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Stadshuset, Kompassen, kl.
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5 :3

0 med
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ournering I 4:20 -l 4:30

Jarmo Uusitalo (MP), Ordftirande

Roger Ekeroos (M), 1:e vice ordftirande
Anna-Lena Heydar (S), 2:e vice ordförande
Mikael Staxiing (M)
Elving Andersson (C)
Rolf Jonsson (L)
Jonas Sandwall (KD)
Kenneth Engelbrektsson (S)
Cecilia Sandberg (S)
Annelie Högberg (S)
Martin Pettersson (SD)
Kent Andreasson (UP) till och med kl. l4:55

Övrigo

Martin Hellström, plan-och exploateringschef $ 6
Sven Andersson, strateg

Lina Wahlgren, utvecklare, $ 12
Elin Carlson, strateg, $ 12
Lynn Joel, tillftirordnad projektledare $ l2
Sebastian Johansson, kommunsekreterare

Ulses otl juslero

Rolf Jonsson

Jusleringens plots och tid
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Dnr KS 276567

Föränd ring av föredrag ni ngsl istan
Sommonfqttning
Ärende 3 på dagens ftiredragningslista Lägesrapport gdllande arbetet med
översiktsplanen,läggs som ärende 8 på dagens sammanträde.

)
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Samhällsplaneringsutskottet beslutar

1

att fastställa ftiredragningslistan med ovan nämnd ftirändring
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Ansökan om ändring av detaljplan omfattande fastigheten
Korsviken 2:8
Sommonfotlning
Ägaren till Korsviken2;8,Henrik Goltz,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 åir 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 ftirenklat fiirfarande
upphäva del av detaljplanen för Korsviken 2:8, se bilaga 3.
Sökanden anger i ansökan attnya ftlrutsättningar föreligger och att viljan är att ompröva
den begäran som avslogs genom kommunstyrelsens beslut 2018-06-20 $158 Dnr KS
2018100261, se bilaga 4, och som senare behandlades i Samhällsbyggnadsnåimnden
2018-12-12, protokoll Dnr SBN 2018100354 $ 376, se bilaga 5.
Vid granskning av begäran om planbesked daterad 2019-0I-04 finner inte
kommunledningskontoret att det ftireligger nya ftirutsättningar 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 andrafastigheter av byggnadsplan
14-LJU-908 som vann laga kraft 1972. Fastigheterna anges som område ftjr
bostadsåindamål, fristående hus i en våning, se bilaga 3. Detaljplanen anger att högsta
byggnadsytafär vara75 + 15 kvm. Redovisat ftirslag är 75 kvm.
Bakgrunden till begäran om planbesked for Korsviken 2:8 är att sökanden
ett nytt fritidshus på punktprickad mark.

vill

anlägga

Ärendet har beretts av en dänstemannagrupp från samtliga berörda ftirvaltningar.
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Kommunledningskontoret ftireslår
kommunstyrelsen att inte vara beredd att upprätta detaljplaneftirslag for Korsviken 2:8
då gällande byggnadsplan tjänar sitt ändamål väl för områdets anviindning.
Plan-och exploateringschef Martin Hellström föredrar ärendet under sammanträdet.
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Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tjtinsteskrivelse 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,Bilaga2
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 2018100354 $ 376, Bilaga 6
Beslul
Samhällsplaneringsutskottet ftireslår kommunstyrelsen

att inte vara beredd att upprätta detaljplaneftirslag fiir Korsviken 2:8 samt att beslutet
ska utgöra planbesked enligt plan och bygglagen 5:2
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Dnr KS 296678

s7

lnformation gällande utökad trafik av flexlinjen i Uddevalla

tätort
Sqmmonfotlning
Strateg Sven Andersson informerar utskottet om utökad trafik av flexlinjen i Uddevalla.

)

Idag finns det 220 mötesplatser att äka med flexlinjen ifrån. Flexlinjen har tidigare varit
tillgringlig vardagar mellan kl.9-17 och lördagar 10-15. Från den I mars 2019 utökas
tiderna till att omfatta tisdagar och torsdagar kl. 17-2I och lördagar kl. l5-21.
De utökade tiderna kommer att utviirderas och vid behov justeras.
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Dnr KS 296679

nformation gäl la nde som marlovs
för ungdomar
I

bi

ljetter
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Iektivtrafi ken

Sommonfollning
Strateg Sven Andersson informerar utskottet om fri kollektivtrafik ftir ungdomar under
sommarlovet och ger en bakgrundsinformation kring bestämmelserna och dagsläget.

Under 2017 erbjöd Uddevalla kommun fri kollektivtrafik under jul-och sommarlov fiir
elever i årskurs 8-9 och l-2 i gymnasiet. Sommaren 2018 erbjöd staten kommunema
finansiering lor fri kollektivtrahk under sommarloven ftir skolungdomar. Den
kommunala finansieringen blev därmed överflödig och avbröts.

, rroJår{Å?:t|^rkl!e1r"r"*?#{rrgs

den statliga nnansieringen bort. sommaren

20\0 finns därmed ingen finansiering for fri kollektivtrafik ftjr skolungdomar i
Uddevalla kommun.
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Dnr KS 296681

nformation gä Iande projektd i rektiv för åtgärdsvalsstud ie, väg
I 61, Rotvik-Bäcken-Skår

I

I

Sommonfotlning
Strateg Sven Andersson informerar utskottet om regeringens nya projektdirektiv ftir
åtgärdsvalsstudie väg 161 och presenterar hur processen har varit sedan 2011.
Regeringen upphävde hösten 2018 Trafikverkets upprättade vägplan och återvisade
ärendet ftir ny handläggning.

)

Nu måste ett nytt planeringsunderlag tas fram som omfattar hela sträckan från Rotvik
till Skår och Trafikverket ansvarar ftir genomftirandet i rollen som projektledare.
Beslut
Samhällsplaneringsutskottet beslutar
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lnformation gällande reparation av trafikverkets väg 698 i LaneRyr
Sommonfotlning
Strateg Sven Andersson informerar om reparationer av det mindre vägnätet. Regionen
har avsatt medel riktade till det mindre vägnätet. Fokus på åtgärder runt 12 mkr.

Det har beslutats att Trafikverkets väg 698 i Lane-Ryr ska repareras under 2019
eftersom att den bedöms som smal och krokig med bristande framkomlighet.
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Dnr KS 296683

lnformation gällande gång- och cykelväg längs med väg 675,
Ulvesund
Sommonfotlning
Trafikverket arbetar med ett riskreduceringsprojekt där berget vid Ulvesund liings med
väg675 har säkrats från ras. Under tiden har frågan om ny gång-och cykelväg
aktualiserats.
Förslag har tagit fram ftir att ft)rbättra möjligheterna att utnyttja vägen med cykel eller
gångtrafik men Trafikverket bedömer i dagsläget inte att de ftireslagna åtgärderna är
möjliga att genomftira.
En ansökan om hastighetsnedsättning har dock inkommit. Trafikverket har ännu inte
tagit ställning till den
Beslul
Samhällsplaneringsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet
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Läges rapport gäl la nde arbetet med övers i kts planen

)

Sqmmqnfottning
Strateg Elin Carlson och utvecklare Lina Wahlgren ger en lägesrapport om arbetet med
att ta fram en översiktsplan ftir Uddevalla kommun. Utgångspunkterna är en hållbar
utveckling utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv, en utveckling som
gör att kommande generationer har möjlighet att leva ett gott liv. Översiktsplanen har
ett 20-årspersperspektiv. Översiktsplanens process presenteras och ar 2021 bedöms
översiktsplanen kunna antas.

Tillftirordnad projektledare Lynn Joel presenterar sig ftir utskottet informerar om att hon
kommer att arbeta som tillftirordnad projektledare ftir översiktsplanen.
Elin Carlson vidare om informerar om beslutade planeringsprinciper ftir begreppen
centralort, tätort, serviceort, landsbygd.
Styrgruppen ftir ÖP-projektet ska ha möte i april där gruppen ska ha synpunkter på
utvecklingsstrategi, markanvändning i områdestyper och resurser ftir strategiska
ställningstaganden.
Beslut
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