kr Huvudstudie 

3. Molins handels-

trädgård (Stenevad) 

Haljersröd 1:14 2 300 000 kr Förstudie 

4. Vargläderfabriken 

/Eriksbergs garveri 

Kuröd 4:35 2 400 000 kr Förstudie 

5. Lyckorna kvarn Lyckorna 6:1 2 (?) ? kr ? (ev utgår) 

6. Esperöds kvarn  

och såg 

Kvarnen 5 2 300 000 kr Förstudie 

7. Rosenlunds 

handelsträdgård 

Äsperöd 1:13 2 300 000 kr Förstudie (ev 

utgår). 

 

att  utifall bidrag skulle beviljas åta sig huvudmannaskapet, i enlighet med 6 § 

Förordning (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant 

avhjälpande  

 

Ansökan för vissa objekt kan komma att utgå om omfattande kompletteringar krävs 

eller andra uppgifter inkommer som medför att det inte finns ett behov av ytterligare 

provtagningar. 

 

Åtagandet villkoras av att kommunen genom avtal med fastighetsägare får nödvändig 

rådighet över fastigheterna. 

 

Reservation/Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD) och Mattias Forseng (SD): Av respekt för skattebetalarnas 

pengar kan vi inte rimligen åta oss huvudmannaskapet, i enlighet med 6 § Förordning 

(2004:100), med det juridiska och finansiella ansvaret som åtföljer utan att först ha tagit 

del av förstudiens uppdragsresultat med tillhörande kostnadsbedömning. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-08-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 321 Dnr SBN 2021/00102  

Medborgarförslag från Jimmy Utberg om uppdatering av 
detaljplan angående ökade byggrätter 

Sammanfattning 

Medborgaren önskar att Uddevalla kommun initierar en uppdatering för södra delen av 

detaljplan FO3, med syfte att medge utökade byggrätter. Medborgaren önskar vidare att 

kommunen redan innan en ny uppdaterad detaljplan, för berört område, vinner laga kraft 

medger större byggrätter än vad som idag är tillåtet enligt gällande plan. 

Uddevalla kommunstyrelse har enligt beslut Dnr KS 2018/00887 gett planbesked för 

berört område. I detaljplanen prövas om större byggrätter är möjligt att tillgodose inom 

berört område. Befintligt regelverk för byggrätter gäller tills nuvarande detaljplan 

ändras, ersätts eller upphävs. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-07-28 

Utdrag ur Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-10 § 21 

Medborgarförslag från Jimmy Utberg, daterat 2021-01-22 

Bilaga till Medborgarförslag, daterat 2021-01-22  

Utdrag ur Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-30 § 13 Dnr KS 2018/00887 

Yrkanden 

Kent Andreasson (UP): bifall till medborgarförslaget 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna och Kent Andreassons (UP) 

yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att kommunen avser att uppdatera södra delen av detaljplan FO3 

  

att kommunen inte har några möjligheter att tillgodose önskemålet att tillämpa ett 

interims-förfarande innan nämnd detaljplan vinner laga kraft, samt 

  

att därmed anse medborgarförslaget besvarat 

 

Reservation/Protokollsanteckning 

Kent Andreasson (UP) och Kenth Johansson (UP) reserverar sig mot beslutet med 

följande protokollsanteckning: Vi ställs upprepade gånger inför rekommendation om 

avslag på bygglovsansökningar på grund av saknade eller ej uppdaterade detaljplaner, 

trots att förutsättning med inkoppling av VA har getts. Vi vill att möjlighet till tillfälliga 

bygglov skall medges tills dess att vi inom Uddevalla kommun har kompletterat med 

aktuella detaljplaner längs med VA-utbyggnad och övrig planerad samhällsutveckling. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-08-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 322 Dnr SBN 36478  

Information om framtagande av riktlinjer kring specialkost i 
kommunen 

Sammanfattning 

Nämnden ges information kring arbetet att ta fram riktlinjer för specialkost i kommunen 

samt arbetet kring anpassade måltider i förskola och skola. Enligt skollagen ska 

eleverna i grundskolan erbjudas näringsriktiga skolmåltider. Måltiderna i skolan 

omfattas av skolans styrdokument som skollag och läroplan. Därför har Skolverket 

bidragit till de delar av riktlinjerna som tar upp hur måltiderna kopplas till skolans 

pedagogiska arbete. Mer specifik information kring vad Måltidsservice arbetar med i 

Uddevalla kommun ges nämnden, och utifrån vilka riktlinjer man jobbar, exempelvis 

Livsmedelsverkets.  

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att notera informationen 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-08-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 323 Dnr SBN 2021/00270  

Samråd gällande riskhanteringsplan för Uddevalla enligt 
Översvämningsdirektivet 

Sammanfattning 

EU antog ett översvämningsdirektiv 2007 som syftar till att medlemsländerna ska arbeta 

för att minska konsekvenserna av översvämningar och på så sätt värna om människors 

hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. 

  

I Sverige är det myndigheten för samhällsskydd och beredskap som är ansvarig 

myndighet och de har kartlagt översvämningsrisken i landet. I kartläggningen har 25 

städer/platser identifierats som översvämningsutsatta. Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap har uppdragit respektive länsstyrelse att arbeta vidare med bland annat 

framtagandet av riskhanteringsplan för de berörda städerna/platserna. Uddevalla är en 

av dessa städer och Länsstyrelsen i västra Götaland har utarbetat ett förslag till 

riskhanteringsplan som Uddevalla kommun nu ges möjlighet att lämna synpunkter på. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-01 

Kommunstyrelsens delegationsbeslut, remittering av samråd från Länsstyrelsen om 

rishanteringsplan inkommen 2021-05-11 

Missiv samråd riskhanteringsplan för Uddevalla inkommen 2021-04-29 

Samrådsunderlag - Uddevalla riskhanteringsplan inkommen 2021-04-29 

Samrådsunderlag Bilaga 2 Mål- och åtgärdstabell Uddevalla inkommen 2021-04-29 

Samrådsunderlag – Uddevalla miljökonsekvensbeskrivning inkommen 2021-04-29 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att översända tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen som sitt svar 

  

att hemställa hos kommunstyrelsen att ge samhällsbyggnadsnämnden uppdrag att anlita 

extern konsult i arbetet att utverka medel av staten för genomförande av 

riskhanteringsplan för Uddevalla enligt Översvämningsdirektivet 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-08-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 324 Dnr SBN 2021/00367  

Försäljning av Högås-Torp 1:10 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har under inledningen av 2020, på uppdrag av den politiska 

majoriteten, tagit fram ett förslag till samverkansavtal med Hemsö AB om 

samhällsfastigheter, det vill säga fastigheter som används till skattefinansierad 

verksamhet och som är specifikt anpassade för samhällsservice. Bakgrunden till 

förslaget är de stora investeringsbehov som finns i kommunen både vad gäller 

om/tillbyggnad och nybyggnad av verksamhetslokaler så som exempelvis skolor och 

förskolor. Hemsö ska bidra genom att långsiktigt äga, utveckla, förvalta och investera i 

fastigheter och lokaler för samhällsservice. 

  

Som en del av implementeringen av samverkansavtalet föreslås Hemsö Fastighets AB 

förvärva kommunens fastighet Högås-Torp 1:10 med syfte att förvalta det befintliga 

äldreboendet och den befintliga förskolan Kreatören. Hemsö kommer även genomföra 

en tillbyggnad på äldreboendet med syfte att skapa ytterligare 20 platser. Kommunen 

kommer i samband med försäljningen ingå ett hyresavtal med Hemsö för att fortsatt 

kunna nyttja både äldreboendet och förskolan. 

  

Köpeskillingen grundar sig på utförda värderingar och har efter diskussionerna parterna 

emellan landat på den föreslagna köpeskillingen om 123 000 000 kronor.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-07-09 

Värdering Högås-Torp 1:10 – Svefa 

Värdering Högås-Torp 1:10 – Göteborgs värderingsinstitut 

Värdering Högås-Torp 1:10 – Forum fastighetsekonomi 

Kartbilaga, 2021-07-09 

Fastighetsutdrag, 2021-07-09 

Köpeavtal, signerat av Hemsö, 2021-07-02 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-17, Dnr KS 2020/00148  

Samverkansavtal mellan Uddevalla kommun och Hemsö AB, 2020-02-20 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): avslag till förslaget i handlingarna 

 

Kent Andreasson (UP): återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare 

utredningar 

 

Jerker Lundin (KD): återremittera ärendet till förvaltningen 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska återremitteras till förvaltningen eller 

beslutas om idag och finner att nämnden ska fatta beslut i ärendet idag. Ordförande 

ställer därefter proposition på förslaget i handlingarna och Martin Petterssons (SD) 

yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget i handlingarna. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-08-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna försäljningen av fastigheten  

Högås-Torp 1:10, i enlighet med upprättat köpeavtal, för en överenskommen 

köpeskilling om 123 000 000 kronor. 

  

Reservation/Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD) och Mattias Forseng (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån 

för eget yrkande.  

 

Kent Andreasson (UP) och Kenth Johansson (UP) reserverar sig mot beslutet med 

följande protokollsanteckning: Vi saknar konsekvenser/uppgifter på vad detta beslut 

betyder för respektive förvaltning. Otydliga värderingsgrunder. Hur påverkar det 

hyresnivåerna för hyresgäster, befintliga och nya (i nybyggnad). 

 

Jerker Lundin (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

 

Anna-Lena Heydar (S), Susanne Grönvall (S), Per-Arne Andersson (S) och Tony Wall 

(S): Vi Socialdemokrater röstade emot avtalet med Hemsö (framtaget av dåvarande 

majoritet i början av mandatperioden), som innehöll försäljningar av våra egna 

kommunala fastigheter vid Rotviksbro. Vi har inte ändrat uppfattning i frågan. 

Dock har vi därefter ingått i nuvarande politiska ledning, (M, S, L, C) och skrivit under 

ett avtal som innebär att vi fick kompromissa och acceptera att avtalet med Hemsö ska 

genomföras. 

Vi står upp för vår del av avtalet och kommer därför inte att rösta emot en försäljning av 

de kommunala fastigheterna på Rotviksbro. 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-08-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 325 Dnr SBN 2021/00368  

Avslutande av projekt Gång- och Cykelport Torp 

Sammanfattning 

I samband med detaljplan för norra Torp köpcentrum som fick laga kraft 2018 finns det 

i detaljplanen ett område avsatt för GC (gång- och cykel) -väg från befintlig GC-tunnel 

vid Preem i riktning mot bussterminalen. I samband med detaljplanen upprättades ett 

exploateringsavtal som bland annat innebar att kommunen skulle bekosta byggnation av 

GC-väg och samfällighetsförening på Torp skulle förvalta den efter bygget.  

Förstudie och genomförbarhetsstudien har tagits fram. I budget är det avsatt 15 

miljoner. Under projekteringen har det framkommit att geotekniken är extremt dålig och 

det behövs spontas vilket är kostsamt. Det behövs bland annat sättas en spont i närhet av 

väg 786 vilket innebär att den vägen kräver avstängning, åtminstone av ett körfält.  

  

Bedömd kostnad för projektet kan komma att uppgå till cirka 17 miljoner och vid fler 

komplikationer ända upp emot 20 miljoner. Avstämning har skett med 

Samhällsbyggnadsnämndens presidium och det som framkom var att projektet inte 

medför den nytta som är rimligt till projektets kostnad. Upparbetade kostnader är drygt 

1,5 miljoner kronor.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-18 

Skiss 2021-06-24 

Sammanställningsritning över sponter och placering 2021-06-25  

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att avsluta projektet med GC-port på Torp 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-08-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 326 Dnr SBN 2021/00003  

Pågående projekt inom Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Sammanfattning 

Förvaltningen informerar nämnden om Hemsös projekt som de har inom kommunen i 

och med samverkansavtalet som kommunen ingick med fastighetsbolaget år 2020. Det 

handlar om Skärets skola, Råssbyns skola, Forshälla skola, Ljungskileskolan, 

Rotviksbros äldreboende, Kreatörens förskola samt Ljungs Hälle-förskola. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att notera informationen 

Protokollsanteckning 

Jarmo Uusitalo (MP: På Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 19/8 fick 

nämnden information om planerna för den nya Ljungskileskolan.  

I den informationen framgick att två av de tre gamla husen vid Ljungskileskolan 

kommer att rivas.  

 

Miljöpartiet anser att hänsynstagande till, och bevarande av, gamla kulturmiljöer är 

viktigt. Vi anser därför att dessa hus ska finnas kvar i någon form, antingen på befintlig 

plats eller genom att de flyttas till lämplig plats inom Ljungskile.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-08-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 327 Dnr SBN 2021/00004  

Anmälningsärenden och underrättelser om avslutade 
lantmäteriförrättningar 2021 

Sammanfattning 

I förteckningar över underrättelser om avslutade förrättningar och 

lantmäterisammanträden samt anmälningsärenden redovisas vad som har inkommit till 

Samhällsbyggnadsnämnden för kännedom under juni och juli månad 2021. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-01 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att notera informationen 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-08-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 328 Dnr SBN 2021/00005  

Information från ordförande och förvaltningschef 

Sammanfattning 

Avdelningschef Aya Norvell tackar för sina år i Uddevalla kommun i och med att hon 

slutar sin anställning inom kommunen.  

 

Ordförande Henrik Sundström tackar för sin tid som tillförordnad ordförande i 

samhällsbyggnadsnämnden under ordinarie ordförande Mikael Staxängs frånvaro. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att notera informationen 

 

 




