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Prolokoll
Som höllsplo neri n gsutskotlet

2019-0s-07

S amhäl I splaneringsutskottet
Stadshuset, Kompassen, kl. 1 3 :00- 1 5 : 5 6 med aj ournering I 4:07 -l 4:17

Jarmo Uusitalo (MP), Ordftirande
Anna-Lena Heydar (S), 2:e vice ordftirande
Mikael Staxäng (M), inkommer 13:08, $ 22
Elving Andersson (C)
Rolf Jonsson (L)
Jonas Sandwall (KD)
Kenneth Engelbrektsson (S)
Annelie Högberg (S)
Martin Pettersson (SD)
Kent Andreasson (UP), inkommer $ 22, 5 26-29

Erica Kvist, Trafikverket, $ 22
Patrik Alenklint, Trafikverket, $ 22
Sven Andersson, strateg
Patrik Petrö, avdelningschef
Petter Larsson, mark-exploateringsingenjör $ 24-26
Sebastian Johansson, kommunsekreterare

60

Sommonlröde
Plots och tid

ledomöter

övrigo

Utses otl juslero

Justeringens plots och tid

U nderskritt sekrelerore

Underskrift ordföronde

Underskrift jusleronde

Anna-Lena Heydar
S l9-05-08

ohansson

J usitalo

Lena Heydar

Paragrafer $$ 21-29

Sommontröde
Förvoros hos
Anslogel sötls upp
Anslogel los ner

Underskrift

BEVIS och ANSIAG om justeringens tillkönnogivonde
Samhällsplaneringsutskottet 20 19 -0 5 -07
Kommunledningskontoret
2019-0s-09
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S 2l Dnr KS 289389

Upprop samt val av justerande samt godkännande av
föredragningslistan
Sommonfottning

Anna-Lena Heydar (S) ftireslås att jåimte ordftirande justera sammanträdets protokoll
onsdagen den 8 maj kl. l6:00 på stadshuset.

Ärende gällande begåiran om planbesked berörande Ammenäs 1:128 ftireslås att tas upp
som ett extraärende och läggas som ärende 6 på dagens ftiredragningslista.

Beslut

Samhällsplaneringsutskottet beslutar

att Anna-Lena Heydar (S) jämte ordftirande justerar sammanträdets protokoll onsdagen
den 8 maj kl.l6:00 på stadshuset.

att godkänna ftiredragningslistan med ovan ft)reslagen ftirändring.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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822 Dnr KS 298148

lnformation från Trafikverket gällande planer/processer inom
infrastrukturområdet
Sommonfotlning
Erica Kvist och Patrik Alenklint fran Trafikverket informerar om Trafikverkets
verksamhet, arbetssätt, organisation och de transportpolitiska målen. Information ges

även om planerade åtgärder som berör Uddevalla kommun.

Beslut

Samhällsplaneringsutskottet beslutar

att notera informationen.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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$ 23 Dnr KS 29814?

lnformation om Samhällsplanering i Uddevalla kommun
Sommqnfqttning

Strateg Sven Andersson informerar om hur samhällsplanering i Uddevalla bedrivs och
vilka politiskt antagna styrande och vägledande dokument som reglerar den.

Information ges också om ftirvaltningens arbetsmetodik i beredning av planbesked, den
så kallade ftirprövningen diir ansökningarna ställs mot kriterier och styrande dokument
för att utröna ifall de positiva eller negativa aspekterna av en detaljplan överväger.

Beslul

Samhällsplaneringsutskottet beslutar

att notera informationen.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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s24 Dnr KS 2019 /00191

Begäran om planbesked gällande Stan 1:5

Sommonfotlning
Fastighetsägarna till fastigheten Stan l:5 har inkommit med begäran om planbesked, se

bilaga l. Begäran om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan på del av
fastigheten Stan l:5 ftir att kunna uppftira en och två bostadshus i högst två plan med
tillhörande infrastruktur och gemensamhetsytor. Befintliga rekreationsstråk på
fastigheten avses behållas och utvecklas.

Fastigheten omfattas i dagsläget inte av någon detaljplan.
Under framtagandet av den gällande ftirdjupade översiktsplan ftir Uddevalla tätort
behandlades Mosshedområdet vilket omfattar Stan 1:5.

Som en del av arbetet gjordes ett arkeologiskt underlag av Bohusläns Museum. I
underlaget framgår det att det finns mycket värdefulla fomlämningar i hela området.
I den ftirdjupade översiktsplanen for Uddevalla tätort gjordes bedömningen att Mosshed
inklusive Stan 1:5 inte ska utpekas som utvecklingsområde ftir bostäder och åir olämplig
ftir exploatering.

Kommunstyrelsen gav under 2018 samhällsbyggnadsftirvaltningen i uppdrag att
upprätta en ny detaljplan ftjr en ny vägftirbindelse mellan Frölandsvägen och
Undavägen då det vid diskussioner med Trafikverket har framkommit att ytterligare
exploateringar i västra Uddevalla (Herrestadsområdet) som alstrar ytterligare trafik på
väg44 inte kan bli aktuellt med mindre än att kommunen vidtar åtgärder ftir att
kompensera ftir detta.

Innan en ny detaljplan ftir en ny vägforbindelse mellan Frölandsvägen och Undavägen
har vunnit laga kraft bör kommunen vara restriktiv med att påbörja nya detaljplaner ftir
exploatering av bostäder i området.
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda ftirvaltningar.
Utviirdering har gjorts från uppställda kriterier.
Kommunledningskontoret ftireslår att kommunstyrelsen inte ska godkänna att ny
detaljplan upprättas ftir Stan 1:5.

Mark-exploateringsingenjör Petter Larsson ftiredrar ärendet under sammanträdet.

Beslutsunderlog

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-04-10
Begäran om planbesked gällande fastigheten Stan l:5, Bilaga 1

Arkeologisk underlag, bilaga 2
Miljökonsekvensbeskrivningen, bilaga 3

usterandes signatur Utdragsbestyrkande
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Forts. $ 24

Beslul

Samhällsplaneringsutskottet ftireslår kommunstyrelsen

att inte vara beredd att upprätta detaljplaneftirslag ftir Stan l:5 samt

att beslutet ska utgöra planbesked enligt plan och bygglagen 5:2

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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s25 Dnr KS 201 9/001 65

Begäran om planbesked för Herrestad 22:1

Sommonfotlning
Fastighetsägaren till fastigheten Herrestad22:l har inkommit med begäran om
planbesked, se bilaga 1.

Begäran om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan på fastigheten Herrestad22:l
ftir att kunna uppft)ra ett parhus om 140 kvadratmeter
Fastigheten omfattas i dagsläget av detaljplan 14-HER-884,b11a9a2, som vann laga

kraft 1960 och medger en byggrätt på 60 kvadratmeter med l5 kvadratmeter
komplementbyggnad.

Planeringsavdelningen i Uddevalla kommun har ett pågående planuppdrag där stöne
delen av Sunningebacken ingår, se miljö- och stadsbyggnadsnämndens protokoll, Dnr
2011:1908, bilaga 3. Planuppdraget har pågått under en längre tid och intentionen är att
de berörda fastighetema ska få ökade byggrätter från dagen 60 kvadratmeter till ca240
kvadratmeter.
Fastigheten Herrestad 22:l ligger inom det pågående planområdet och sökandens

önskemål om höjd byggrätt på fastigheten till 140 kvadratmeter uppfylls i den pågående

detaljplanen.

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda ftirvaltningar.
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier.
Kommunledningskontoret ftireslår att kommunstyrelsen inte ska godkeinna att ny
detaljplan upprättas ftir Herrest ad 22:l .

Mark-exploateringsingenjör Petter Larsson ftjredrar ärendet under sammanträdet

Beslulsunderlog

Kommunledningskontorets tjiinsteskrivelse daterad 2019 -04-10
Begäran om planbesked gällande fastigheten Herrestad 22:l,Bilagal
Detaljplan 1 4-HER-8 8 4, bilaga 2

Miljö- och stadsbyggnadsnåimndens protokoll, Dnr 2011:1908, Bilaga 3

Yrkonden

Ordforande Jarmo Uusitalo (MP): ändring av ftirslaget i handlingarna så att det lyder
samhallsplaneringsutskottet foreslår kommunstyrelsen besluta att inte vara beredd att
upprätta detaljplaneftirslag ftir Herrestad22:l samt att beslutet ska utgöra planbesked

enligt plan och bygglagen 5:2

Propositionsordning

Ordftirande ställer proposition på sitt eget iindringsyrkande och finner att utskottet

ffi:

det

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Beslul

Samhällsplaneringsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att inte vara beredd att upprätta detaljplaneftirslag ftir Herrestad22:l samt att beslutet
ska utgöra planbesked enligt plan och bygglagen 5:2

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Begäran om planbesked berörande Ammenäs 1 :128
Sqmmonfotlning
Ägaren till fastigheten Ammenäs 1:128, Stiftelsen Angered-Bergums för
sommaranläggning Ammenäs, har slutit ett avtal med Uddevallakustens Fastigheter AB
om avstyckning av del av fastigheten Ammenäs 1:128 samt att ansöka om begäran om
planbesked ftir att ändra detaljplan på Ammenäs I :128, se bilaga 1.

Av ansökan framgar att man har önskemål om etablering av tre bostadshus med totalt
l0 bostäder; ett flerbostadshus med åtta lägenheter och två småhus.
Ändringen som sökanden ansöker om innebär att naturmark och mark med byggrätter
byter plats vilket innebär att andelen naturmark ökar jämftirt med gällande detaljplaner.

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda ftirvaltningar.
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen ftlreslår att kommunstyrelsen
ska godkiin na att detalj planeftirslag upprättas.

Mark-exploateringsingenjör Petter Larsson ftiredrar iirendet under sammanträdet.

Beslulsunderlog

Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse daterad 2019 -05 -06
Begäran om planbesked gällande fastigheten Ammenäs 1:128, Bilaga I
Detaljplan 1 485K-P I 2 12, Bilaga 2
Detaljplan 1 48 5K-P20 03 I 2, Bilaga 3

Beslut

Samhällsplaneringsutskottet ftireslår kommunstyrelsen

att godkiinna att detaljplaneft)rslag ft)r fastigheten Ammenäs 1:128 upprättas,

att planbesked ftirutsätter planavtal mellan sökande och
samhäll sbyg gnadsftirvaltningen,

att bedömningen görs att en detaljplan kan antas under andra halvåret 2022 sarrft

att kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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S 27 Dnr KS 298151

lnformation om Västra Götalandsregionens
trafi kfö rsörj n i n gs prog ram

Sqmmonfotlning
Strateg Sven Andersson informerar om Västra Götaland regionens
trafikförsörjningsprogram som åir ett mål och strategidokumentet om hur
kollektivtrafiken ska utvecklas i regionen.

Nu ges möjligheter attviakommunalftirbunden lämna synpunkter på programmet.

Beslut

Samhällsplaneringsutskottet beslutar

att notera informationen.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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S 28 Dnr KS 298150

Information om årliga trafikplaner Västtrafik 2021

Sommonfottning

Strateg Sven Andersson informerar om Västrafiks arbete med att ta fram en ny
trafikplan för 2021.

Beslut

Samhällsplaneringsutskottet beslutar

att notera informationen.

Justerandes signatur UtdragsbestyrkandeIt,
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v



oa
f'YA t
EEffi 

-?

fi1 r
,tr vt$

Prolokoll
So m höllsplo neri n gsutskottet

20t9-05-07
%

s2e Dnr KS 2019 /00228

Remiss från Göteborgsregionen om fördjupad strukturbild för
kustzonen i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla
Sqmmonfottning
Ett ftirslag till ftirdjupad strukturbild för kustzonen inklusive sex överenskommelser har
arbetats fram av Göteborgsregionen (GR), Orust kommun och Uddevalla kommun.
Förslaget är en gemensam strategi ftir hur kust- och havsområdet från Kungsbacka i
söder till Uddevalla i norr ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Göteborgsregionen önskar nu fä in synpunkter på förslaget och har skickat det på remiss
till berörda. Remisstiden pågår fuån7 mars till 7 juni 2019.

I remissvaret beskrivs Uddevalla kommuns synpunkter på den ftirdjupade
strukturbildens överenskommelser och kartbilder samt svar på de remissfrågor som
Göteborgsregionen skickat med remissen. Remissvaret berör främst hur Uddevalla
kommun kan ftirstärkas ytterligare i kartbilderna, hur den översiktliga planeringen och
kommunens riktningar mot visionen samspelar med den ftirdjupade strukturbilden
liksom hur fortsatt samverkan i kustzonsfrågor kan se ut.

Avdelningschef Patrik Petrö ftiredrar ärendet under sammanträdet.

Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019 -04-26
Kommunledningskontorets yttran de 2019 -0 4-26
Fördjupad strukturbild ftir kustzonen i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla
remissftirsl ag 20 19 -03 -07

Följebrev till remiss om fordjupad strukturbild ftr Göteborgsregionen, Orust och
Uddevalla 2019-03-07
Remiss från Göteborgsregionen om ftirdjupad strukturbild ftir kustzonen i
Göteborgsre gionen, Orust och Uddev alla 20 I 9 -03 -07

Yrkqnden

Ordftirande Jarmo Uusitalo (MP): åindring av förslaget i handlingarna så att det lyder
samhallsplaneringsutskottet foreslär kommunstyrelsen att översända bifogat yttrande
som Uddevalla kommuns svar på remiss från Göteborgsregionen om ftirdjupad
strukturbild ftir kustzonen i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla.

Propositionsordning

Ordftirande ställer proposition på sitt eget ändringsyrkande och finner att utskottet
bifaller det.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Beslul

Samhällsplaneringsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att översända bifogat yttrande som Uddevalla kommuns svar på remiss från
Göteborgsregionen om fördjupad strukturbild ftir kustzonen i Göteborgsregionen, Orust
och Uddevalla

ffi:

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande


