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Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerande 
Dnr KS 289389  

 

2.  Ansökan om ändring av detaljplan omfattande fastigheten Korsviken 

2:8  
Dnr KS 2018/00840  

Petter Larsson 

3.  Lägesrapport gällande arbetet med översiktsplanen 
Dnr KS 296684  

Patrik Petré 

4.  Information gällande utökad trafik av flexlinjen i Uddevalla tätort 
Dnr KS 296678  

Sven Andersson 

5.  Information gällande sommarlovsbiljetter till kollektivtrafiken för 

ungdomar  
Dnr KS 296679  

Sven Andersson 

6.  Information gällande projektdirektiv för åtgärdsvalsstudie, väg 161, 

Rotvik-Bäcken-Skår 
Dnr KS 296681  

Sven Andersson 

7.  Information gällande reparationer av vägnätet 
Dnr KS 296682  

Sven Andersson 

8.  Avrapportering från möte med Trafikverket gällande väg 675, 

Ulvesund 
Dnr KS 296683  

Sven Andersson 

 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. 

 

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 

hygienartiklar. 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2019-02-19 Dnr KS 2018/00840 

  

 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 

Telefon 0522-69 79 39 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Ansökan om ändring av detaljplan omfattande fastigheten 

Korsviken 2:8  

Sammanfattning 

Ägaren till Korsviken 2:8, , har inkommit med en begäran om planbesked. 

Ansökan avser att justera prickmarken inom fastigheten för att inrymma befintlig 

byggnad. Se bilaga 1 

Sökanden har tidigare inkommit med två stycken ansökningar angående begäran om 

planbesked. Den första ansökan som är daterad 2018-01-30 avser att upphäva 

prickmarken inom fastigheten och anpassa byggrätten med befintlig byggnad, se bilaga 

2.  Den andra ansökan som är daterad 2018-04-03 avser att genom förenklat förfarande 

upphäva del av detaljplanen för Korsviken 2:8, se bilaga 3. 

 

Sökanden anger i ansökan att nya förutsättningar föreligger och att viljan är att ompröva 

den begäran som avslogs vid beslut KS protokoll 2018-06-20 §158 Dnr KS 2018/00261, 

se bilaga 4, och som senare behandlades i Samhällsbyggnadsnämnden 2018-12-12, 

protokoll Dnr SBN 2018/00354 § 376, se bilaga 5. 

Vid granskning av begäran om planbesked daterad 2019-01-04 finner inte 

kommunledningskontoret att det föreligger nya förutsättningar och därmed kvarstår 

tidigare bedömning i ärendet. 

 

Fastigheten Korsviken 2:8 omfattas av fornminne, RAÄ Ljung 93:2 Uddevalla 

Kommun.  

Korsviken 2:8 omfattas ihop med cirka 25 andra fastigheter av byggnadsplan 14-LJU-

908 som vann laga kraft 1972. Fastigheterna anges som område för bostadsändamål, 

fristående hus i en våning, se bilaga 3. Detaljplanen anger att högsta byggnadsyta får 

vara 75 + 15 kvm. Redovisat förslag är 75 kvm. 

 

Bakgrunden till begäran om planbesked för Korsviken 2:8 är att sökanden vill anlägga 

ett nytt fritidshus på punktprickad mark. 

 

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 

Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Kommunledningskontoret föreslår 

kommunstyrelsen att inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag för Korsviken 2:8 

då gällande byggnadsplan tjänar sitt ändamål väl för områdets användning      
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Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-02-19 

Begäran om planbesked daterad 20190104 gällande fastigheten Korsviken 2:8, Bilaga 1 

Begäran om planbesked daterad 20180130 gällande fastigheten Korsviken 2:8, Bilaga 2 

Begäran om planbesked daterad 20180403 gällande fastigheten Korsviken 2:8, Bilaga 3 

Byggnadsplan 14-LJU-908, Bilaga 4 

Kommunstyrelsens protokoll 20180620 §158 Dnr KS 2018/00261, Bilaga 5 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 20181212 Dnr SBN 2018/00354 § 376, Bilaga 6      

      

Förslag till beslut  

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

 

att inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag för Korsviken 2:8 samt att beslutet 

ska utgöra planbesked enligt plan och bygglagen 5:2  

 

   

Ärendebeskrivning 

Ägaren till Korsviken 2:8, , har inkommit med en begäran om planbesked. 

Ansökan avser att justera prickmarken inom fastigheten för att inrymma befintlig 

byggnad. Se bilaga 1 

Sökanden har tidigare inkommit med två stycken ansökningar angående begäran om 

planbesked. Den första ansökan som är daterad 2018-01-30 avser att upphäva 

prickmarken inom fastigheten och anpassa byggrätten med befintlig byggnad, se bilaga 

2.  Den andra ansökan som är daterad 2018-04-03 avser att genom förenklat förfarande 

upphäva del av detaljplanen för Korsviken 2:8, se bilaga 3. 

 

Sökanden anger i ansökan att nya förutsättningar föreligger och att viljan är att ompröva 

den begäran som avslogs vid beslut KS protokoll 2018-06-20 §158 Dnr KS 2018/00261, 

se bilaga 4, och som senare behandlades i Samhällsbyggnadsnämnden 2018-12-12, 

protokoll Dnr SBN 2018/00354 § 376, se bilaga 5. 

Vid granskning av begäran om planbesked daterad 2019-01-04 finner inte 

kommunledningskontoret att det föreligger nya förutsättningar och därmed kvarstår 

tidigare bedömning i ärendet. 

 

Fastigheten Korsviken 2:8 omfattas av fornminne, RAÄ Ljung 93:2 Uddevalla 

Kommun, se bilaga 3. Korsviken 2:8 omfattas ihop med cirka 25 andra fastigheter av 

byggnadsplan 14-LJU-908 som vann laga kraft 1972. Fastigheterna anges som område 

för bostadsändamål, fristående hus i en våning, se bilaga 3. Detaljplanen anger att 

högsta byggnadsyta får vara 75 + 15 kvm. Redovisat förslag 75 kvm. 
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Bakgrunden till begäran om planbesked för Korsviken 2:8 är att sökanden vill anlägga 

ett nytt fritidshus på punktprickad mark. 

 

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 

Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Kommunledningskontoret föreslår att 

kommunstyrelsen inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag för Korsviken 2:8 då 

gällande byggnadsplan tjänar sitt ändamål väl för områdets användning.      

 

 

Bedömning av kriterier vid beredning av ärendet 

Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 

ärenden och som anses relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 

med de förutsättningar vi känner till idag. 

 

 

Begäran om planbesked för ändring eller upphävande av del av detaljplan för Korsviken 

2:8 varken uppfyller eller strider mot de uppställda kriterier som förprövningsgruppen 

gör bedömningen utifrån vid förprövning av detaljplaner. 

 

 

Rekommendation 

Kommunen har inte för avsikt att ändra eller upphäva del av gällande  

byggnadsplan 14-LJU-908 som vann laga kraft 1972 och där fastigheterna anges som 

område för bostadsändamål, fristående hus i en våning samt att högsta byggnadsyta får 

vara 75 + 15 kvm.  

 

Efter granskning av ärendet och gällande byggnadsplan 14-LJU-908 ser inte 

kommunledningskontoret någon anledning till att varken ändra eller upphäva del av 

densamma. Byggnadsplanen tjänar sitt ändamål väl för områdets användning. 

Den sammantagna bedömningen är att det inte är lämpligt att förfrågan prövas i ett 

detaljplanearbete. 

 

 

Peter Larsson Patrik Petré 

Kommundirektör Chef Strategisk Samhällsplanering    

Expediera till 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Anvisningar och upplysningar till begäran om planbesked
Uddevalla kommun

O Sökande och fastighet
Begåran om planbesked ska inlämnas av den som
avser att utföra en åtgarO inom område som
ansökan avser, normall är det fastighetsägaren.
Om någon annan står som sökande ska fullmakl
eller avtal med fastighetsägaren blfogas.

Observera att den som står som sökande och
skriver under begäran är betalningsansvarig för den
avgift som las ut för planbesked,

@ Åtgärden avser
Ange vilken användning fastigheten och de
byggnader som avses uppföras år tänkta att ha. En

närmare precisering kan göras i beskrivningen
nedan och i handlingar som bifogas.

e Kortfattad beskrivning av åtgärden
För bostäder kan behövas anges vilken sorts
boende som avses, antal lägenheter och liknande.
Finns det störningar i omgivningen, som det kan
behövas skydd för, t.ex. buller. Hur anordnas
tillfart, parkering samt va[ten och avlopp?

För verksamheter kan bl.a. behövas information om
typ av verksamhet, störningar som denna kan
medföra för omgivningen, transporter till och från
fastigheten, parkeringsbehov med mera.

Så snart som möjligt gör vi en första granskning
och meddelar er om ni behöver komplettera med
något. När ansökan är komplett strävar vi efter att
beslut ska fattas i kommunstyrelse inom fyra
månader.
Det kan hända att vi behöver begåra kompletter-
ingar i ett senare skede av handläggningen, Om ni
inte kompletterar ansökan med de handlingar vi
krävt in kan beslut komma att tas på det material
som finns.

Avgifter och betalningsansvar
Den som står som sökande betalar avgifterna. Vi
tar ut avgift UåAe frir positiva och negativa beslut.
Dessutom tar vi ut en avgift för återkallat ärende,
Se utdrag ur nåmndens taxa på nästa sida.
Prisbasbelopp för 2016 är 44.300;-, enligt SCB.

@ Bifogade handlingar
En situationsplan år en karta över området med det
som ska byggas inritat. Planritningar är ritningar
över byggnadens allö våningsplan, sedda uppifrån.
Fasadritningar år ritningar som visar husets utsida,
alltså fasaden inklusive taket. Sektionsritningar är
ett tvärsnitt genom huset sett från sidan.

Beroende på åtgårdens storlek, påverkan på

omgivningen och förutsättningar på platsen så kan
behovet av detaljeringsnivå på handlingarna
variera. I de enklaste fallen kan det räcka med
översiktliga skisser som redovisar storlek, placering
av åtgärden samt enkel redovisning av dess
karaktår. För åtgärder i känsliga miljöer och/eller
som medför stor påverkan på omgivningen kan ett
mer omlattande material behövas. Det kan t.ex.
avse buller eller utslåpp från verksamhet,
skuggning, skymd utsikt, hänsyn kulturmiljö etc.

s) underskrift
För privatpersoner - samma som står som
sökande. För bolag - någon med rätt att företräda
företaget.

Efter beslut
Om kommunen är beredd att inleda ett planarbete
kommer det i beskedet också anges når en ny
detaljplan eller ändring/upphävande av gållande
plan bedöms kunna vara klar. Tidplanen är
preliminär.
Om kommunen inte år beredd att inleda ett
planarbete, kommer det i beskedet också att anges
skälen för det. Planbesked kan inte överklagas,
I samband med detaljplanearbetet ska ett avtal
upprättas, som reglerar de kostnader som uppstår
för planarbetet.

Planbeskedet grundar sig på de handlingar som
lämnas in av den som begår beskedet och de
uppgifter Uddevalla kommun har tillgång till då
beskedet bereds. Under planprocessen tillförs
synpunkter och ny information, vilket kan leda till
att planen får en annan inriktning eller att
planarbetet avbryts,

Upplysningar om den fortsatta handläggningen

Mer information finns på Uddevalla kommuns hemsida wwu.uddelfalla.se
Du kan också ringa till Samhällsbyggnad A522-69 73 25.
Ansökan skickas till Uddevalla kommun, Kommunledningskontoret, 451 81 Uddevalla kommun eller via e-post
till kommunledningskontoret@uddevalla.se
Kartor bestålls på telefon 0522-69 73 32



Avgift
Avgift tas ut för handläggning av begäran om planbesked enligt en av
kommunfullmäktige fastställd taxa. Merom avgifter kan du läsa på vår hemsida,
www.uddevalla,se. Ofullständig ansökan/anmälan kan ta långre tid att handlägga. Avgift
tas ut även vid avslag.

Tabell 8b Avgift för planbesked (enligt kommunfullmäktiges taxa)
Avgift för planbesked tas ut efter sårskild ansökan.

Arendekategorier

Enkel åtgärd

150 mPBB (0,15 prisbasbelopp)

Med enkel åtgarO avses projekt som uppfyller samtlioa följande kriterier

1. Mindre projekt av enklare karaktär:
- ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller
- ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m2 eller
- övriga projekt med en markarea om högst 2 000 m2 eller
- ändrad markanvändning till något av ovanstående eller dylikt.

2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanelagd mark av samma
ka ra ktä r.

3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt
planförfarande.

Medelstor åtgara

300 mPBB (0,3 prisbasbelopp)

Med medelstor åtgard avses projekt som inte uppfytler samtllaa kriterier för enkel
åtgara eller som inte uppfylter nfloet av kriterierna för stor åtgarO.

Stor åtgärd

700 mPBB (0,7 prisbasbelopp)

Med stor åtgarO avses projekt som uppfyller nåsot av följande kriterier:

1. Projekt av större omfattning:
- bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller
- verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 000 m2 bruttoarea eller
- Övriga projekt omfattande mer än 20 000 m2 markarea eller
- ändrad markanvändning till något av ovanstående eller dylikt.

2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.

Positiva och negativa planbesked
Positiva besked debiteras med 100 o/o äv oVänstående belopp.
Negativa besked debiteras med 60 o/o äv ovär'rstående belopp.
Återkallade ansökningar om planbesked (avskrivet ärende) debiteras med 30 o/o av
ovanstående belopp.
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Till Kommunstyrelsen
Uddevalla kommun

Begäran om ändring av del av detaljplan omfattande fastigheten Korsviken 2:8

Nya förutsättningar ftireligger och vår vilja är att ompröva den begäran som avslogs
vid beslut KS protokoll20lS-06-20 $158 Dru KS 201810A261.
I beslutet som fattades med rösterna 7-6 formulerades att frågan skulle hanteras av
Samhällsbyg gnadsnämnden.
Ärendet har behandlas i Samhällsbyggnadsnämnden 2018-12-13 men någon lösning av
problemet gavs ej. Protokoll Dnr SBN 2018i00354 $ 376

Vi begär nu att få frågan om ändring av detaljplan ånyo prövad i Kommunstyrelsen.

Med stöd av Mark och Miljööverdomstolens dom påvisas öljande möjlighet:

I MÖD 2012.52lrar uttalats bl.a. att bestärnmelsenta on att byggnadsnärnnden kan

avvakta med rättelseåtgärder i form av t.ex. rivningsftireläggande när det framstår som
sannolikt att det finns ftirutsättningar ftir att ge lov i efterhand, i örsta hand torde ta
sikte på det fallet att det iir ftirenligt med en redan existerande plan att ge det
erforderliga bygglovet. Så som lagtexten utformats finns det dock inte något hinder
mot att tillämpa samma principer i det fallet då den gällande planen visserligen inte ger
utrymme fiir bygglovet, men nämnden bedömer det som sannolikt stt man genom en
åindrinF av planen kan skana förutsättninsar ftir att se byselov. En sådan lösning kan i
själva verket i vissa situationer vara
allmänna intressqt av att motverka olovliga byggnadsåtgärder och den en-skildes intresse
av alt undvika kapitalfiirstörine genom t.ex. en rivning som i efterhand visar sig vara
onödie.
Vår bedöming är att effektiv arbetstid som åtgår frjr Ändring av detaljplan tu 2-3
arbetsdagar,högt räknat.

Ändringen redovisas enligt nedan:

Att utvidga den byggbara delen av fastigheten genom justering av prickmarksområdet inom
tomten. Inga övriga ändringar erfordras.

Gällande plan Byggnadsplan över del av fastigheten Korsviken Södra 2 12 m.fl. i Ijungs
socken. Detaljplan 1 4-LJ U-908, Laga kraft datum 197 2-03 -

I samband med planens upprättande 197A-72 fanns ingen bebyggelse inom området utom på
fastigheten 2:8. Dåir fanns en byggnad som dock ej gavs något juridiskt skydd utan ligger på
prickmark. Byggnaden har dock använts och utvecklats i detta läge och planrestriktionen har
inte fullt ut uppmärksammats av den nya ägaren som tillträdde fastigheten 1993.
Fastighetsägarens absoluta vilja är att kunna bibehålla och utveckla en långsiktigt hållbar
byggnad på denna plats.
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Nu har ett omfattande ombyggnads, nybyggnads och tillbyggnadsarbete påbörjats och for att
kunna fullölja detta begiirs aktuell iindring av detaljplanen.
Fastigheten 2:8 skiljer sig från övriga planområdet och skjuter ut längst västerut och är
beläget på en ca 10 -15 meter lägre nivå iin gränsande tomter.
Syftet ftir den ursprungliga detaljplanen bibehålles.

ÄNoRrNc:
Följande inftires i Planbeskrivning till ändring"

1. $ 2 MARK SOM ICKE FÄR BEBYGGAS
Prickmark upphäves inom fastigheten .

I stiillet inftjres prickmark i mer begriinsad omfattning ftr att inrymma befintligt hus
(75 m2) samt Attefallhus ( 25 m2).Högre partier av tomten åt ost och nord-ost prickas
lika befintligt

c-'- Prickmark justeras inom Korsviken 2:8
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Fastigheten 2:8 skiljer sig fran övriga planområdet och skjuter ut läng$t västerut och är
beläget på en platå ca 10 -15 meter lägre nivå än planområdet i övrigI.
Trots detta är fastigheten p.g.a. nivåskillnad och vegetation helt avskild fran strandlinjen.
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Med vänlig håilsning

(elektroni sk underskrift)
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Hondlöggore
Bygglovshandläggare
Anna Magnusson
Ielefon 0522-69 73 72
sam hal lsbyggnad@uddeval la.se

V,S lnlg

Storlberked

2017-08-25 Dnr BYGG.20|7.3326 tBwz 957

  

2  
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KORSVIKEN 2:8

Anmälon för lillbyggnod ov fritidshus somt uppföronde ov
komplemenlbyggnod

Beslut
Startbesked lämnas. Beslutet innebär att du har rätt att starta byggnationen
Kontrollplanen fastställs.

Beslulsunderlog
Ritningar och handlingar som tillhtir beslutet:

- Anmälningsblankett med ankomstdatum 2A7-A741
- Situationsplan med ankomstdatum 7017-07-31
- Plan- fasad- och sektionsritning med ankomstdatum 2017-08-15
- Kontrollplan med ankomstdatum 2017-08-04
- Länsstyrelsens tillstånd med ankomstdatum 2017-08-25

Kontrollansvarig krävs inte ftjr den sökta åtgärden

[ogslöd
Plan- och bygglagen, PBL, 9 kap 4a$ komplementbyggnad "attefall"
Plan- och bygglagen, PBI., 9 kap 4b$ tillbyggnad "attefiall"
Plan- och bygglagen, PBL l0 kap $$ 22,23,24

Ärendebeskrivning
Fastighctcn ligger inom detaljplanelagt område detaljplan LJ l5

Anmälan avser uppforande av en komplementbyggnad med 25 m" byggnadsarea och
4 m i nockhöjd liån markcns medelnivå. Anmälan avser också en tillbyggnad med
l5 rn'zpå huvudbyggnaden. Komplernentbyggnaden är tänkt att användas som gäststuga

och tillbyggnaden kommer atl innehålla sovrum. Båda åtgärderna uppftirs 4,5 m från
fastighetsgr'äns, tillbyggnaden i fastighetens norra dcl, samt komplementbyggnaden i
lästighetens södra del. Komplementbyggnaden ersätter en befintlig friggebod som tas

bort.

Somhål13byggnod

MyndlghelrovdcIningc n Pododresr
45I I'I UDDFVALLA

lelelon {vxl
0522-d9 60 00

Fox
0522-69 73 50

Berökrqdrcsr
Vorvsvögen I

www.uddevollo.se E-posl scrmhr:llsbygqncrcl@uddevollo.se
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Beslut

2017-08-25 Dnr: BYGG.20\7.3326 lsnt: 957

Tillstånd från Länsstyrelsen 2017-08-25 finns for ingrepp i fornlämning.

Samråd har hållits med miljöinspektör avseende avloppslösning for
konrplementbyggnaden. Sökanden har tagit del av synpunkterna och har
dänned valt att ta bort toaletten i komplementbyggnaden och enbart ha
handfat och dusch. Miljöinspcktör har godkänt denna lösning, men påpekar
att om toalett installeras i framtiden ska ansökan ftir nytt avlopp lämnas in.

Upplyrning

Startbeskedet gäller i två år och upphör att gälla två år efter att
heslutet lämnades.

När byggnadsarbetena är slutfiirda och innan byggnadsåtgärden tas
i bruk skall ska byggherren lämna in signerad och undertecknad
kontrollplan på att åtgärden foljer lämnat startbesked.

Då kontrollplanen inkommit till Samhällsbyggnad kommer
slutbesked alt utftirdas.

Innan slutbesked har utftirdats flir byggnaden samt byggnadsdelen som omfattas av
startbeskedet inte tas i bruk.

Samhällsbyggnad

Anna Magnusson
Bygglovshandläggare

I enlighet med delegation från samhällsbyggnadsnämnden Q.l.9.l .

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därftir namnunderskrift.

Avgilt ftir startbesked enligt faktura

2 (2)
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Enkel kontrollplan enligt 10 kap. g - A 6! Plan- och bygglagen (2010:900)

Tillbyggnader (max 30 rn2) på en- och tvåbostadshus samt
komplementbyggnader (max 30mz) till en- och tvåbostadshus

: Fastighetsbetcckn;ng
KoVrl tV#.01, {r r#

Kontrollen avser

Utstakning ./ lageskontrcll

5kydd rrot brandsprid ning

Stomnre

fakrrolar, dirnensionering, utförande

Scha kti:orten, driinering

Gaunriläggnlng, bcton gplatia, a rmering,
betc ..)tkvaltret

Ytaervaggar och tek. mrd avseende på

d iffu sior-t sspä rr, värnreiso Je rr n g sarnt vr rrdskyd ci

BH/r: Oku lä rbesikrn ing

BH./T Oku lå rbesi ktn i ng

Okulårbesikining

Kontrollant

Kcniak:å hriliö och

nadsförva lrn i n

sHii

sH/i

lsoiering, armering, betongkvaliter
Alternatlvt murning ocb ventilering

K-r itn in g

5rci: I

I
SK - Person rned specalkompetens eller fjrma som utiör kontrollen

Entreprenör

Byggherre

. ito'*ff"*r, r,t aj E*å,Å
För- och efternamn

BH
Fö retag För- och efterrar n

   

Upprättåd daturn

Telefo n

le
+  

Dlaricnum mer

Oku 1å rbsslktn ing

.i Berä kn ing

Cku lä rbcsiktning
/Beräkning

Bl-1 i I tl åtning

V ätningSK

Kontrollmetod

l(-r itn in g

K-ritn ing,/

BllR 6:332-2

Teknisk beskrrvrrrng

/ t<-rirning

Teknisk beskrivning

/ K-ritnirg

A- ri:n ing

Kontroll mot
(underlag)

Geoteknlk och racionkonircll,
schaklbo:ten, oränerirlgsrörs lutn jn g,

fiberduk, makadarnfylllad, packning.

Dimensio nering en ligt'beräkning.

Dimensionering enligt berärning.

B3R 5;55,5:553,
5:6

Åvstånd me ian byggnadcr, materiålväl
och ulryrnning.

Allmän beskrivning

Sylltäining, luftspalt, vindpapp, rsolering
ångsoärr. T;ktäckning. Rått fuktkvol i

byggm ate ria l.

Signatur och Datum

BH/[
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Avfa llshanrering, lnventerin€ av farligr avf ;ll,
sortering iv materal

Overensltammer med gndkåncia ltntngar

inkc.j kcntrolip!.":n cnligt 10 kapr.6 8 bg Plan- ocir byggiagcn {2010:$i]Oi

Tillbyggnader {max 30 m2} på en- och tvåbostadshus samt
komplementbyggnao,;r {max 30m2) till en- och'tvåbostadshus

8H Oku ld rbesiktnlng ,q'ritn ing

Arr riilinipliga energlkrav vppfylls

Sdkra VA instajlaiioner

f ukråkerhel

Utfo rm ni ng

BHlr

BH/L

BBR 6.5/K ritn ng
Byggnader ska ulformas så art ilrkl rnte
orsakar skador, lukt eller" rnrkrobiell växl

son, kan pöverka hygisn eller håjsa

BH/t
eoD o./

7 r0(
Ck,; lå rbesiktn ing 8BR 6:96

Kcniro,lera tappvatten. 0emcntera

Bcr i kning/
rr d:e il 3lb g5 krlrrn in g

Avia ilsförordn ingan

{2011:92 7 }

Rcdovrsa U.värden för tak, vägg, gclv iör l

nvbyggnad I

tst /t.

8H/[

IillgJnglighet och r..:rnshöjtl
Vlä!ning BUli J kep..r A.

!"i!n r ng

Okulårbesrkrning /
BerJ kn i ng

Underskrift {Observera att kontrollplanen ska signeras när arbetet är klart och kontrollerna är utförda.)

Härmed inrygas att kontrollQunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts

Eyggherre 1 underskrift, art samt datuml !ntreprenör tutförande entreprenör) iunderskrift, ort sanrt datuml

för att få slutbesked. Kom ihåg at{ åtgarde n inte får tas i bruk lnnan siutbesked erhällits.

oifentli ghetspri ncipen.

Sid;r 2
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Till Samhällsbyggnad
Uddevalla kommun

ALTERNATIV BERÄRAN

Begäran om ftirenklat ftirfarande fiir upphävande av detaljplan omfattandc fastigheten

Korsviken 2:8

Gällande plan Ryggnadsplan övcr del av fastigheten Korsviken Södra 2 12 m.t1. i Ljungs

socken. Detaljplan 14-LiU-908, Laga kraft datunr 1972-03-

I sarnband med plancns uppråttar"rde lg70-72 fanns ingen bcbyggelse inon området utom på

fastigheten 2:8.Dar fhnns ån byggnad som dock ej gavs något juridiskt skydd utan ligger på

priclimart. Byggnaden har doci-använts och utvecklats i dertta lägc och planrestriktionen har

inte lullt ut upprnärksammats av ilen nya ägaren som tillträdde fastigheten 1993'

Fastighetsägarens absoluta vilia är att kuma bibehålla oclr utveckla en långsiktigt hållbar

byggnad på denna plats.

Nu har ett oml'ailancte ombyggnads, nybyggnads och t.illbyggnadsarbete påborjats och ftir att

kunntr fullftlja detta begärs aktuell upphävande av detaljplanen inom Korsviken 2:8'

Fastigheten i:8 skiljer sig Iian övriga planområclet och skjuter r"rt längst västerut och är

beläget på en ca 10 - I 5 meter lägre nivå än gränsande tomter'

Upphäva en detaljplan efter genomförandetiden

Niir ge nomförarreletiden för eir detåljplan har {,att ut har kot'r"rti:tlnen rnöjligltet atl upphåiva p!t.in*tr

;irierir:nr berördar fasl.igiretsågare nrotsåtter sig det. Kotnmutletl harr da unek:t sårsicileia

förhållanden tillänrpa åt tnt*nt<t"t stanclardför-farande vilke! innel:år att ltomrrlrrrren irtle beltöue:t

göra nagon underråttelse eller grarrskning, Ett förerrklat standarclförfararrde kan endast tillätrpas

nar genönrf6rancleiiderr gatt Lrt och otn upphävandet av detaiipla1en är.

liirenligt rtrerl ijvcr.sjkrslrlantrr och liirrssl,itclsetts tl'artsktrir,gsrllrarirlt'ijrci ticttila.

iirtc lir. 1v,bi:lrr.la1ilr irilr'cssc {ol lllrrilinhetcn cilcl i (lvt'i.r.r.t av si0r lrctvtillsc- cllcri'

irtlt: katt atrtas tltr:cti'ör'ii t:tt bct-rilalltic rrril.lö1-tiivelkiitt'
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Fastigheten 2:8 skiljer sig från öwiga planområdet och skjuter ut längst västerut och är

beläget på en platå ca 10 -15 meter lägre nivå åin planområdet i övrigt.
Trots detta är fastigheten p.g.a. nivåskillnad och vegetation helt avskild fran strandlinjen'
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Till Samhällsbyggnad
Uddevalla kommun

Begäran om ändring av del av detaljplan omfattande fastigheten Korsviken 2:8

Gällande plan Byggnadsplan över del av fastigheten Korsviken Södra 2 12m.fl. i Ljungs

socken. Detaljplan 14-LJU-908 oLaga kraft datum 1972-03'

I samband med planens upprättande 1970-72 fanns ingen bebyggelse inom området utom på

fastigheten 2:8. Där fanns en byggnad som dock ej gavs något juridiskt skydd utan ligger på

prickmark. Byggnaden har dock anvåints och utvecklats i detta läge och planrestriktionen har

inte fullt ut uppmärksammats av den nya ägaren som tillträdde fastigheten 1993.

Fastighetsägarens absoluta vilja är att kunna bibehålla och utveckla en langsiktigt hållbar

byggnad på denna plats.

Nu har ett omfattande ombyggnads, nybyggnads och tillbyggnadsarbete påbörjats och för aff

kunna fullftitja detta begiirs aktuell ändring av detaljplanen.
Fastigheten 2:8 skiljer sig från övriga planområdet och skjuter ut längst västerut och är

beläget på en ca 10 -15 meter lägre nivå iin gränsande tomter.

Syftet fiir den ursprungliga detaljplanen bibehålles'

ÄNoRrNc:
Följande infores i Planbeskrivning till ?indring.

1. $ 2 MARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS
Prickmark upphäves inom fastigheten .

I stiillet inftires prickmark i mer begränsad omfattning ftir att inrymma befintligt hus

(75 m2) samt Attefailhus ( 25 m2).Högre partier av tomten åt ost och nord-ost prickas

lika befintligt



Prickmark upphäves inom Korsviken 2:8
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Fastigheten 2:8 skiljer sig fran övriga planområdet och s(iuter ut längst västerut och åir

beläget på en platå ca 10 -15 meter lägre nivå iin planområdet i öwigt.
Trots detta tir fastigheten p.g.a. nivåskillnad och vegetation helt avskild fran strandlinjen.
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Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2018-06-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 158 Dnr KS 2018/00261  

Begäran om planbesked berörande Korsviken 2:8 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Korsviken 2:8, , har inkommit med två ansökningar 

angående begäran om planbesked. Den första ansökan som är daterad 2018-01-30 avser 

att upphäva prickmarken inom fastigheten och anpassa byggrätten med befintlig 

byggnad, se bilaga 1.  Den andra ansökan som är daterad 2018-04-03 avser att genom 

förenklat förfarande upphäva del av detaljplanen för Korsviken 2:8, se bilaga 2. 

Fastigheten Korsviken 2:8 omfattas av fornminne, RAÄ Ljung 93:2 Uddevalla 

Kommun. Vid eventuellt upphävande/ändring av planen måste fornminnet beaktas.  

Korsviken 2:8 omfattas ihop med cirka 25 andra fastigheter av byggnadsplan 14-LJU-

908 som vann laga kraft 1972. Fastigheterna anges som område för bostadsändamål, 

fristående hus i en våning, se bilaga 3. Detaljplanen anger att högsta byggnadsyta får 

vara 75 + 15 kvm. Redovisat förslag är 75 kvm. 

 

Bakgrunden till begäran om planbesked för Korsviken 2:8 är att sökanden vill anlägga 

ett nytt fritidshus på punktprickad mark. 

 

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 

Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Kommunledningskontoret föreslår 

kommunstyrelsen att inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag för Korsviken 2:8 

då gällande byggnadsplan tjänar sitt ändamål väl för områdets användning.  

 

Carin Ramneskär (M), Kenneth Engelbrektsson (S), Christer Hasslebäck (M), Magnus 

Jacobsson (KD), Mikael Staxäng (M) och Rolf Carlsson (SD) yttrar sig i ärendet. 

 

Ajournering kl. 13:12-13:17.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-05-22 

Begäran om planbesked gällande fastigheten Korsviken 2:8, Bilaga 1  

Begäran om planbesked gällande fastigheten Korsviken 2:8, Bilaga 2 

Byggnadsplan 14-LJU-908, Bilaga 3     

Yrkanden 

Kenneth Engelbrektsson (S) Bifall till förslaget i handlingarna. 

 

Carin Ramneskär (M): Avslag till förslaget i handlingarna. 

 

Christer Hasslebäck (UP) och Rolf Carlsson (SD) biträder Carin Ramneskärs (M) 

yrkande.      



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2018-06-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Kenneth Engelbrektssons (S) yrkande och Carin 

Ramneskärs (M), m.fl. yrkande och finner att kommunen beslutar enligt Kenneth 

Engelbrektssons (S) yrkande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vid protokollet 

Markus Hurtig 

 

Justerat 2018-06-25 

Ingemar Samuelsson, Kenneth Engelbrektsson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2018-06-25  intygar 

Markus Hurtig 

 

Expedierat  2018-06-25 

Samhällsbyggnadsnämnden  

         



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2018-06-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 158 forts. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag för Korsviken 2:8 samt att beslutet 

ska utgöra planbesked enligt plan och bygglagen 5:2.      

Reservation 

Carin Ramneskär (M), för ledamöterna i grupperna UP, SD, (M) (L) (C) och KD 

reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

 

Vår uppfattning är att denna ansökan torde kunna behandlas som en bygglovsansökan 

och inte som planbesked (begränsad omfattning på ansökan i vår mening) vilket också 

minskar handläggningstiden för sökanden och arbetsbelastningen för samtliga 

inblandade.       





 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2018-12-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 376 Dnr SBN 2018/00354  

Korsviken 2:8. Beslut rivningsföreläggande av enbostadshus. 
Bygg.2017.3326 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnad har vid besök på plats den 2017-12-21 uppmärksammat att 

byggnadsarbeten i form av ett fritidshus rivits samt att nybyggnation av 

hus pågår inom fastigheten Korsviken 2:8. Åtgärderna saknar både rivningslov och 

bygglov. Byggnaden som revs var placerad på punktprickad mark som inte får 

bebyggas, då den nya byggnaden uppförs på samma plats medför detta att det inte är 

troligt att bygglov kan beviljas på den aktuella platsen. Nämnden har tidigare gjort 

bedömning om att lov inte kan ges i efterhand då platsen enligt detaljplan är prickad, 

och hela åtgärden ligger inom detta område. Syftet med detaljplanen bedöms vara att 

byggnaden under framtid skulle flyttas från denna plats. Den sökande har inte inkommit 

med någon ny ansökan som redovisar annan plats. Vidare har sökande ansökt om 

planändring för att möjliggöra aktuell placering. Eftersom bygglov inte går att ge i 

efterhand och något planarbete inte beslutats, har nämnden gjort bedömningen att 

besluta om att förläggare ägaren  att ta bort det olovliga bygget från 

platsen.     

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-12-06 

Begäran om ändring av del av detaljplan, 2018-11-30 

E-post med svar och bemötande av brev, 2018-12-26 

Plan, fasad och sektionsritning, 2017-08-15 

Situationsplan, 217-07-31 

Bilder tagna vid besök, 2017-12-21    

Plan-och fasadritning, 2017-07-31    

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att med stöd av 11 kap. 19 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, föreläggs ägaren 

 att senast inom 3 månader från det att beslutet har vunnit laga kraft, vidta 

åtgärden rivning av bostadsbyggnad i sin helhet.  

Om föreläggandet inte följs kan samhällsbyggnadsnämnden enligt 11 kap. 27 § PBL 

besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur 

det ska ske. 

 

Upplysning 
Om föreläggandet (t.ex. att riva) inte följs får byggnadsnämnden med stöd 

av 11 kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, besluta att åtgärden 

ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske.  

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2018-12-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 376 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2018-12-18 

Gunilla Magnusson 

Ewa Espling 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2018-12-18 intygar 

Sebastian Johansson 

 

Expedierat 2019-01-02 
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