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S amhäll sbyggnadsnämnden
Bäve, kl. 08:01-16:08 med ajourneringar 09:25-10:00, l1 :20_Il:30,
1 2:00- I 3 :0 0, l4:05-l 4:12 och I 4:25 -l 4:4g

Mikael Staxäng (M), Ordftirande ej gg l-a
Roger Johansson (L), 1:e vice ordftirande (ordft)rande $$ l_4)
Kenneth Engelbrektsson (S), 2:e vice ordförande
Stig Olsson (C)
Jonas Sandwall (KD) ej g$ t9-47
Maria Johansson (L)
Karin Engdahl (S)
Per-Arne Andersson (S)
Martin Pettersson (SD)
Mattias Forseng (SD)
Kent Andreasson (UP)

Sommonlröde
Plots och tid

[edomöler

Tjönslgöronde ersöttore

Ersötlore

Torun Elgebäck (C) ftir Roger Ekeroos (M)
Jerker Lundin (KD) ftir Jonas Sandwall (KD) $$ t947
Susanne Grönvall (S) ftir Susanne Börjesson (S) ej g 12
Anna Lena Heydar (S) ftir Susanne Börjesson (S) $ 12
Kenth Johansson (UP) ftir Mikael Staxäng (M) $$ l-4

Jerker Lundin (KD) ej $$ 1-12
Anna-Lena Heydar (S)
Marie Lundström (V)

Utses ofl jusiero
Justeringens plols och tid

Martin Pettersson (SD)
Stadshuset, 2020 -0 I -27 Paragrafer $$ 1-28,30-

32,34,37_
40,4247

Underskrift sekrelerore

Underskrift ordföronde

Underskrifl jusleronde

Sommonlröde
Förvoros hos
Ansloget sötts upp
Ansloget fos ner

Underskritt

Staxåing

&n
Pettersson

Löfgreh

?,n9-r?7p. n

BEVIS och ANSIAG om jusleringens lillkönnogivonde
Samhällsbyggnadsnåim nden 2020 -0 I -21
S amhäll sby ggnadsftirvaltningen
2020-01-27
2020-02-r8

ffi,2
Justerandes signatur

Ola Löfgren
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Övrigo

Ole Borch (MP)
Kenth Johansson (Up)

Aya Norvell, Tf. ftirvaltningschef
Andreas Roos, avdelningschef
Lars-Göran Johansson, avdelningschef
Lisa Cronholm, avdelningschef
Jenny Karlsson, enhetschef
Emma Schewenius, enhetschef
Cornelia Kirpensteijn, enhetschef
Henrik Noord, bygglovsarkitekt
Malin Sjöstedt, bygglovsarkitekt
Cecilia Segerstedt, bygglovsarkitekt

l*u Magnusson, bygglovshandläggare
Johanna Ronnede, livsmedelsinspelirir
Jan Lindgren, livsmedelsinspektår
Azita Bashirinia, livsmedelsinspektör
Anders Nilsson, livsmedelsinspiktrir
Peter Jonasson, milj öinspektör
Sara Nordn, mark- och exploateringsingenjör
Ola Löfgren, nåimndsekreterare
Adam Gistedt, mark- och exploateringsingenjör
Frida Läckström, mark- och exploateringsingenjOr
Victor Kullgren, mark- och exploateringsingenl-Or
Jörgen Wennergren, trafiktekniker
Anna Sällström, handläggare
David Alfredsson, skogsfcirvaltare
Sofia Stengavel, kommunekolog

Justerandes signatur
tf

Utdragsbestyrkande
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sl Dnr SBN 2O2O/0OOO1

Upprop och val av justerare

Sommonfollning
Upprop ftlrrättas och Martin Pettersson (SD) ftireslås att jämte ordftirande justera
sammanträdets protokoll. Förvaltningen fijreslår att justeringen ska äga rum 2020-01-27
kl. 10:00 på Stadshuset.

Beslul

Samhällsbyggnadsniimnden beslutar

att Martin Pettersson (SD) jiimte ordförande justerar sammanträdets protokoll2020-01-
27 kL.10:00 på Stadshuset

ffi{y
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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s2 Dnr SBN 28444

Godkännande av dagordning
Sommonfotlning
Ärende 41 Stämning mot Bovista T & U AB avseende omreglering av tomträttsavgäld
ftir tomträtten Sälghugget 1 inkommer till dagens iirendelista

Information ges om att ftiljande åirenden ska direktjusteras i anslutning till
sammanträdets slut:

Ärende 29 Renhållningstaxa 2020

Ärende 33 Sörvik l:36, Försäljning av industrimark

Ärende 35 Varvet 2, Sörvik 1:4, överenskommelse om fastighetsreglering

Ärende 36 Fröland 3:25, Herrestads-Hogen 1:9, överenskommelse om
fastighetsreglering

Ärende 4l Stämning mot Bovista T & U AB avseende omreglering av tomträttsavgäld
ftir tomträtten Sälghugget 1

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att fastställa dagordningen med ovan noterade ftirändringar

,ff
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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s3 Dnr SBN 2O2O/OOOO2

Redovisning av delegationsbeslut 2020

Sommonfotlning
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och
ordforande i enlighet med den antagna delegationsordningen. Dessa beslut ska redovisas

ftir Samhällsbyggnadsnämnden. Detta innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden
fastställer eller omprövar delegationsbesluten. Däremot far Samhällsbyggnadsnämnden
återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ?irende av den som har fått
beslutanderätten genom att själv ta över iirendet och fatta beslut.

Beslutsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-0 1 -08

Förteckningar över fattade dele gationsbeslut

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkiinna redovisningen

ffi:

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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$4 Dnr SBN 2019 /OO857

Kapellebacken 9. Anmälan om olovlig byggnation, plank.
TTLLSYN .2018.445

Sommonfqllning
Den 8 februari 2018 utftirdades ett slutbesked på tillbyggnad av enbostadshus på

fastigheten Kapellebacken 9 med diarienummer 2015J606, bygglov gavs2014-10-14

och startbesked gavs 2014-71-25. I relationsritningar stämplade 2017 -12-2I fanns ett

plank inritat. I bedömningen till slutbeskedet framgick att planket som uppförts enligt

relationsritning inte omfattades av slutbeskedet då det är en bygglovspliktig åtgard och

att något bygglov eller startbesked inte hade getts ftir åtgärden vid det datumet.

Bygglov, startbesked och slutbesked har getts i efterhand ftir planket,20l9-ll-29.

Beslulsunderlog
Samhallsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskrivelse 20 1 9- I 2-09

Platsbesök fotografier 20 I 9- I 0-03
Beräkning av byggsanktionsavgift .

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att med stöd av 11 kap. 51 $ plan- och bygglagen20l0:900 (PBL) och 9 kap. 12 $ p. 8

plan- och byggförordningen 2011:338 (PBF) ta ut en byggsanktionsavgift om2650
k.onor av     och   

   Avgiften ska med solidariskt betalningsansvar betalas till
Uddevalla kommun inom två månader efter att beslutet delgetts de avgiftsskyldiga.

Delgivning

Beslutet delges ftljande enligt 9 kap. $ 41 PBL:

Delgivning med mottagningsbevis / delgivningskvitto och överklagandehänvisning

 
 

  

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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forts. $ 4

överklo gondeonvisning
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen.

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.
Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom f,'ra veckor från den dag då beslutet kungjordes i
Post- och Inrikes Tidningar.

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska åirendets diarienummer,
beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.

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

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas.
Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas.

Skicka din överklagan till:
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
451 81 Uddevalla

ffi:

,tv
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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S 5 Dnr SBN 2Ol 9/OOB58

skaveröd 1:35. Ansökan om byggrov fcir tiilbyggnad avfritidsh us. ByGG.201 9.3991
Sommonfofining
Ansökan avser tillbyggnad av fritidshus på fastigheten skaveröd 1:35. Tillbyggnadenavses hamna på östra fasaden och beräknas bli 2"8,6 tn;.ärigt inlämnade hunilingu, hu,befintlig byggnad 

!llleqnaasarea på ca70^yr2..rti, å.tigrreten gäller detaljplan 14-sKR-929 antagen 197.0-01--15. Fastigheten får bebyggas ired en huvudbyggnad omhögst 60 m2 och en uthusdel om hciglt 15 m2. o".r rä-anlagda byggnadsarean ftirhuvudbyggnaden beräknas bli ca gi,6 m' och anses inte vara en fitln awikelse enligt3lb $ plan- och bygglagen 2010:906 eBL).

Ansökan anses inte heller vara fullständig. sökande har fatt information om det igranskningsyttrande utskickat 2019-1t-os. Entigtouip.it $ pBL ska en ansökan varaskriftlig och innehålla de ritningar, beskrivningui o"rt änara uppgifter som behövs ftirprövningen.

Beslutsunderlog
Samhällsbyggnadsfcirvaltningens 

dänsteskriv else 2019 -12-09
Ansökan/planritning inkomrnen ZO t g _ t O _Z O.
Situationsplan 20 I 9- I 0-3 0.
Granskningsyttrande 20 I g - I I _0 5 .

Yrkonden
Roger Johansson (L):!liq glsson (c), Toryl Ergebäck (c), Jonas Sandwall (KD) ochKent Andreasson (up): bifall till fttsiaget i hanälingarna ''
Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att avslå ansökan om bygglov enligt 9 kap. 30, 3r b gg plan- och bygglagen 20r0:900(PBL).

Avgifter
Avgift ftir beslut: 2 735 kronor

Tidsfristen fcir beslut började löpa2019-10-30. Tioveckorsfristen ftir beslut enligt 9 kap.27 $' PBL har överskridiis medivå veckor. n"ropp"irru. ät, n"d med två femtedelar.Avgifter är beslutade enligt taxa fastställd av toå-unn tmamig.. Faktura skickasseparat.

Justerandes srgnatur
w
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forls. $ 5

Delgivning
Beslutet delges loljande enligt 9 kap. $ 41 PBL:

 

 

Detta beslut delges dig med forenklad 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.

Överklogo ndeo nvisning
Detta beslut kan överklagas till Liinsstyrelsen.

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.
Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom frra 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
kontaktuppgift er 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

ffi:

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Kolvik 1:86. Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad samt
utvändig ändring av fritidshus. BYGG.2019.4035

Sqmmonfottning
Ansökan avser fasadändring, ombyggnad och en tillbyggnad pä24,5 m'z i byggnadsarea.
Detaljplanen medger 75 m2 för enbostadshus i byggnadsarea. Ansökan awiker därmed
från detaljplanen då befintligt bostadshus ar 62 m2, och den nya sammanlagda
byggnadsarean beräknas bli 86,5 m'z. Tillbyggnaden hamnar 4,7 meter från berörd
grannes fastighetsgräns Efter berörd grannes medgivande får byggnad uppföras närmare

tomtgräns än 6 meter.

Beslutsunderlog

Samhällsftjrvaltningens tjänsteskrivelse upprättad 2019 -12-18.
Ansökan inkommen 2019-1 1-05

Situationsplan inkommen 20 1 9- 1 1 -05
Plan- och fasad och sektionsritningar inkomna 2019-11-05
Mejl från sökande inkommen 2019-ll-21.

Yrkonden
Roger Johansson (L), Stig Olsson (C), Torun Elgebäck (C), Jonas Sandwall (KD) och

Kent Andreasson (UP): bevilja ansökan om bygglov då det kan anses vara en liten
avvikelse

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att bevilja ansökan då det kan anses vara en liten avvikelse enligt 9 kap. $ 3l b plan-

och bygglagen 2010:900 (PBL).

Avgitter
Avgift for beslut: 3 642 kronor

Tidsfristen ftir beslut började löpa2019-11-05. Tioveckorsfristen for beslut enligt 9 kap.

27 $, PBL har överskridits med en vecka. Beloppet har satts ned med en femtedel.
Avgifter åir beslutade enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas

separat.

Delgivning

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

överklogo ndeonvisning
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen.

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsft)rvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.
Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom ffra veckor fran 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 iindring som önskas.
Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas.

Skicka din överklagan till:
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
451 81 Uddevalla

ffi:

Justerandes signatur
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$7 Dnr SBN 2O',9/OO876

Resteröds-Strand 2:16. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av
fritidshus samt installation av eldstad, rökkanal och hiss.
BYGG.2019.3793

Sommonfottning
Ansökan avser tillbyggnad av ett enbostadshus med 98,7 m2. Huset iir innan
tillbyggnaden 46,8 m2 enligt inlämnade handlingar. För området gäller detaljplan 14-
RES-536, fastställd 1964-01-15. Enligt detaljplanen får en huvudbyggnad på max 60 m2

uppforas samt en komplementbyggnad på max 15 m2. Vidare anges en högsta
byggnadshöjd på 3,3 meter ftir huvudbyggnaden och max 2,5 mför
komplementbyggnaden. Huset är innan tillbyggnaden 46,8 m2 stort och 2,8 m högt.
Enligt inlämnade handlingar ska huset byggas till med 99,7 m'samt uppföras i 3

våningar, vilket ger en total byggnadshöjd på 8 meter. Förslaget avviker från gällande
detaljplan då den maximala byggnadsarean överskrids med 86,5 m2 och
byggnadshöjden överskrids med 4,7 m

Beslutsunderlog

Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskriv else 20 19 -12-27
Ansökan inkommen 2019-10-16
Situationsplan inkomm en 20 19 -l 0 -l 6
Plan och sektionsritning inkommen 2019-10-16
Fasadritningar inkomn a 20 1 9 -l 0 -l 6
Illustrationsritning inkommen 2019-10-1 6
Svar på granskningsyttrande inkommit 2019 -10-23

Yrkqnden
Roger Johansson (L), Stig Olsson (C), Torun Elgebäck (C), Jonas Sandwall (KD), Kent
Andreasson (UP) och Kenneth Engelbrektsson (S): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att avslå ansökan om bygglov enligt 9 kap. 30, 31 b $$ plan- och bygglagen

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

Avgitter
Avgift ftir bygglov: 1138 kronor

Justerandes signatur
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Delgivning

Detta beslut delges dig med ft)renklad 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

  
 

 

 
 

 

överklogondeo nvis ning
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen.

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.
Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsfrirvaltningen inom ffra 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
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S 8 Dnr SBN 2019/00975

skafteröd 3:1. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
två enbostadshus. BYGG .2019.1844
Sommonfottning
Ansökan avser fiirhandsbesked ftir nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten
Skafteröd 3:1. Samhällsbyggnadsftrvaltningen bedömer att ftrhandsbesked kan beviljas
på den aktuella platsen. I senare bygglovsskede tas utformning av byggnaderna upp till
bedömning och beslut, med hänsyn tagen till platsens topografi och omgivning.

Beslutsunderlog

Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskrivelse datera d 2019 -r2-r9
Ansökan inkommen 201 9- 1 0-01
Situationsplan inkomm en 2019 -l I -27
Oversiktskarta utskriven 20 1 9- I 0-09
Yttrande från Lantmäteriet inkommen 20 I 9 - I | -28
Samrådsyttrande från kommunens milj öavdelningar inkommen z0 19 -12-20
Yttrande från Uddevalla Energi inkommen 2019-ll-29
Yttrande från Plex (Planering och exploatering) inkommen 2019-12-02
Yttrande från Vattenfall inkomm en 2019 -12-02

Yrkonden

Roger Johansson (L), Stig olsson (C), Torun Elgebäck (c), Jonas Sandwall (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till ft)rslaget i handlingarna

Beslul

Samhällsbyggnadsniimnden beslutar

att bevilja ansökan om förhandsbesked med stöd av 9 kap. l7 g plan- och bygglagen
(2010:900)

Upplysningor
Förhandsbeskedet är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om
bygglov görs inom tvä är 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
ftirhandsbeskedet att gälla.

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

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

Justerandes signatur
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Avgifter
Avgift ftir ftirhandsbesked: 5580 kronor
Avgift ftir expediering och kungörelse:3627 kronor

Beslulel expedieros lill
 

 
  

Delgivning
Beslutet delges foljande enligt 9 kap. $ 41 PBL:

Detta beslut delges dig med forenklad 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.
Vattenfall Eldistribution AB
C/o Joel Evonsson
Österlånggatan 60
461 88 Trollhättan

Kopio ov beslulet lill
Beslutet skickas för kännedom till ägama av intilliggande och niirliggande fastigheter

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

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

Överklogo ndeo nvisning
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen.

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.

Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom frra veckor fran den dag då beslutet kungiordes i
Post- och Inrikes Tidningar.

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer,
beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter

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

Justerandes signatur

Yr
Utdragsbestyrkande
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forls. $ 8

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas.

Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas.

Skicka din överklagan till:
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
451 81 Uddevalla

Justerandes signatur
YY

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-0t-2t

S 9 Dnr SBN 2019 lOOilTA
Kevik 1:3. Ansökan om fcirhandsbesked för nybyggnad avfritidshus. ByGG .2017.9401
Sommonfollning
Ansökan avser ftirhandsbegke-d ftir nybyggnad av fritidshus på fastigheten Kevik l:3
å:liä:it"t 

ska ersätta ett befintrigt iriiiäshus, dock -"J"tt,i'aratl-age på befintlig

Fastigheten ligger inom strandskyddat område inom Gullmarns naturvårdsområde.Länsstyrelsen har beviljat dispens från strandskyddsbestämmelserna.
Samhällsbyggnadsftirvaltningen bedömer att ftiihandsbesked kan beviljas på denaktuella platsen. I senare bygglovsskede tas_utformning avbyggnaden upp tillbedömning och beslut, -.å tt-rinryn talen till pratsensi?pog.un och omgivning.
Beslutsunderlog
s amhäll sbyggnadsftirv^altningens tj iinsteskrivel se daterad 20 l g _ 1 2 _ r gAnsökan inkommen 2017 -0g_l 5
Situationsplan inkommen 20 1 7_0g_ I 5
Oversiktskarta utskriven 20 I 9_ I 0_ I g
Yttrande från Västvatten inkommen 2019_10_30
Yttrande från Lantmäteriet inkommen 20 lg _ I I _l 5
Yttrande från Bohusläns Museum inkommen 2019_l l_l lYttrande från berörd granne inkommen 20lg_ll_01
Sökandens bemötande inkommen 20lg_12_1 I
Yrkonden
Roger Johansson (L):!lig glsson (c), To.ll Elgebäck (c), Jonas Sandwal (KD) ochKent Andreasson (Up): UlAn titt ttrrtug.t i hunäinga_u "
Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

äåffiäöansökan 
om förhandsbesked med stöd av 9 kap. t7 g plan- och bygglagen

Upplysningor
Förhandsbeskedet är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan

;?#?tJöäT: 
inom två ar från den dag då ftrhanäI6"rr.ä.t uu,,,irugur.rJ enligt

Görs inte ansökan om bygglov inom tvä ärfran att beslutet vann laga kraft upphörförhandsbeskedet att gailä.

Förhandsbeskedet innebär inte att du har rirtt atpåbörja den sökta åtgärden.

Justerandes signatur
t?

Utdragsbestyrkande
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forls. S 9

Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas

separat.

Avgitler
Avgift ftir förhandsbesked: 4032 kronor
Avgift ftir expediering och kungörelse: 1854 kronor

Beslulel expedieros lill
 

 
  

Delgivning
Beslutet delges ftiljande enligt 9 kap. $ 41 PBL:

Detta beslut delges dig med ftirenklad delgivning. Förenklad delgivning innebär att

arbetsdagen efter att beslutet skickats till dig skickar vi ett kontrollmeddelande till dig.

14 dagar efter beslutet skickats anses du vara delgiven. Vill du överklaga ditt beslut ska

du göra det inom 3 veckor efter att du blivit delgiven.

 
 

 
 

Kopio ov beslulet lill
Beslutet skickas ftir kåinnedom till ägamaav intilliggande och närliggande fastigheter

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

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar enligt 9 kap. $ 4la PBL

överklo gondeo nvisning
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen.

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsforvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.

Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom ffra veckor från den dag då beslutet kungiordes i
Post- och Inrikes Tidningar.

ffi:

ffiyt
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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2020-0r-21

forls. $ 9

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer,
beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge rurmn 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

ffi:

ffiYY
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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2020-01-2r

s l0 Dnr SBN 2019 /00691

Lane-Ryrs Köperöd 1:3. Ansökan om förhandsbesked för
nybyggnad av två flerbostadshus. BYG G,2019.2432

Sommqnfoltning
Ansökan avser ftirhandsbesked för nybyggnad av tvä flerbostadshus på fastigheten
Lane-Ryrs Köperöd 1:3. Fastigheten ligger utom detaljplan och saknar anslutning till
annan bebyggelse. Med hänsyn till bebyggelsens karaktär, omfattning, inverkan på
omgivningen samt till behovet av samordning och ftirhållandena i övrigt ska den sökta
åtgärden ftiregås av en detaljplaneläggning i enlighet med 4 kap.2 $ ftirsta stycket Plan-
och bygglagen (2010:900), PBL. Undantaget i andra stycket i samma paragraf är inte
tillämpligt eftersom det saknas ftirutsättningar att anta att byggnadsverket inte kan
komma att medflora en betydande miljöpåverkan.

Mot bakgrund av ovannämnda bedömer Samhällsbyggnadslorvaltningen att
förhandsbesked ska avslås på den aktuella platsen.

Beslutsunderlog

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019 -09 -27

Ansökan inkommen 2019 -06-12
Följebrev till ansökan inkommen 2019-06-12
Situationsplan inkomm en 2019 -06 -12
Plan- och fasadritningar inkomn a 2019 -06-12
Ansökan till Trafikverket om ny utfart inkommen 2019-06-12
Ansökan till Västtrafik om ny busshållplats inkommen 2019-06-12
Översiktskarta inkommen 20 1 9- 06-17
Diverse fotografi er inkomna 2019 -06-17
Beslut samt bilaga från Trafikverket inkommen 2019-06-18
E-po stmeddelanden från Västtrafik inkom na 20 | 9 -0 6 -28
Yttrande från Lantmäteriet inkommen 2019 -08-23
Brev från sökanden med bemötande på lorslag till beslut inkommen 2019-09-30
Yttrande från fastighetsägare till Skäleryr 1:5 inkommen 2019-1 1-05

Yrkqnden

Martin Pettersson (SD): bevilja ansökan om ftirhandsbesked

Kenneth Engelbrektsson (S): bifall till ft)rslaget i handlingama samt extra att-sats: att
upplysa sökanden om möjligheten att begcira planbeskedfor upprrittande av detaljplan

Roger Johansson (L), Stig Olsson (C), Torun Elgebäck (C), Jonas Sandwall (KD) och
Kent Andreasson (UP) ansluter sig till Kenneth Engelbrektssons (S) yrkande.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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2020-0r-21

Propositionsord ningor
Ordforande ställer proposition på Martin Pettersons (SD) yrkande och Kenneth
Engelbrektsson (S) med fleras och finner att niimnden beslutar i enlighet med det
sistnämnda.

Beslut

Samhällsbyggnadsnåimnden beslutar

att ansökan om ftirhandsbesked avslås med stöd av 9 kap. 17 $ plan- och bygglagen
(2010:900)

att upplysa sökanden om möjligheten att begära planbesked för upprättande av
detaljplan

Reservotion/Prolokollso nlec kning
Martin Pettersson (SD): Vi anser att blandbebyggelse och varierade bostadsformer
behövs i hela vår kommun och då inte endast i tätorten. Då behovet av samhällsservice
inte beräknas med grund i enskild detaljplan anser vi det rimligt att bifalla denna ftirsta
ansökan i detta område.

Upplysningor
Förhandsbeskedet är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan
om bygglov görs inom två år från den dag då lorhandsbeskedet vann laga kraft enligt
9 kap. 18 $ PBL.

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

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

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

Avgitter
Avgift ftir förhandsbesked: 5 580 kronor
Avgift ftir expediering och kungörelse: 0 kronor

Beslulel expedieros lill

 
 

Justerandes signatur
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Delgivning
Beslutet delges ftiljande enligt 9 kap. $ 4l PBL:

Detta beslut delges dig med ftirenklad delgivning. Förenklad delgivning innebär att
arbetsdagen efter att beslutet skickats till dig skickar vi ett kontrollmeddelande till dig.
14 dagar efter beslutet skickats anses du vara delgiven. Vill du överklaga ditt beslut ska

du göra det inom 3 veckor efter att du blivit delgiven.

överklogo ndeonvisning
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen.

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsförvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.

Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom fura veckor från den dag då beslutet kungiordes i
Post- och Inrikes Tidningar.

Overklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer,
beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.

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

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas.

Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas.

Skicka din överklagan till:
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
451 81 Uddevalla

ffi:

Justerandes signatur
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2020-0t-2t

S I I Dnr SBN 20'19 /OO825

Svälte 1=32. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av
enbostadshus samt ändring av marknivå. 8YGG.2019.3862

Sommonfotlning
Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus samt ändring av marknivån. Enligt ansökan

framgår det att tillbyggnadens totala anspråkstagna byggnadsyta är II4,5 m2.

Huvudbyggnaden byggs till på två fasader, på den sydvästra fasaden uppftirs en

tillbyggnad pä22,5 m 2 och på den nordöstra fasaden uppftirs en tillbyggnad på 92 m2.

Huvudbyggnadens totala byggnadsarea efter tillbyggnaderna är 189,6 m2. Vidare
uppförs byggnaden med en nockhöjd pä 5,6 meter och en taklutning på som mest22
grader. Avseende placering uppflors tillbyggnaden på den nordvästra fasaden 3 meter

från den nordvästra fastighetsgränsen. Enligt gällande detaljplan ska huvudbyggnad
placeras minst 4 meter från fastighetsgräns. Tillbyggnaden awiker där med från
gällande detaljplan vad gäller avstånd till fastighetsgråins. Awikelsen är inte ftrenlig
med detaljplanens syfte, därmed kan bygglov inte beviljas. Berörda grannar och

sakägare har gets tillftille att inkomma med synpunkter på den sökta åtgärden, ingen

hade något att erinra.

Beslulsunderlog
S amhäll sby g gnadsftirvaltningens tj änste skrivelse daterad 20 19 - | I -22

Ansökningsblankett inkom 20 19 - | 0 -22
Planritning inkom 2019-ll -19

Fasad- och sektionsritning inkom 2019-ll-19
Fasadritningar inkom 20 19 -l | - 19

Markplaneringsritning inkom 2019 -l I -19
Situationsplan inkom 2019 -10-22
Foto gralrer 20 I 9 - 12 -20

Yrkonden

Roger Johansson (L), Stig Olsson (C), Torun Elgebäck (C), Jonas Sandwall (KD) och

Kent Andreasson (UP): bevilja ansökan om bygglov då det kan anses som en liten
avvikelse

Per-Arne Andersson (S) och Martin Pettersson (SD) ansluter sig till Roger Johansson

(L) med fleras yrkande.

Beslul

Samhällsbyggnadsniimnden beslutar

att bevilja ansökan om bygglov enligt 9 kap. 31 b $ plan- och bygglagen.

Upplysningor
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.

ffi:

Yr
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Åtgarden far inte påbörjas innan samhällsbyggnadsnämnden gett ett startbesked enligt
10kap.3$PBL.

Detta beslut får verkställas ffra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och
Inrikes Tidningar, även om startbesked meddelas. För att den lovpliktiga åtgåirden ska fa
påbörjas krävs både att det finns ett verkställt lovbeslut och att startbesked har getts.

Bygghenen behöver i detta fall avvakta att Sraveckorsfristen löper ut innan åtgärden får
påbörjas.

Beslutets kungörelsedatum finns i Post- och Inrikes Tidning på

https ://poit.bolagsverket. se.

I detta iirende krävs tekniskt samråd. Kallelse till tekniskt samråd och begiiran om vilka
handlingar som krävs ftjr att ge startbesked, skickas separat inom kort.

Innan byggnadsverket far 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.

Ätgarden kräver eventuellt tillstånd från andra myndigheter. Det är du som sökande som

ansvarar ft)r att nödvändiga tillstånd finns innan åtgärden påbörjas.

Byggherren ansvarar ftir att åtgärden utftirs enligt kraven i plan- och bygglagstiftningen.

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

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

beviljats.

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

Avgitler
Avgift för bygglov:5692 kronor
Avgift för expediering och kungörelse : 2551 kronor

ffi:

Justerandes signatur
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Beslutel exPedieros till

 
 

 

 

 

Kopio ov beslutet iill
Beslutet skickas ftir kännedom till ägamaav intilliggande och närliggande fastigheter

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

Beslutet kungörs i post- och Inrikes Tidningar enligt 9 kap. g 41a PBL.

Kontrollansvarig

överklogo ndeonvisning
Detta bes-lut kan överklagas till Länsstyrelsen'

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till

samhällsbyggnadsförvaltningen ino- t . veckor från den dag då du tog del av beslutet'

ilJ,, intel-etgivits beslutelska överklagande ha kommit in till

samhällsbyggnuarfo*utrnirrg"r, inor" fytä ueckor från den dag då beslutet kunglordes i

Post- och Inrikes Tidningar'

overklagandet ska vara skriftligt. I överklagan skatirendets diarienummer'

beslutsnummer och fastighetsbeteckning främgå. 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 overklagande kan bifogas'

Skicka din överklagan till:
Uddevalla kommun
SamhällsbYggnad
451 81 Uddevalla

Protokoll
SomhällsbYggnodsnömnden

.f
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Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-01-21

s 12 Dnr SBN 201 9/00888

Grönland 1. Anmälan om olovliga markarbeten.
TtLLSYN.201 9.3456

Sommqnfotlning
Den 18 september 2019 kom det samhällsbyggnadsförvaltningen till känna att de

anlagts 6 stycken parkeringsplatser på fastigheten Grönland 1 Uddevalla utan att något

bygglov eller startbesked hade getts. Bygglov och startbesked har getts i efterhand. Då

åtgärden påbörjades utan att något startbesked hade getts ska en byggsanktionsavgift tas

ut av fastighetsägaren.

Beslutsunderlog

Samhallsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019 -12-20

Karta med ortofoto upprättad 2019 -12-06
Foton daterade 201 9-09-1 8

Beräkning byggsanktionsavgift 2019 -12-23

Situationsplan 20 19 -09 -25

Anmälan 2019-09-18

Yrkonden
Roger Johansson (L), Stig Olsson (C), Torun Elgebäck (C), Jonas Sandwall (KD) och

Kent Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att med stöd av 11 kap. 51 $ plan- och bygglagen (2010:900), PBL och 9 kap.12 $ 4 p

plan- och byggförordningen (2011:338), PBF ta ut en byggsanktionsavgift om 22 227

kronor av Riksbyggen Bostadsrättsforening Uddevallahus nr 8 , 758500-1469.

Avgiften ska betalas till Uddevalla kommun inom två månader efter att beslutet har

delgetts den avgiftsskyldige.

Jöv

Susanne Grönvall (S) anmäler jäv och deltar ej i överläggningar eller beslut

Delgivning
Beslutet delges foljande enligt 9 kap. $ 41 PBL:

Detta beslut delges dig med ftirenklad delgivning. Förenklad delgivning innebär att

arbetsdagen efter att beslutet skickats till dig skickar vi ett kontrollmeddelande till dig'

14 dagar efter beslutet skickats anses du vara delgiven. Vill du överklaga ditt beslut ska

du göra det inom 3 veckor efter att du blivit delgiven.

ffi:
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Beslulel expedieros med förenklod delgivning

RIXBYGGEN BoSTAn sn,A.TTsT.ÖnpNnG UDDEVLLAHUS NR 8
BOX 203
451 17 UDDEVALLA

ALEXANDER ANTONSSON
alexander. antonsson@riksbyggen. se

Överklo gondeonvisning
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen.

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.
Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom fl'ra veckor från den dag då beslutet kungjordes i
Post- och Inrikes Tidningar.

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer,
beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter

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

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken åindring som önskas
Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas.

Skicka din överklagan till:
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
451 81 Uddevalla

Justerandes signatur
tr

Utdragsbestyrkande
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S 13 Dnr SBN 2019 lo}gg9
Överby 1:132. Ansökan om byggrov för tiilbyggnad av
enbostadsh us. BYGG.2Ot g.+g95

Sommonfotlning
Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus avseende en carport samt ftirrådsdel.Tillbyggnadens stoile[ uppgår t tt i+,s 

^'byggnadsarea. 
Man har sedan tidigare fättbygglov ftir ett bostadshus med I 89,9 m2 byggiadsarea. Den totala byggnadsarean efteråtgärden är utftird uppgar till234,5 m'byggnådsarea fiir enbostadshuset. Tillbyggnaden

hamnar till stor del på prickad mark samt cirka 0,5 meter rran astigtretsgräns mot öster.Detaljplanen medger 200 m2 fcir huvudbyggnad samt 60 m2 ftir toåpt.Ärntuyggnao.
*::9r avviker således vad gäller storlef-samt placerin!. Grannar har ej hörts iarenoet.

Beslulsunderlog

2020-0t-2t

Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse 2020-0 I -03.
Ansökningsblankett inkommen 20lg_12_lg
Situationsplan inkomm en 20 19 - 12- I g
Planritning inkommen 2019 -12-lg
Fasadritning inkomme n 20 I 9 - 12_ I g

Oversiktskarta upprättad 20 I 9-0 I _03

Yrkonden

Roger Johansson (L), slig olsson (c), Torun Elgebäck (c), Jonas Sandwall (KD) ochKent Andreasson (up): bifal till ftirslaget i hanärin guÅu"
Beslut

S amhällsbyggnadsnämnden beslutar

att avslå ansökan då den strider mot detaljplanen och ej kan ses som en liten avvikelseenligt 9 kap. 3lb $ plan- och bygglagen eefl

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

Avgifler
Avgift ftir bygglov: 5 357 kronor
Avgift ftir expediering och kungörelse: 319 kronor

Delgivning
Beslutet delges ftiljande enligt 9 kap. g 41 pBL:

Justerandes signatur
Y?

Utdragsbestyrkande
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forls. $ 13

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

 
 

 
 

 

överklo gondeonvisning
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen.

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.
Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom fura 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
kontaktuppgift er 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

ffi:

Justerandes signatur
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s 14 Dnr SBN 2019 /OO718

Börsås 1:16. Anmälan om olovlig byggnation. 8YGG.2019.2810

Sommqnfottning
En olovligt uppftird byggnad har uppförts på mark som är avsedd som allmän platsmark
i detaljplanen. Fastighetsägaren har fått information vid ett möte om vad som gäller, och
har informerat att byggnaden ska plockas ner. Fotografier har inkommit för att visa att
byggnaden är borta, men vid besök på platsen konstateras att så inte är fallet. Det finns
fortfarande material samt del av byggnaden kvar.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskrivelse 2020-0 1 -07

Karta inkommen 2019-07 -05
Foto grafi er från fasti ghetsägarna inkomna 20 | 9 - | 0 -29
Bilder tagnapå plats 2019-Il-19
Brev från fasti ghetsägare inkom mit 2020 -0 I -07

Översiktskarta upprät tad 2020 -01 -07

Yrkqnden

Roger Johansson (L), Stig Olsson (C), Torun Elgebäck (C), Jonas Sandwall (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till forslaget i handlingarna

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att med stöd av 1l kap. 20 och 37 $$ plan- och bygglagen (2010:900) PBL, ftirelägga
    ägare till

fastigheten Börsås l:16 att senast inom 3 månader från det att ni tagit del av beslutet har
plockat bort resterande byggnad och material på platsen. Är materialet inte borta
kommer vite att utdömas med ett belopp om 10 000 kronor per månad till dess att
rättelse har skett.

Delgivning
Beslutet delges ftiljande enligt 9 kap. $ 4l PBL

Detta beslut delges dig med ftirenklad delgivning. Förenklad delgivning innebär att
arbetsdagen efter att beslutet skickats till dig skickar vi ett kontrollmeddelande till dig.
14 dagar efter beslutet skickats anses du vara delgiven. Vill du överklaga ditt beslut ska

du göra det inom 3 veckor efter att du blivit delgiven.

 

 

ffi:

Justerandes signatur
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Kopio ov beslutel till

Inskrivningsmyndi gheten

överklogondeonvisning
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen.

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.
Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom Sra 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 iindring som önskas.
Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas.

Skicka din överklagan till:
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
451 8l Uddevalla

ffi:

Justerandes signatur
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Aberg 12, Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad
användning från butik till skola, förnyelse av tidigare beviljat
bygglov BYGG.201 9.2566

Sqmmqnfottning
Ansökan avser fiirlängning av tidsbegränsat bygglov till och med vårterminens slut
2026. Bedömningen är att sökanden inte kan påvisa att behovet av användningen av
lokalerna är just tillftilligt. Någon ftirlängning av det tidsbegränsade bygglovet kan
därör inte beviljas.

På sammanträdet framftirde förvaltningen ftilj ande information :

Den 19 januari 2020 inkom en skrivelse fran sökandens ombud i de båda ärendena
Åberg 12 och 13 (tidsbegränsat bygglov fiir skolverksamhet) som påvisar att det hnns
en dialog och en planering inför att övertagande av Drottning Blankas utbildningsplatser
till den kommunala gymnasieverksamheten.

Den redovisade planeringen är inte helt konkret men bedömningen är att det arbete som
pågår visar att man planerar for en aweckling och att kommunen nu informerats om att
det måste finnas kapacitet i det kommunala skolsystemet inlor en avveckling av
Drottning Blankas gymnasium. I och med detta redovisar nu sökanden att behovet av
skolplatserna är tillftilligt på ett realistiskt och godtagbart sätt.

Ansökan uppfuller därmed kraven i 9 kap. 33 $, PBL. Förlängning av de tidsbegränsade
byggloven kan ges upp till max 15 år i enlighet med de avvecklingsplaner för de olika
delarna av lokalerna som sökanden låimnat in.

Beslutsunderlog

Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019 -L2-30
Översiktskarta daterad 2019 -07 -25
Ansökan inkommen 201 9 -06 -23
Awecklingsplan inkommen 20 I 9-06-23
Beskrivning av det tillfiilliga behovet inkommen 2019-09-09 resp. 2019-10-28
Planritningar inkomna 2019 -09 -12
Skrivelser från sökanden inkomn a 2019 -12-09
E-post angående skrivelse från sökand en 20 19 - 12-09

Yrkonden
Roger Johansson (L), Stig Olsson (C), Torun Elgebäck (C), Jonas Sandwall (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till att bevilja ansökan om tidsbegränsat bygglov till och
med2026-06-24 efter att sökanden inkommit med den sena skrivelsen

Kenneth Engelbrektsson (S) och Martin Pettersson (SD) ansluter sig till Roger
Johansson (L) med fleras yrkande

ffi:

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att bevilja ftirlängning av tidsbegråinsat bygglov till och med 2026-06-24 med stöd av 9
kap. 33 $ plan- och bygglagen (2010:900), PBL

Upplysningor
Startbesked och slutbesked har getts, något nytt startbesked eller slutbesked krävs inte

Beslutet far enligt 9 kap. 42 a $ PBL. verkställas först fura veckor efter att det har
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om startbesked getts.

Detta beslut upphör att gälla om åtgtirden inte har påbörjats inom två år och avslutats
inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft enligt 9 kap. 43 $ PBL.

Åtgarden ska utftiras enligt de ritningar som tillhör beslutet. För bygglovspliktiga
iindringar krävs ett nytt beslut om bygglov. Byggherren ansvarar ftir att åtgärden utftirs
enligt bygglagstiftningen.

Avgitfer
Avgift ftir bygglov: 17 075 kronor
Avgift fiir expediering och kungörelse:3 667 kronor

Tidsfristen ftir beslut började löpa2020-01-19. Beslut har fattats inom det lagstadgade
tiden enligt 9 kap. 27 $, PBL. Avgifter åir beslutade enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

Beslulel expedieros lill
Äberg Fastighets AB
Lammelyckan 15 A Gaveln
418 75 Göteborg

Kopio ov beslulel lill
Beslutet skickas ftir kännedom till ägama av intilliggande och nåirliggande fastigheter
till den fastighet som beslutet avser enligt 9 kap. $ 41b PBL.

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

Kontrollansvarig:
Annika Repo Wallman
Lincona Byggkonsult AB
Box 304
451 18 Uddevalla

f
%ffi:
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överklo gondeonvisning
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen.

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom tre veckor fran den dag då du tog del av beslutet.
Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom fura veckor fran 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
kontaktuppgift er 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

ffi:
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Aberg 13. Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad
användning från affärslokal till skola, förnyelse av tidigare
bevi Ijat bygg lov. BYGG. 2019.2561

Sommonfollning
Ansökan avser ftirlängning av tidsbegränsat bygglov till och med vårterminens slut
2026. Bedömningen är att sökanden inte kan påvisa tillräckligt konkret att behovet av
användningen av dessa lokaler är just tillfiilligt och hur man ska tillgodose behovet av
utbildningsplatser när verksamheten upphör i dessa lokaler. Någon forlängning av det
tidsbegränsade bygglovet kan därftir inte beviljas.

P å sammanträdet framftlrde ftirvaltningen folj ande information :

Den l9 januari 2020 inkom en skrivelse från sökandens ombud i de båda ärendena
Åberg 12 och 13 (tidsbegränsat bygglov ftir skolverksamhet) som påvisar att det finns
en dialog och en planering inft)r att övertagande av Drottning Blankas utbildningsplatser
till den kommunala gymnasieverksamheten.

Den redovisade planeringen är inte helt konkret men bedömningen åir att det arbete som
pägär visar att man planerar ftjr en avveckling och att kommunen nu informerats om att
det måste finnas kapacitet i det kommunala skolsystemet inför en avveckling av
Drottning Blankas gymnasium. I och med detta redovisar nu sökanden att behovet av
skolplatserna är tillf;illigt på ett realistiskt och godtagbart sätt.

Ansökan uppffller därmed kraven i 9 kap. 33 $, PBL. Förlängning av de tidsbegränsade
byggloven kan ges upp till max l5 år i enlighet med de awecklingsplaner ftjr de olika
delarna av lokalerna som sökanden lämnat in.

Beslutsunderlog

Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019 -12-30
Översiktsk arta datend 20 | 9 -07 -25
Ansökan inkommen 2019 -06-27
Awecklingsplan inkommen 20 1 9-09-09
Beskrivning av tillftilligt behov inkommen 2019-09-09 resp. 2019-10-28
Planritningar inkomna 2019 -09 -12
Skrivelser från sökanden inkomn a 2019 -12-09
E-po st angående skrivelse från sökand en 20 | 9 - 12 -09

Yrkonden

Roger Johansson (L), Stig Olsson (C), Torun Elgebäck (C), Jonas Sandwall (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till att bevilja ansökan om tidsbegränsat bygglov ftir:

Entröplanet till och med 2024-01 -21
Källarplan och plan I och2 till och med2025-06-16
Plan 5 till och med2026-04-13

Justerandes signatur
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Kenneth Engelbrektsson (S) och Martin Pettersson (SD) ansluter sig till Roger
Johansson (L) med fleras yrkande

Beslut

Samhällsbyggnadsnåimnden beslutar

att bevilja ftirlängning av tidsbegränsat bygglov för entröplanet till och med2024-01-21
med stöd av 9 kap. 33 $ plan- och bygglagen (2010:900), PBL

att bevilja ftirlängning av tidsbegråinsat bygglov för källarplan och plan I och 2 till och
med2025-06-16 med stöd av 9 kap. 33 $ plan- och bygglagen (2010:900), PBL

att bevilja ftirliingning av tidsbegränsat bygglov ftir plan 5 till och med2026-04-13 med
stöd av 9 kap. 33 $ plan- och bygglagen (2010:900), PBL

Upplysningor
Startbesked och slutbesked har getts, något nytt startbesked eller slutbesked krävs inte.

Beslutet fär enligt 9 kap. 42 a $ PBL. verkställas först frra veckor efter att det har
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om startbesked getts.

Detta beslut upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom tvä är och avslutats
inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft enligt 9 kap. 43 $ PBL.

Åtgärden ska utftiras enligt de ritningar som tillhör beslutet. För bygglovspliktiga
ändringar krävs ett nytt beslut om bygglov. Bygghenen ansvarar för att åtgärden utförs
enligt bygglagstiftningen.

Avgifter
Avgift ftir bygglov: 21 818 kronor
Avgift ftir expediering och kungörelse:2 551kronor

Tidsfristen fiir beslut började löpa2020-01-19. Beslut har fattats inom det lagstadgade
tiden enligt 9 kap. 27 $, PBL. Avgifter är beslutade enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

Beslulel expedieros lill
Fastighetsfabriken Väst AB
Norra Hamngatan 1l C
541 30uddevalla

Kopio ov beslulel lill
Beslutet skickas ftjr kännedom till ägama av intilliggande och nåirliggande fastigheter
till den fastighet som beslutet avser enligt 9 kap. $ 4lb PBL.

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

ffi:
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Kontrollansvarig:
Peter Antonsson
Antonsson konsult
Storgatan 20
451 53 Uddevalla

överklogondeo nvisning
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen.

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.
Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom ffra 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

ffi:

Justerandes signatur
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Stadskärnan 1:262. Ansökan om bygglov för nybyggnad av två
flerbostadshus, miljöhus, plank, parkeringar samt marklov för
markföränd ringar. BYGG.201 9.31 91

Sommonfoltning
Ansökan avser bygglov ftir nybyggnad av två flerbostadshus med åtta våningar samt
vindsvåning/Ioft. Sammantaget 90 lägenheter samt miljöhus, upplag ftir sopsortering
och plank, cykelftinåd samt parkeringar. Ansökan omfattar även marklov för
markförändringar. Ansökan awiker från detaljplanen då ett miljöhus är placerad på en

annan marknivå än vad detaljplanen avser. Byggnadshöjden överskrids därmed ftir
denna byggnad. Avvikelsen bedöms tillgodose ett gemensamt angeläget intresse och
bygglov ffir därmed ges. Grannar har hörts på nytt efter att reviderade ritningar har
inkommit. Förslaget till beslut är att delegera rätten att bevilja bygglov till
bygglovsarkitekt.

Beslulsunderlog

Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019 -12-30
Översiktsk arta daterad 2019 -09 -26
Ansökningsblankett inkommen 20 1 9-09- 1 0

Bygglovshandling inkommen 2019 -lI -21
Markplaneringsritningar inkomna 20I9-ll -22

Beskrivning cykelftirråd inkommen 20 I 9-09-06
Remi s syttrande Västvatten inkom met 20 | 9 -09 -24
Remi s syttrande Gata-park inkom met 20 19 -09 -25

Remissyttrande från räddningstj änsten inkommet 2019 -I0-l 4
Bilaga 1 Sammanställning av grannarnas synpunkter, ritningar inkomna 2019-10-02
Bilaga 2 Minnesanteckningar från grannemöte 2019-10-29
Bilaga 3 Sammanställning av grannarnas synpunkter, ritningar inkomna 2019-ll-21

Yrkonden
Roger Johansson (L), Stig Olsson (C), Torun Elgebäck (C), Jonas Sandwall (KD) och
Kent Andreasson (UP): avslå ansökan om bygglov då trafik- och parkeringssituationen
inte är löst på ett tillfredsställande sätt och då ansökan inte uppfyller kraven i 8 kap. 9

$ PBL eftersom Uddevalla kommuns gällande parkeringsnorm inte är uppfylld.

Martin Pettersson (SD) och Kenneth Engelbrektsson (S) ansluter sig till Roger
Johansson (L) med fleras yrkande

Beslul

Samhällsby ggnadsnämnden beslutar

att avslå ansökan om bygglov eftersom Uddevalla kommuns gällande parkeringsnorm
inte är uppfulld och då den inte uppfyller samtliga krav i 9 kap 30 $ plan- och
bygglagen (201 0:900), PBL

ffi:
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Avgifler
Avgift ftir beslut: 136 598 kronor

Tidsfristen ftir beslut började löpa20l9-ll-22. Beslut har fattats inom det lagstadgade

tiden enligt 9 kap. 27 $, PBL. Avgifter är beslutade enligt taxa fastställd av

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

Delgivning
Beslutet delges följande enligt 9 kap. $ 4l PBL:

Veidekke Bostad AB
Box24002
400 22 Göteborg

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.

Overklo go ndeo nvisning
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen.

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.

Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsförvaltningen inom ffra 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 tindring som önskas.

Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas.

Skicka din överklagan till:
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
451 81 Uddevalla

ffi:
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Von Braun 8. Ansökan om bygglov för ändrad användning från
lokal till bostäder. BYG G.2019.4084

Sqmmonfoltning
Ansökan avser bygglov for ombyggnad och iindrad användning av del av flerbostadshus
på bottenplanet som tidigare varit lokal för handel till bostadslägenheter. Ansökan
innebär att det tillskapas ättanya bostäder. Bygglov har tidigare getts ft)r sex av
lägenhetema. Ansökan är planenlig men uppfuller inte kraven ftir tillgänglighet då
entrön till lägenheterna inte rir tillgänglig då planet ligger nägratrappsteg upp från
gatan. Bedömningen är därfor att något nytt bygglov inte kan ges.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse daterade 2019-12-30
Översiktskarta upprät tad 20 19 - 12-30
Ansökan inkommen 20I9-l I -12
Situationsplan inkomm en 20 19 -l I -I2
Plan-, fasad och sektionsritningar inkom na 20 19 - | | - 12

Skrivelse fråin sökanden inkomm en 2020-01 -07

Remissyttrande Västvatten inkommet 2019 -12-03
Remis syttrande räddning stj iinsten inkomme t 20 I 9 - 12-09
Samrådsyttrande samhällsbyggnad miljö - tillsyn daterat 2019-12-18
Samrådsyttrande samhällsbyggnad miljö - tillsyn daterat 2020-01-08

Sven-Inge Rylander har anmälts som kontrollansvarig

Yrkqnden

Roger Johansson (L), Stig Olsson (C), Torun Elgebäck (C), Jonas Sandwall (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslul

Samhällsbyggnadsniimnden beslutar

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

Avgif"ler
Avgift fcir beslut: 7 437 kronor

Tidsfristen ftir beslut började löpa20l9-12-02. Beslut har fattats inom det lagstadgade
tiden enligt 9 kap. 27 $, PBL. Avgifter är beslutade enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

Justerandes signatur
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foris. $ l8

Delgivning

Beslutet delges ftiljande enligt 9 kap. $ 41 PBL:

Sevema AB
Bangatan12
451 52 Uddevalla

Detta beslut delges dig med ftirenklad delgivning. Förenklad delgivning innebär att
arbetsdagen efter att beslutet skickats till dig skickar vi ett kontrollmeddelande till dig.
14 dagar efter beslutet skickats anses du vara delgiven. Vill du överklaga ditt beslut ska

du göra det inom 3 veckor efter att du blivit delgiven.

överklogondeo nvisning
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen.

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.

Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom fura veckor från den dag då beslutet kungiordes i
Post- och Inrikes Tidningar.

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer,
beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter

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

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas.

Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas.

Skicka din överklagan till:
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
451 81 Uddevalla

ffi:
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Lyckorn a 2:132. Ansökan om bygglov för nybyggnad av

enbostadshus och stödmurar samt marklov för
markföränd ri ngar. BYGG .2019 -7 25

Sqmmqnfotlning
Förvaltningens bedömning :

Ansökan aiser nybyggttuJ av enbostadshus samt marklov ftir schaktning och utffllnad

for väg och byggnad. eygglov har tidigare getts 2015-01-22 for en snarlik byggnad men

då ord-nades en anslutningsvag söderifran via grannens fastighet. Anslutning i denna

ansökan innebär att man vill bygga en väganslutning från öster, uppifrån

Lyckornavägen. F ör platsen gäller område sbestämmel ser. Den samm antagna

bådomningå uu dugåns ansölan är att exploateringen skulle innebära alltför omfattande

ingrepp mäd schaktning och utfullnad i den kraftigt lutande slänten och att bygglov

därfor inte kan beviljasl Ärendei har diskuterats vid nämndens beredningar vid ett flertal

tillftillen. Ärendet åtänemitterades från nåimndens sammanträde 2019-05-16 för att

ansökan skulle kompletteras med ytterligare redovisning av markåtgärder. Några

kompletteringar har inte inkommit. samhällsbyggnadsnämnden beviljade bygglov

Z0lg-08-22. Länsstyrelsen har upphävt beslutet och återftirvisat ärendet till nämnden for

ny handläggning.

Nämndens bedömning:

Bemölqnde ov inkomno sYnPunkler

Fastighetsägare till Lyckorna 5:1 motsätter sig att bygglov ges. Man anser bland annat

att bylgnati-on.r påvårkar den kulturhistoriska miljön negativt och att tomten saknas

r"t";6" föruts2ittnin gar attbebyggas. Man motsätter sig sprängning och stora ingrepp i

markei och påpekar ätt d".t egna fastighetens havsutsikt kommer påverkas negativt.

B emötande av $tnpunkten fr ån s amhrill sby g qnadsndl?nde!

Itto 
"ytygg"otion 

in*ba, ttl ingrepp i otbebyggd miliö' Föreslagen byggnation bedöms

,oro å"päuad till platsen. Okigenhteten som denförsamrade utsikten kan innebrira

bedöms inte vara en sådan betydande olcigenhet som PBLföreslviver'

Fastighetsägare till Lyckoma 2:83 motsätter sig att bygglov ges och anser att 
.

mart-frirandiingarna som redovisas innebär ett destruktivt och brutalt ingrepp i en

vacker tcutturmiqo som går emot kommunens kulturmiljöprogram ftir Lyckoma. Den

egna fastigheten "Fiskartorpet" är en solitär i landskapet och historiskt värdefull. Man är

kraftigt emot det föreslagna vägbygget.

B e mö t an de av s vnpunkt e n -fr ån s amhäl I s b v e gnads ndmn de n

,atn nyUygg"ation innebrii ett ingrepp i obebyggd miljö. Föreslagen byggnation bedAms

vara anpqssad till platsen.
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YP
Utdragsbestyrkande



a9
E

%

Prolokoll
Somhöllsbyg gnodsnömnden

2020-0r-21

Fastighetsägare till Lyckorna 5:2 anser att omfattande ftirändringar i marknivån kommer
påverka närområdet negativt och att tomten är olåimplig ftir en byggnad av denna
storlek. Den nya byggnaden kommer dominera den befintliga strandmiljön. Närmiljön
kring intilliggande "Fiskartorpet" vilket är kulturhistoriskt viktigt kommer ftirändras i
negativ riktning. Föreslagen väg kommer göra att biltrahk bländar boendet på Lyckorna
5:2 genom ljus rakt in i sovrum och vardagsrum

B e mö t and e av s :rnpunkt e n -fr ån s am hdl I s by s sn a ds n dmnd e n
Alla nybyggnotion innebrir ett ingrepp i obebyggd miljö. Föreslagen byggnation bedöms
vara anpassad till platsen då byggnationen i omgivningen i dagsldget ör blandad.
Oldgenheten som ljus från biltrafik bedöms vara av begrdnsad omfattning om bedöms
därftr inte vara av sådan omfattning att det utgör en betydande oldgenhet enligt PBL.

Molivering
Områdesbeståimmelserna och den föregående ftirdjupade översiktsplanen innehåller
riktlinjer om hur ny bebyggelse ska utformas. De innehåller dessutom tydliga
anvisningar inom vilka områden exploatering kan ske utan att ftiregås av
detaljplaneläggning. Den aktuella tomten är ett av de utpekade områden dåir

exploatering ska fiiregås av detaljplan. Områdesbestämmelserna får tolkas såsom att
man giort bedömningen att detta område tål tillkommande
bebyggelse. Områdesbestämmelserna innehåller inga tydliga anvisningar om hur
omfattande exploateringen ska vara ftir att detaljplan ska krävas.

Enligt yttrande från planavdelningen är syftet med den ftirdjupade översiktsplanen att
detaljplan ska krävas enbart niir det söks en mer omfattande exploatering/förtätning.
Genom åren har flera nya villor getts bygglov utan att detaljplan har krävts medan det i
andra fall har nekats att dela en redan en bebyggd tomt med hänvisning till
detaljplanekravet i områdesbestämmelserna. Bestämmelsemas formulering kan med
utgångspunkt från planftirfattarens yttrande alltså tolkas som att man med exploatering
avser projekt som är mer omfattande än enstaka villor eller andra enstaka byggnader.

Den ansökta byggnaden är utformad som ett suterränghus vilket är ftirenligt med
områdesbestämmelsernas anvisningar. Dock awiker utförandet i övrigt vad avser takets
form, materialval, ftinstrens utformning, ffiffi. Byggnaden har en modern prägel som
skiljer sig fran ursprunglig bebyggelse på Lyckorna. På senare tid har byggnader med
en mer modem prägel tillkommit vilket gör att området numer har en blandad
bebyggelse. Bohuslåins museum har godtagit den moderna utformningen i ett tidigare
yttrande i samband med tidigare ansökningar. Byggnaden i sig bedöms uppfulla kraven
på bygsnader i 8 kap. PBL.

Exploateringen innebär en ftirtätning av i anspråkstaget område, man ansluter till
kommunalt VA och fastigheten ligger nära service och kommunikationer vilket är
positivt. Dock innebiir placeringen av byggnaden i den kraftigt lutande terrängen att
omfattande markftirändringar måste göras ftir att ordna med angöring till fastigheten.

ffi:
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boende. Byggnaden placeras inspriingd i slänten och är i sig en rimlig placering av

byggnaden på tomten.

Områdesbestämmelserna innehåller bestämmelser som syftar till att bevara den unika

kulturmiljön på Lyckorna. Bestämmelserna innehåller inte några specifika anvisningar

om markiörandringar men hela andemeningen med bestämmelserna är att exploatering

ska ske med stor varsamhet. Bestämmelserna innebär en utökad lovplikt bl.a. ftir

markftjrändringar. Området är även utpekat i Uddevalla kommuns kulturmiljöprogram

som särskilt vlirdefull kulturmiljö och området noggrant inventerat och beskrivet i

kulturmilj öpro grammet.

Markftiriindringama bedöms vara nödvändiga ftir att åstadkomma en rimlig lutning på

vägbanan rrppg'tl"t kravet i2kap.6 $, PBL att bebyggelse och byggnadsverk utformas

o.il plu"".a, på d.n avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads-

och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen'

Såsom sökanden påpekat ft)rekommer uppffllnader murar i stor skala i delar av den

äldre bebyggelsen på Lyckoma då området åir kuperat'

Detta forslag titt tillägg i bebyggelsen bedöms utforas på ett lämpligt sätt så att

befintliga karaktarsdrag t.rpåktårur och tillvaratas såsom det avses i2kap' 6 $, PBL'

Ansökan bedöms uppfflla kraven i 8 kap. 9 PBL eftersom man anordnar tomten på ett

sådant sätt som tar tillräcklig hänsyn till stads- eller

landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen.

Vaningshöga uppffllnader görs i direkt anslutning till grannarnas tomtgräns vilket

bedöms innebiira en olagenhet för grannarna. Varken byggnad, eller markförändringar

påverkar dock inte någo-n annan fastighets havsutsikt på ett sådant sätt att det innebåir en

sadun olägenhet av kvalificerat slag som det avses i2kap.9 $ PBL.

Den tillkommande byggnaden och markftirändringama bedöms vara förenliga med

kraven i 8 kap. 13 $ irBL då byggnadens moderna uttryck iir anpassad till befintlig

byggnation på platsen.

Sammantaget uppfyller ansökan om bygglov for bostadshuset och ansökan om marklov

kraven i 9 kap. 31 $ respektive 35, $, PBL. Ansökan är ftirenlig med

områdesbestämmelsernas sYfte.

Justerandes signatur
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Beslulsunderlog

Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjiinsteskrivelse 20 1 9- I 2-30
Översiktskarta upprätt ad 2019 -01 -04
Ansökan inkommen 2019-02-15
Situationsplan med ankomstdatum 20 1 9-04-03
Markplaneringsritning med ankomstdatum 20 1 9-03 -08

Marksektioner med ankomstdatum 20 I 9-03-08
Plan-, sektion och fasadritningar med ankomstdatum 2018-01-26 resp. 2019-04-03
Fotomontage med ankomstdatum 2019 -02-l 4
Modellfoto med ankomstdatum 2019 -06-26
Yttrande Västvatten med ankomstdatum 2019 -04-26
Yttrande från Lantmäteriet med ankomstdatum 2017-06-12
Yttrande Bohusläns museum med ankomstdatum 2019-04-26
Grannars synpunkter
Sökandens kommentar till grannarnas synpunkter med ankomstdatum 2019-05-01
Mailkonversationer
Liinsstyrelsens beslut 20 19 -12-02
Sökandens yttrande till Länsstyrelsen inkommet 2019 -I0 -07

Yrkonden
Roger Johansson (L), Stig Olsson (C), Torun Elgebäck (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bevilja ansökan om bygglov med ftlljande att-satser:

att bevilja ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 3I $ plan- och bygglagen
(2010:900), PBL

att bevilia ansökan om marklov med stöd av 9 kap. 35 S, PBL

att kontrollansvarig med behörighetsnivå N lvdvs enligt l0 kap. 9 S PBL

Michael Sommer godlainns som kontrollansvarig.

Martin Pettersson (SD) ansluter sig till Roger Johansson (L) med fleras yrkande

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

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

att bevilja ansökan om marklov med stöd av 9 kap. 35 $, PBL

att kontrollansvarig med behörighetsnivå N krävs enligt 10 kap. 9 $ PBL

Michael Sommer godkänns som kontrollansvarig.

ffi:
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forts. $ 19

Upplysningor
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.

Beslutet ffir enligt 9 kap. 42 a $ PBL. verkställas först fura veckor efter att det har

kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om startbesked getts.

Åtgarden får inte påbörjas ftire samhällsbyggnadsnämnden gett ett startbesked enligt 10

kap.3 $ PBL.

Kallelse till tekniskt samråd och information om vilka handlingar som krävs for
startbesked skickas separat.

Åtgarden ska utftiras enligt de ritningar som tillhör beslutet. För bygglovspliktiga
åindringar krävs ett nytt beslut om bygglov. Bygghenen ansvarar ftir att åtgärden utftirs
enligt bygglagstiftningen.

Byggsanktionsavgift ska tas ut om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller bcirjar

användas ftire att slutbesked har getts.

Avgitler
Ingen avgift tas ut for detta beslut.

Beslulel expedieros lill
 

 
  

Delgivning
Beslutet delges ftiljande enligt 9 kap. $ 41 PBL:

  
 

  
 

 

  
 

ffi:
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Beslutet delges foljande enligt 9 kap. $ 41 PBL:

Detta beslut delges dig med ftirenklad delgivning. Förenklad delgivning innebiir att

arbetsdagen efter att beslutet skickats till dig skickar vi ett kontrollmeddelande till dig.
14 dagar efter beslutet skickats anses du vara delgiven. Vill du överklaga ditt beslut ska

du göra det inom 3 veckor efter att du blivit delgiven.

Kopio ov beslutet lill
Beslutet skickas ftir kännedom till ägama av intilliggande och närliggande fastigheter

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

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

Kontrollansvarig

överklogo ndeo nvisning
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen.

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.

Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i
Post- och Inrikes Tidningar.

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer,
beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med

kontaktuppgifter till ombudet.

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas.

Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas.

Skicka din överklagan till:
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
451 8l Uddevalla

ffi:
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s20 Dnr SBN 201 9/00886

Remiss från Folkhälsomyndigheten ang ändring av föreskrifter
och allmänna råd om skydd mot internationella hot mot
män n iskors hälsa Ml L.20 19.4327

Sqmmqnfqttning
Kommunledningskontoret och Uddevalla hamnterminal har tagit fram ett yttrande

angående rubricerad remiss. Samhällsbyggnad har inga ytterligare synpunkter att liimna
i ärendet. Och ftjreslår därftir att det även blir samhällsbyggnadsnämndens och
kommunens yttrande i sin helhet.

Yttrandet:
Uddevalla kommun kommer fortsatt att ha tillgång till behörig personal och ha
möjlighet att utfiirda saneringsintyg i enlighet med det förslag som ligger. Utifrån de

ftirändringar som Folkhälsomyndigheten presenterar ftireslår Uddevalla hamnterminal
att de kommuner som får utftirda saneringsintyg ska ges möjlighet att skicka inspektörer
till de kommuner som saknar denna möjlighet framöver ftir att fartyg inte ska behöva

ändra sin rutt på grund av dessa nya omständigheter. Detta blir både miljömässigt och

ekonomiskt sundare.

Beslutsunderlog

Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskriv else 20 19 -12-20
Kommunledningskontorets och Uddevalla hamnterminals remissvar
20t9-rr-27.

Yrkqnden
Roger Johansson (L), Stig Olsson (C), Torun Elgebäck (C), Jerker Lundin (KD) och

Kent Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingama

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att Kommunledningskontorets och Uddevalla hamnterminals tjänsteskrivelsen
20 19 -l I -27 utgör samhällsbyggnadsnämndens yttrande i iirendet.

ffi:
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S 21 Dnr SBN 28457

Resultat från revision av livsmedelskontrollen

Sommqnfotlning
Förra året fick livsmedelsinspektörema på kommunen en revision från Länsstyrelsen'

Länsstyrelsen kontroll..u, uit kontrollen av livsmedel på kommunen ft)ljer

ilgriit"ingen och hur arbetssättet och rutinerna ser ut' Kontrollen innefattade även en

sliuggkontioll där Länsstyrelsen ftiljde med på en inspektion hos City Gross' Olika

uuaäi.ringu, i butiken besoktes och sammanfattningsvis var Låinsstyrelsen väldigt nöjda

med kontrollen. De tryckte bland annat på att inspektionen vaf noggrant gjord och det

fanns ett gott bemtrtande. Ett ftirbättringsområde v7r alt det inte fanns något

,rfpu"t t.äiterat kontrollrum, vilket är på gång nu. I mitten av februari ska ett svar

skickas till Låinsstyrelsen som ftiljd av revisionen'

Beslul

Samhätlsbyggnadsnämnden beslutar

att notera informationen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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S 22 Dnr SBN 2019 /00746

Medborgarförslag från Rakel Edh om att göra en lekplats på
den tomma platsen i korsningen vid Kålgårdsbergsgatan samt
Kungsgatan
Sommqnfqttning
Rakel Edh ftireslår att anlägga en innovativ lekplats på den tomma ytan vid korsningen
Kålgårdberg s gatanlKungs gatan, fasti ghet Äberg 1 6.

Uddevalla kommun äger inte fastigheten. Nuvarande fastighetsägarc, Fastighets AB
Åberg 16, planerar att ansöka om bygglov ftir att kunna bebygga fastigheten. I och med
detta kommer kommunen inte inleda en ftirvåirvsdiskussion, utftira några arbeten på
eller investera i fastigheten.

Beslutsunderlog

S amhällsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskriv else 2019 -12-20
Kommunfullmäktiges protokollsut drag 2019 -1 0-09
Medborgarftirslag 2019 -09 -23

Yrkqnden
Roger Johansson (L), Stig Olsson (C), Torun Elgebäck (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att anse medborgarftirslaget besvarat.

ffi:

Justerandes signatur
YT

Utdragsbestyrkande



a9

%ffi:
Protokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-0t-21

s23 Dnr SBN 2019/00676

Medborgarförslag från Lars Gösta Ohlin om parkering på
Bävergiljan
Sommonfotlning
I sitt medborgarftirslag ftireslår Lars Gösta Ohlin att parkeringsrutor målas på
Bävergiljan samt att det sätts upp en skylt med information om vilka parkeringsregler
som gäller på gatan. Lars Gösta Ohlin skriver att det är parkeringsproblem pä gatan, att
hans garageinfart nästan ständigt är blockerad och att parkering ofta sker i vändplatsen.

På Bävergiljan iir parkering tillåten på båda sidor av gatan, men vanligtär att parkering
sker på gatans östra sida. I slutet av gatan finns en tydligt skyltad vändplats med florbud
mot att parkera. Kommunens parkeringsvakter skriver ofta ut parkeringsanmärkning på
fordon som parkerat i vändplatsen på Bävergiljan.

Om man som fastighetsägare upplever problem med att bilar parkerar flor nära ens utfart
kan det ofta hjälpa att sätta upp skyltar vid utfarten, på grindstolpe eller liknande, som
uppmärksammar trafikanter på utfarten. Detta ansvarar fastighetsägaren själv ftir.
I nuläget anser inte Samhällsbyggnadsfiirvaltningen att det finns behov av att måla
parkeringsrutor på Bävergiljan, utan en ft)rsta åtgärd bör vara att fastighetsägaren
skyltar upp sin utfart. I övrigt fortsätter kommunens parkeringsvakter att övervaka att
parkering på Bävergiljan sker enligt gällande regler.

Beslulsunderlog
Medborgarft)rslag 20 I 9-08- 1 8

Kommunfullmäkti ge s protoko llsut drag 20 | 9 -09- I I
Samhällsbyggnadsforvaltningens tj änsteskriv else 20 19 - 12-20

Yrkqnden

Roger Johansson (L), Stig Olsson (C), Torun Elgebäck (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att anse medborgarforslaget besvarat

Justerandes signatur
YY

Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-01-21

Dnr SBN 201 9/00501

Medborgarförslag från Markus Klittvall om trygg och säker väg
till och från Sommarhemsskolan
Sommqnfollning
Medborgarförslaget handlar om förbättrade gång- och cykelvägar till
Sommarhemsskolan. I medborgarftirslaget nämns särskilt gångvägen mellan skolan och
Färövägen respektive Svarvaregatan. Mot Färövägen leder en belyst och asfalterad
gångväg. Strax innan Färövägen leder en annan gångväg österut mot Skogstorpsvägen
och vidare till Svarvaregatan. På gångvägen till Svarvaregatan är asfaltsbeläggningen i
dåligt skick. För närvarande finns dock inte denna sträcka på ca 300 meter med i
asfaltsplanen for de kommande åren.
Denna gångväg vinterväghålles heller inte. Att vinterväghålla sträckan skulle ftirbättra
möjligheten att gå mellan Sommarhemsskolan och Kapelle på ett gent och tryggt sätt.

Med de besparingskrav som Samhällsbyggnadsförvaltningen står inför finns dock inte

utrymme ftir att utöka vinterväghållningen.
Förbättringar behöver också göras på Sommarhemsvägen där gångvägen söderifrån
ansluter. Här saknas en ordnad gångpassage över Sommarhemsvägen. En åtgärd på

Sommarhemsvägen bedöms rymmas inom budget är 2020.

Beslulsunderlog
Medborgarförslag 2019 -06 -l I
Kommunfullmiikti ges protokoll sut dr ag 201 9 -06 - 1 3

Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskriv else 2019 - 12-27

Kartbilaga

Yrkonden
Roger Johansson (L), Stig Olsson (C), Torun Elgebäck (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingama

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att uppdra åt Samhällsbyggnadsftirvaltningen att anordna en säker gångpassage på

Sommarhemsvägen där gangbanan från Färövägen ansluter,
att övriga förslag beaktas i kommande prioriteringar och
att därmed anse medborgarftirslaget besvarat

ffi:

Justerandes signatur

It
Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-0t-2t

s25 Dnr SBN 2019 /00543

Remiss från kommunstyrelsen om medborgarförslag från Carl
Andersson om att busshållplatser måste utrustas med
bussficka
Sqmmonfottning
Carl Andersson ftireslår i ett medborgarförslag att alla kommunens busshållplatser
måste utrustas med en bussficka som är minst en bussbredd djup och en busslängd lång.
Samhällsbyggnadsnämnden har fått medborgarft)rslaget på remiss från
kommunstyrelsen.
Samhällsbyggnadsftirvaltningen genomför varje år ombyggnader av ett antal hållplatser
ftir att ftirbättra tillgängligheten på och till hållplatser. I detta arbete prioriteras de mest
använda hållplatserna.
Busshållplatsers utformning och placering har stor betydelse för busstrafikens
attraktivitet, framkomlighet och komfort. Möjligheten bör finnas att anpassa

hållplatsens utformning efter stadsrummets och trafiksystemets anspråk vid varje
specihk hållplats.

Beslutsunderlog

Medborgarförslag 201 I - I 0 -26
Kommunfullmäkti ges protokollsut dr ag 20 1 8 - 1 1 - 1 4
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj åinsteskriv else 2019 - 12-20

Yrkonden
Roger Johansson (L), Stig Olsson (C), Torun Elgebäck (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att med denna tjänsteskrivelse anse remissen besvarad

Justerandes signatur

(?
Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-0r-2t

s26 Dnr SBN 2O2O/O0O25

Fördjupningsdagar inklusive budgetdialog med
sam häl lsbygg nadsnäm nden

Sqmmonfollning
Under 2020 kommer samhällsbyggnadsnämnden samt delar av ftirvaltningen att träffas
vid fura tillfiillen ftir ftirdjupningsdagar med bland annat budgetdialog. Förslag på
tillftillen ftir dessa fura dagar är foljande:

. l0 februari

. 20 april

. 28 september

. 23 november

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse 2020-0 I -09

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att fastställa ovanstående datum ftir fördjupningsdagar med niimnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-0r-2r

s27 Dnr SBN 2O2O/O0OO7

Information ekonomi
Sommonfotlning
Förvaltningen informerar nämnden om att det fortfarande finns en avvikelse kvar att

hantera angående Budget 2020 och det görs tillsammans med ekonomiavdelningen i
ftirsta hand när det gäller serviceavdelningen. Här är underlag skickat till
kommundirektörens ledningsgrupp angående portionspriser för övriga ätande,

pedagogiska måltider och serviceavgift ftir kommunens fordon.

I dagsläget går det inte att säga hur stor den faktiska avvikelsen är, utan forvaltningen
awaktar att underlaget hanteras av forvaltningsledningen och forst då kan det bli tydligt
vilka åtgärder som kan vara aktuella att sätta in ftir attnä en budget i balans.

Angående Verksamhetsberrittelse 2019 informeras nämnden om att siffrorna fortfarande

håller pä att 2indras på grund av uppbokningar och omfcirdelninga.r som görs både av

fiirvaltningen och centralt.

Det ser ut som att ftirvaltningen snarare går mot ett litet överskott än ett underskott. Det
iir ganska stora avvikelser inom verksamheterna men totalt sett pekar det mot ett litet
överskott.

Exploateringsintäkterna uppgår för året till ca 9 miljoner kronor vilket forbättrar
resultatet.

I februari kommer verksamhetsberättelsen ftjr nämnden upp for beslut och då har

fiirvaltningen ett ftirdigt resultat ftir 2019.

När det gäller investeringar så ligger forvaltningen ganska bra i fas. Ca70 oÄ av vär
egen investeringsbudget upparbetas och detsamma gäller ftir ca 65 Yo av

investeringsprojekt som vi utför på uppdrag av övriga nämnder. Avvikelsen beror

framftirallt på senarelagda tidsplaner och projekt som inte har beställts.

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att notera informationen

ffif
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-0t-21

s28 Dnr SBN 2019 /00884

Vattens kyddsom råde och s kyddsföres krifter för
g rundvattentäkten i Jordfall
Sommonfqttning
Jordfall samftillighetsftirening samt några fastigheter i Kolvik ft)rsörjs idag med
grundvatten genom uttag ur tre bergborrade brunnar på fastigheten Kolvik l:17.
Tillhörande vattenreservoar ligger på fastigheten Jordfall 1:89. Idag är 64 fastigheter
anslutna till vattennätet men väntas öka till 80 fastigheter. För vattentäkten i Jordfall
finns idag inget vattenskyddsområde.

Vattentiikten har varit i bruk sedan början av 1980-talet med ungeftir samma uttag som
idag. Jordfall samftillighetsftireninghar av Mark- och miljödomstolen fatt tillstånd ftir
vattentiikten. Genom att även inrätta ett vattenskyddsområde säkerställs att vattentäkten
kan nyttjas ur ett flergenerationsperspektiv.

Uddevalla kommun har, som fastställande myndighet, ft)r avsikt att fastställa
vattenskyddsområde med tillhörande skyddsftireskrifter ftir samftillighetens
grundvattentäkt.
Fastighetsägare, myndigheter, berörda organisationer och ledningsägare ges med detta
tillftille till information och attyttra sig i ärendet.

Beslulsunderlog

S amhällsbyggnadsftirvaltningens tj åinsteskriv else 2019 -12-19
Tekniskt underlag med avgränsningar av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter,
dat2019-12-II
Bilaga 2, Skyddsftireskrifter ftir Jordfall vattenskyddsområde, Uddevalla kommun,
dat20l9-12-ll
Översikt, Jordfalls grundvattentäkt

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att ge Samhällsbyggnadsftirvaltningen i uppdrag att skicka ut samrådsinbjudan till
berörda fastighetsägare, myndigheter, organisationer och ledningsägare

Justerandes signatur
Y?

Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-01-21

s30 Dnr SBN 2019/00619

Stan 1:13 Omförhandlat bostadsarrende Tomt nr 4
Sommonfotfning
Bostadsarrendet på fastigheten Stan 1 :13 tomt nr 4 har sagts upp ftir omftirhandling. Då
arrendatorn ej accepterade kommunens ftirslag på ny arrendeavgift om 26 250 kr/år togs
ärendet vidare till Hyres och arrendenåimnden som beslutade att arrendeavgiften skulle
bestämmas til|24 000kr genom en trappsvis höjning fram till är 2024. Arrendenämnden
beslutade samtidigt att villkoret gällande ftirbud mot att hyra ut bostaden på
arrendestället togs bort. Det nya avtalet börjar att gälla från och med 2020-01-01

Beslulsunderlog

Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse daterat 2019-12-17
Arrendenämndens beslut daterat 20 1 9- I 0-3 0
Arrendeavtal daterat 2019 -l | -22

Yrkqnden

Roger Johansson (L), Stig Olsson (C), Torun Elgebäck (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslul

Samhällsby ggnadsnämnden beslutar

att godkänna och underteckna bostadsarrendeavtal gällande tomt nr 4 beläget på
fastigheten Stan 1:13.

ffi:

Justerandes signatur
YP

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-01-21

s3l Dnr SBN 2019 /OO573

Stan 1:13 Omförhandlat bostadsarrende Tomt nr 5
Sommonfqttning
Bostadsarrendet på fastigheten Stan 1:13 tomt nr 5 har sagts upp ftir omftirhandling. Då
arrendatom ej accepterade kommunens forslag på ny arrendeavgift om 26875 kr/år togs
ärendet vidare till Hyres och arrendenämnden som beslutade att arrendeavgiften skulle
bestämmas till24 000kr genom en trappsvis höjning fram tills 2024. Arrendenämnden
beslutade samtidigt att villkoret gällande ftirbud mot att hyra ut bostaden på

arrendestället togs bort. Det nya avtalet börjar att gälla från och med2020-01-01

Beslutsunderlog
Arrendeavtal daterat 2019-l | -20
Arrendenämndens beslut daterat 20 1 9- 1 0-30
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse daterat 2019-12-17 .

Yrkonden

Roger Johansson (L), Stig Olsson (C), Torun Elgebäck (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslut

Samhällsbyggnadsniimnden beslutar

att godkiinna och underteckna bostadsarrendeavtal gällande tomt nr 5 belägen på
fastigheten Stan l:13

ffi:

w
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



f Proiokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-01-21

s32 Dnr SBN 2019 /OO87O

Ansökan om dispens för flytt av grenigt kungsljus från Sörvik
1:36 till Fasseröd 2:1

Sommonfollning
Uddevalla kommun äger industrifastigheten Sörvik 1:36, nedan kallad fastigheten.
På fastigheten växer Grenigt Kungsljus som åir en tvåårig, högväxt ört. Den är fridlyst
samt finns på rödlistan (VU). Vid inventering har upptäckts upp emot 500 plantor/tuvor
av växten. Fastigheten är med sitt läge, attraktiv för verksamheter. För att kunna
använda marken till andamålet som detaljplanen anger måste växten flyttas. Kommunen
har ansökt till Länsstyrelsen om dispens från artskyddsftirordningen for att omgående få
flytta Grenigt Kungsljus från fastigheten. Flytten av växten kommer göras i samråd med
botanisk expert, kommunekolog och reservatsftirvaltare.

Ett jordlager på mellan 10-20 cm kommer att skalas av på en yta av cirka I ha på
fastigheten och hela jordmassan flyttas. Detta innebär även att man tar med en fröbank
ftir övriga växter på platsen och på så stitt säkrar även deras fortlevnad. Det blir i
praktiken en flytt av en hel blomsteräng inte bara det Greniga Kungsljuset. Tanken är att
det på den nya platsen kan skapas en äng med unik flora. Massorna kommer att flyttas
till Sanders dalar, inom del av Fasseröd 2:1, som har de rätta ftirutsättningar som krävs
ftir att gynna Greniga Kungsljus, se kartbilaga.

Massorna som ska flyttas från fastigheten har provtagits och de innehåller inga
ftiroreningar som gör att de måste saneras.

Inom den nya ytan på Sanders Dalar kommer även andra åtgärder göras for att främja
biologisk mångfald, exempelvis skapa insektshotell och död ved. Området kommer
sedan skyddas med biotopskydd eller annat lämpligt skydd och en skötselplan kommer
tas fram för att gynna den nya blomsteriingen. Kostnad ftr flytt av massorna och
iordningställande av ytan på Sanders dalar bedöms uppgå till 300 000 kronor. Sen
tillkommer en årlig kostnad fcir skötsel av ängen

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsnämndens tj änsteskriv else, 2020-0 1 -03
Ansökan om dispens frir flytt av grenigt kungsljus fran Sörvik l:36 till Fasseröd 2:1,
2019-12-10

Yrkonden

Roger Johansson (L), Stig Olsson (C), Torun Elgebäck (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkännaflytt av Grenigt Kungsljus från Sörvik 1:36 till Sanders Dalar inom del av

%ffi:

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-01-21

S 34 Dnr SBN 2019 lOOilT2

Björbäck 1:45, försäljning av industrimark samt
överenskommelse om återgång av köpekontrakt
Sommonfotlning
Samhällsbyggnad har fått i uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden att genom mäklare
ftirmedla och sälja en industritomt på cirka 10 OOö -Z inom BjörbäckJindustriområde
till minst l00kt/m2 eller högstbjudande genom öppen budgivning. Råiklandet Invest
AB erbjöd kommunen I 050 000 kr fiir tomten vilket ar cirfa rcibrtmz.Inga övriga
intressenter budade på tomten. Förslag på köpekontrakt har upprättats mellan parterna
och undertecknats av köparen.

Köparen ftrbinder sig att inkomma med en komplett bygglovsansökan inom firra
månader fran inbetald handpenning samt att inom 12 mäiader iordningsställa markytan
och påbörja byggnationen. När dessa villkor är uppfullda, köpeskilling"en betald och
avstyckning vunnit laga kraft fir köparen tillträde tiil fastighåten. Om-dessa villkor inte
uppfrlls har kommunen rätt atthävaavtalet och låta kopeårergå. Anledningen till
byggnadsvillkoren är att marken är eftertraktad och kommunenvill verka fti-r att den
bebyggs inom en snar framtid. Fastigheten ska avstyckas från Björbäck 1:45 och bilda
en egen fastighet. Köparen står ftir ftinättningskostnaden.
Räklandet Invest AB har tidigare i år tecknat köpeavtal med kommunen ftir köp av
Västra Prästebäcken 3, en industritomt i samma område pä 5967 m2. Köparen insåg
efter avtalets tecknande att Västra Prästebäcken 3 var f<ii titen ftir deras verksamhet och
önskar att köpet återgår i samband med köp av den större tomten. Västra prästebäcken 3
är avstyckad och klar och köparen har bekostat ftirrättningen. Parterna har tecknat en
överenskommelse om återgång av köpekontrakt. Erlagd handpenning ftir Västra
Prästebäcken 3 uppgår till 56 000 kronor och har erlagts av kåparen.-E.rtigt
överenskommelse mellan parterna flyttas handpenningen till ftirsäljningeå av den nya
tomten. Kommunen betalar kostnaden för avstyckning som kciparen hai erlagt till
Lantmäterietpä32 525 kronor och betalar ut dem till köparen ienast 30 daga=r efter
samhällsbyggnadsnämndens godkiinnande av denna öveienskommelse.

Beslulsunderlog

S amhäl I sby ggnadsftirvaltningens tj änste skriv else, 2020 -0 1 - 03
Köpekontr akt, 20 1 9 - | 2 - I 3
Karta,2019-12-27
Överenskommelse om återgång av ftirsäljning avseende Uddevalla prästebäcken 3

Yrkonden
Roger Johansson (L), Stig olsson (c), Torun Elgebäck (c), Jerker Lundin (KD), Kent
Andreasson (UP) och Kenneth Engelbrektsson (S): bifall iill ftirslaget i handlingarna

Justerandes signatur
Y?

Utdragsbestyrkande



Protokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-0r,2r

Beslul

Samhällsbyggnadsniimnden beslutar

att godkiinna upprättat köpekontrakt mellan Uddevalla kommun och Räklandet Invest
AB samt
att godkiinna upprättad överenskommelse om återgang av ftirsäljning avseende
Uddevalla Prästebäcken 3
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Justerandes signatur
YP

Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
Somhöllsbyg gnodsnömnden

2020-0t-21

s37 Dnr SBN 2019/00897

Samråd för verksamhetsområde Hogstorp, Berga 2:2 och 2:3
m.fl.
Sommqnfotlning
Planområdet iir beläget i Hogstorps samhälle cirka 15 kilometer noff om Uddevalla
centrum. Syftet med detaljplanen är att tillskapa mer verksamhetsmark ftir nyetablering
samt utökning av befintlig verksamhet. Befintlig återvinningsstation ftireslås flyttas från
nuvarande position till ett område vid drivmedelsstationen söder om
verksamhetsområdet. Några nya allmänna ytor ftir gata skapas inte, det befintliga
gatunätet bedöms vara tillräckligt. I samband med planarbetet tas de ytor med som
ftjrvaltas av Svensland ga:2 ftir att kommunalt huvudmannaskap även ska råda på
berörda ytor. Kommunen sköter i praktiken redan de berörda gatorna och naturmarken.
Kommunstyrelsen har beslutat om positivt planbesked 2018-05-30.

Beslutsunderlog
Samhällsbyggnads tj änsteskrivelse, datera d 20 19 - l2-3 0
P lankarta med planbestämmel ser, daterad 2020 -0 l -02
Planbeskrivning, dater ad 2020 -01 -02
Översiktskarta
Kommunstyrelsens positiva planbesked, daterad 20 1 8-05 -3 0

Yrkonden
Roger Johansson (L), Stig Olsson (C), Torun Elgebäck (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till ft)rslaget i handlingarna

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att ett genomforande av detaljplanen inte kan antas medftjra betydande miljöpåverkan

att planhandlingarna ska bli ftiremål för samråd

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnöm nden

2020-01-2r

s38 Dnr SBN 201 9/00658

Beslut om granskning för Kristineberg 3 m.fl.
Sommonfotlning
Planområdet är beläget på Kapelle söder om Uddevalla centrum. Syftet med
detaljplanen iir att upphäva gällande tomtindelning ftir Kristineberg 3 m.fl. och därmed
möjliggöra avstyckning så att varje bostadshus blir en egen fastighet. Planförslaget har
varit ftiremål ftir samråd under tiden 2019-ll-20 -2019-12-11. Under samrådet inkom
synpunkter från Lantmäterimyndigheten och Länsstyrelsen. Synpunkterna har bemötts i
samrådsredogörelse daterad 2020-01-03. Planen föreslogs genomftiras med begränsat
standardförfarande under ftirutsättning att alla i samrådskretsen godkände
samrådsftjrslaget. Alla har inte aktivt godkänt ftirslaget därftir ftireslås detaljplanen
ställas ut ftir granskning.

Beslulsunderlog
S amhäll sby ggnads tj iinste skrivelse daterad 2020 -0 | -03
Plankarta, daterad 20 19 - I 0 - l7
Planbeskrivning, dater ad 2020 -0 | -02
Samrådsredogörelse, daterad 2020 -0 I -03
Översiktskarta
Beslut om samråd, Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-10-17 S 429
Beslut om planbesked, Kommunstyrelsens protokoll20l8-10-31 $ 259

Yrkonden

Roger Johansson (L), Stig Olsson (C), Torun Elgebäck (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna samrådsredogörelsen samt

att planhandlingarna ska bli ftiremål för granskning

ffi:

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-01-21

s3e Dnr SBN 2019 /OO78O

Marköverlåtelseavtal för Kvarter 3, Sundsstrand- blivande
Forshälla-Sund 1:232, 1:268 och I :270
Sommonfottning

Som en följd av genomftird markanvisning beslutade kommunfullmåiktige 2018-02-14
att godkänna upprättat marköverlåtelseavtal mellan Uddevalla kommun och GBJ
Construction AB avseende kvarter 3, Sundsstrand.

I marköverlåtelseavtalet ställs krav på att bygglov ska ha beviljats innan 2018-08-31
och att byggstart ska ha skett innan 2020-01-31. Då exploatörens bygglov drog ut på
tiden, samt att ftirsäljningen varit awaktande gällande de planerade radhusen så önskar
denne ett omtag avseende avtalen.
Exploatören kommer att utftira stora markarbeten inom hela kvarter 3, men
bostadsbyggnationen kommer ske i tre etapper. Förslaget är därfor att ersätta det
tidigare avtalet med tre nya marköverlåtelseavtal: ett ftir bostadsrätterna i
flerbostadshusen (område A), ett ftir hyreshusen (område B) och ett avtal för resterande
mark (område C). Detta för att möjliggöra lagfart och forsäljning innan hela området är
ftirdigbyggt.

Avtalet ftir område A bygger på samma grund som tidigare avtal men med en
framflyttad byggnadsskyldighet avseende ftirdig bottenplatta. Senast 31 augusti 2020
ska samtliga bottenplattor enligt beviljat bygglov finnas på området.

Avtalet ftir område B bygger också på samma grund som tidigare avtal men med en
framflyttad byggnadsskyldighet avseende ftirdig bottenplatta. Senast 31 december 2021
ska samtliga bottenplattor enligt beviljat bygglov finnas på området.

Avtalet för område C innebär att exploatören har möjlighet att omarbeta bygglovsgiven
byggnation till det marknaden efterfrågar. I hävningsvillkoren finns därftir två nya tider;
nytt beviljat bygglov senast 31 augusti 2021 och senast 31 december 2021 ska samtliga
bottenplattor enligt beviljat bygglov finnas på området.
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2020-0t-21

Översiktsbild Detaljplan Kvarter 3

Beslulsunderlog

Samhäll sby ggnadsftirvaltningens tj änsteskrivel se 20 I 9- I 0-3 0
Tidigare upprättat marköverlåtelseavtal 2018-02-1 6
Protokoll kommunfullmiiktige 2018-02-1 4
Marköverlåtelseavtal Område A
Marköverlåtelseavtal Område B
Marköverlåtelseavtal Område C

Yrkqnden
Roger Johansson (L), Stig Olsson (C), Torun Elgebäck (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslul

Samhällsbyggnadsntimnden ftireslår kommunfullmäktige besluta

att godkåinna upprättade marköverlåtelseavtal mellan Uddevalla kommun och GBJ
Construction AB ftir Område A, Område B och Område C inom kvarter 3, Sundsstrand.
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s40 Dnr SBN 2O2O/OOOI6

Försäljning av fastigheten östra Prästebäcken 2:1

Sqmmonfottning
Kuröds mekaniska har kommit in med en fiirfrågan om att få köpa fastigheten Östra
Prästebäcken2:|. Fastigheten ligger i Kuröds industriområde. Kuröds Mekaniska är
närmaste granne till fastigheten. Området skall anvåindas till uppställningsplats ftir delar
av Arentos och Svevias utrustning. Detta då kommunen har sagt upp Arentos arrende på
fastigheten Halla-Stenbacken 1:89 på grund av att på fastigheten skall det byggas ny
brandstation. Då ändamålet är med forsäljningen delvis är att möjliggöra för att Arento
ftireslås ett avsteg från kommunens policy att kräva byggnadsskyldighet i
köpekontraktet på denna specifika fastighet. Fastigheten är på 5 178 kvm obehandlad
mark till ett överenskommit pris om 100 kr/kvm (som har varit samma som resterande
mark i området). Vilket ger ett totalpris pä 517 800 kr.

Beslutsunderlog

Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj iinsteskrivelse 2020-0 1 -08
Karta (bilaga 1)

Yrkonden

Roger Johansson (L), Stig Olsson (C), Torun Elgebäck (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att sälja fastigheten Östra Prästebäcken2:l för 517 800 utan krav på byggnation.

Justerandes signatur
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s42 Dnr SBN 201 9/00856

Rivning av BIeketl:47 (Blekets förskola)
Sqmmonfottning
På fastigheten Bleket l:47 stär i dag en byggnad som sen
2016^12-31 inte inrymmer någon verksamhet, den dåvarande forskoleverksamheten
valde attflytta. Byggnaden är i dåligt skick och denna frireslagna rivning hade kommit
tillstånd i samband med att en nybyggnation på fastigheten. Då någon nybyggnad inte
kommer tillstånd ftireslås rivning.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-02
Ritning

Yrkonden

Roger Johansson (L), Stig Olsson (C), Torun Elgebäck (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att riva byggnaden på fastigheten Bleket 1:47

Yr
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Fri parkering särskilda dagar
Sqmmonfoltning
Samhällsbyggnadsnämnden beviljade att godkiinna om fri parkering på vissa
kommunala parkeringsplatser under 2019. Förvaltningen fick i uppdrag att utifrån
evenemang besluta vilka parkeringar som ska vara avgiftsbefriade.
Första lördagen i varje månad (då aktiviteter genomftirs av centrumhandeln) beslutades
det om attvara avgiftsfritt och informeras via kommunens hemsida och sociala medier
vid varje tillftille. Beslut ska därefter fattas årligen.

Utifrån tjänsteskrivelsen daterad den 2019-10-28 så var forslag då till beslut att det inte
ska vara fortsatt gratis parkering ftirsta lördagen varje månad.
Detta på grund av otydlighet ftir parkören samt extra arbete och kostnader för
ftirvaltningen.
Förslaget blev återremitterat till ftirvaltningen ftir ytterligare utredning om gratis
parkering alla lördagar på utvalda centrumnära parkeringar istället ftir ftirsta lördagen
varje månad.

Av de utvalda parkeringar som under 2019 har varit avgiftsfri parkering ftirsta
Iördagen varje månad, så har endast parkeringen Kampenhof V blivit avgiftsbefriad, de
andra är det ordinarie avgiftsfritt lördagar och söndagar eftersom de ingår i en annan
zon och har annan zonkod än Kampenhof V.

De centrumnära parkeringarna är det avgiftsfritt dag ftr helgdag och söndag med
undantag i röd, gul och grön zon som är de mest centrala.

Att inftira avgiftsfritt alla lördagar på parkeringen Kampenhof V innebär;
. Justering av parkeringstaxan.
. Ny zonkod endast ftir Kampenhof V.
. Omskyltning på parkeringen med ytterligare en tilläggstavla.
. Minskad intiikt
. Avgift ftir ändring av taxa samt arbetskostnad
. Svårare och dyrare att underhålla, enligt leverantör

Att istället inftira avgiftsfritt dag ftire helgdag och helgdag ftir Kampenhof V innebär
samt att flytta den lila zonen till parkeringen Museigatan:
o Justering av parkeringstaxan
o Minskad intäkt
. Tydlighet

Förvaltningen förespråkar i så fall ftir tydlighet, enhetligt och kostnad att ändra till:
o avgiftsfritt dag ftire helgdag och helgdag på parkeringen Kampenhof V

rf
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o attflytta den "lila zonen" som iir en 3 timmar gratisparkering inom ett område på
parkeringen Kampenhof V till parkeringen Museigatan.

Beslulsunderlog

Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019 -10-28
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj åinsteskrivelse, datera d 2019 -12-23
Parkeringskarta

Yrkqnden

Roger Johansson (L), Stig Olsson (C), Torun Elgebäck (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att inftira att det ska vara avgiftsfritt dag ftire helgdag och helgdag på Kampenhof V.

attflyttaden "lila zonen" fran Kampenhof V till Museigatan.

ffi:
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2020-01-21

Revidering av bestämmelser om nyttjande av allmän plats
Sqmmonfollning
Bestiimmelserna ftir nyttjande av allmän plats antogs av Tekniska nämnden24 januari
2013, sedan dess har dokumentet reviderats vid två tillftillen. Målet med
bestiimmelserna har hela tiden varit att underlätta flor den som ansöker om tillstånd lor
att nyttja allmän plats på kommunal mark, samt att det allmänna rummet ska upplevas
som trafiksäkert, trivsamt, estetiskt tilltalande och tillgeingligt ftir alla.

Samhällsbyggnadslorvaltningen har fått i uppdrag av politiken att ännu en gång se över
bestämmelsema. Syftet med översynen är tillmötesgå verksamhetsutövarna gällande
frågan om trädäck samt att ffir in ett avsnitt om valkampanjer och utveckla kapitlet
gällande foodtrucks (tidigare ambulerande anläggningar).

Efter inhämtade synpunkter från organisationen Funktionsrätt, livsmedelhandläggare,
bygglovshandläggare samt Gatalparkenheten är bestämmelserna reviderade utifrån
tillgänglighet och tydlighet. De synpunkter som kommunen inte tillmötesgått, har
motiverats, enligt bilagan. Revideringen medftir kortfattat till ökade möjligheter att
uppföra trädäck vid uteservering, och att fortydliganden gjorts inom de avsnitt i
bestämmelsema där behov funnits.

Vid sammanträdet presenterade ft)rvaltningen ytterligare ett forslag på ändring i
bestämmelsema. Under den andra punkten vid avsnittet Uteserveringar/Möbler
föreslogs att meningen "Möblerna ska tas in vid stängningsdags" byts ut mot meningen
"Möblerna ska ställas undan, fastkedjas och medge fri passage".

Beslulsunderlog

Samhallsbyggnadsft)rvaltningens tj änsteskriv else 2019 -12-20
Bilaga - inkomna synpunkter 2019-12-20
Förslag till reviderade bestämmelser allmiin plats
Nuvarande dokument om bestämmelser om nyttjande av allmän plats

Yrkonden

Roger Johansson (L), Stig Olsson (C), Torun Elgebäck (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna samt en extra att-sats som slår
fast den av ftirvaltningen ftireslagna ändringen i det sista stycket under
sammanfattningen

Kenneth Engelbrektsson (S): ansluter sig till Roger Johansson (L) med fleras yrkande
samt en extra att-sats; att revideringen av bestcimmelserna trcider i lcraft den I mars

Martin Pettersson (SD): bifall till ftiljande att-satser:

att återremittera cirendet till ftrvaltningen så att det harmonierar med de allmrinna
lokala slvifterna kommuffillmahige

s44 Dnr SBN 2019 /00643
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att sdnda bestdmmelserna på remiss till partigrupperna

Propositionsordningor
Ordftirande ställer proposition på om nämnden ska ta beslut i iirendet idag och Martin
Petterssons (SD) återemissyrkande och finner att nämnden ska ta beslut idag

Ordftirande ställer proposition på Roger Johansson (L) med fleras yrkande samt
Kenneth Engelbrektssons (S) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet
med dessa yrkanden

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

ntt anta bestämmelserna om nyttjande av allmåin plats

att meningen "Möblerna ska tas in vid ståingningsdags" byts ut mot meningen
"Möblerna ska ställas undan, fastkedjas och medge fri passage"

att revideringen av bestämmelserna träder i kraft den 1 mars

Reservolion/Prolokollsonleckning
Martin Pettersson (SD): Alla de aktiviteter som medges enligt de allmänna
ordningsftireskriftema borde rimligen utvecklas i dessa bestämmelser ftir nyttjande av
allmän plats. Föreslagna bestämmelser reglerar endast del av vad som medges av de
allmiinna ordningsftireskriftema. Bestämmelserna väcker frågor och diskussioner som
samtliga partier invalda i kommunfullmäktige rimligen borde medges tid att diskutera,
så även de ftir Samverkansmajoriteten politiskt obekvåima frågorna.

Justerandes signatur
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s45 Dnr SBN 28536

I nformation skogsförvaltn i ng

Sqmmonfollning
Förvaltningen informerar nåimnden om de bestämmelser ftjr Uddevalla kommuns
skogsinnehav som finns. Bestiimmelsema syftar till att ge ett tydligt principiellt
ftirhållningssätt ftir hur kommunen planerar sin långsiktiga ftirvaltning av
skogsinnehavet och innehåller fem huvudsakliga inriktningar.

De handlar om att skogsinnehavet ska bidra till ett rikt friluftsliv, rekreation och
upplevelser, bidra till biologisk mångfald, utgöra en garant ftir god markreserv )vara
självfinansierande och naturvårdsområden ska finansieras genom skattemedel och
extema finansiiirer.

Ar 2019 beräknades att det fanns ca 5500 hektar skog i Uddevalla kommun.

Beslui

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att notera informationen

Justerandes signatur
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Anmälningsärenden och underrättelser om avslutade
lantmäterisam manträden 2020
Sqmmonfotlning
I ftirteckningar över underrättelser om avslutade ftinättningar och
lantmäterisammanträden samt anmälningsärenden redovisas vad som har inkommit till
Samhällsbyggnadsniimnden för kännedom under december månad 2019.

Beslulsunderlog

Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse 2020-0 I -08
Förteckningar över underrättelse om avslutade ftinättningar och sammanträden2020-
01-08
Förteckningar över anmälningsärenden 2020 -0 I -07

Beslut

Samhällsbyggnadsnåimnden beslutar

att notera informationen

Justerandes signatur
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lnformation från ordförande och förvaltningschef
Sommonfqttning
Ordftirande informerar bland annat om att operatören Hemsö har besökt kommunen, en

operatör ftir skolbyggnation. De har haft en genomgång med både majoriteten och
oppositionen.

Nämnden informeras även om att Äsperödsskolan är i väldigt dåligt skick. Det åir en

utmaning och på sikt måste det nog bli en ny Äsperödsskola.

Ordftirande informerar även nåimnden om att kommunen har ftirnyat ett arrendeavtal
med Ljungskile Tennisftirening.

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att notera informationen

Justerandes signatur
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