
 

  
Utses att justera Susanne Börjesson
Justeringens plats och tid Stadshuset 2020-11-25 kl. 08:00 Paragrafer §§ 455-497 
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Malin Witt
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Anna-Lena Heydar
  
Underskrift justerande …………………………………………  
  
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 
Sammanträde Samhällsbyggnadsnämnden 2020-11-19
Förvaras hos  
Anslaget sätts upp  
Anslaget tas ner  
  
Underskrift …………………………………………
 Malin Witt

Justerandes signatur 

  
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-11-19  
 

 
Sammanträde Samhällsbyggnadsnämnden
Plats och tid Bäve, kl.08:05-14:59 med ajourneringar 09:28-10.00, 11:00-11:05, 

12:30:13:30 
  
Ledamöter  

Anna-Lena Heydar (S), 1:e vice ordförande 
Jarmo Uusitalo (MP), 2:e vice ordförande 
Henrik Sundström (M) 
Torun Elgebäck (C) 
Maria Johansson (L) ej § 466 pga. jäv 
Jerker Lundin (KD), distans, ej §§ 477-480, § 482, §§ 496-497 (utgår 
12.30) 
Karin Engdahl (S) 
Susanne Börjesson (S), distans fr.o.m. 13:30 
Martin Pettersson (SD) ej § 466 pga. jäv 
Mattias Forseng (SD) ej § 466 pga. jäv 
Kent Andreasson (UP) 
Kenth Johansson (UP), distans 
 

Tjänstgörande ersättare Roger Ekeroos (M) för Mikael Staxäng ej § 475 
Carl-Gustav Gustafsson (L) för Maria Johansson (L) § 466 
Krister Olsson (C) för Mattias Forseng (SD) § 466 
Ingvar Lindsta (UP) för Martin Petersson (SD) § 466 för Jerker Lundin 
(KD) §§ 477-480, § 482, §§ 496-497 
Susanne Grönvall (S) § 475 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2020-11-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Ersättare Krister Olsson (C), distans, ej §§ 477-480, § 482, §§ 496-497 (utgår 
12.30 
Carl-Gustav Gustafsson (L), distans 
Per-Arne Andersson (S), distans 
Susanne Grönvall (S), distans 
Marie Lundström (V), distans 
John Alexandersson (SD) ej § 466 pga. jäv 
Ingvar Lindsta (UP), distans 
 

Övriga Maria Jacobsson, förvaltningschef 
Aya Norvell, avdelningschef 
Andreas Roos, avdelningschef 
Lisa Cronholm, avdelningschef 
Martin Hellström, enhetschef 
Jenny Karlsson, enhetschef 
Therese Johansson, tf. enhetschef 
Peter Fridlund, tf. enhetschef 
Lotta Wall, enhetschef 
Linus Theorin, tf. enhetschef 
Micaela Hansson, bygglovshandläggare  
Anna Magnusson, bygglovshandläggare 
Eva Gieryluk, miljöinspektör 
Stefan Björling, tf. enhetschef 
Malin Witt, nämndsekreterare 
Ola Löfgren, nämndsekreterare 
Jörgen Wennergren, trafikingenjör 
Christer Bergsten, mark- och exploateringsingenjör 
Petter Larsson, mark- och exploateringsingenjör 
Victor Kullgren, mark- och exploateringsingenjör 
Birgitta Andersson, projektledare 
Hugo Bennhage, planarkitekt 
Linda Asp, bygglovshandläggare 
Ulf Teghammar, förtroendevald kommunrevisor 
Christian Persson, förtroendevald kommunrevisor 
Helena Nazari, praktikant 
Kristina Börjesson, medborgare 
Johan Henriksson, medborgare

 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2020-11-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 455 Dnr SBN 2020/00001  

Upprop och val av justerare 

Sammanfattning 
Upprop förrättas och Susanne Börjesson (S) föreslås att jämte ordförande justera 
sammanträdets protokoll. Förvaltningen föreslår att justeringen ska äga rum den 25 
november kl. 08:00 på Stadshuset. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att Susanne Börjesson jämte ordförande justerar sammanträdets protokoll onsdagen den 
25 november kl. 08:00 på Stadshuset 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2020-11-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 456 Dnr SBN 28444  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning 
Följande ärenden behandlas inte på dagens sammanträde: 
 

- Hogarna 1:2. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus. 
BYGG.2020.3162 

- Trollgil 2:2. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus. 
BYGG.2020.3618 

- Riktlinjer för parkering och parkeringsavtal vid nybyggnation 
- Ändring av kontrollavgifter 
- Hastighetsdämpande åtgärder på Fasserödsvägen 

 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att fastställa dagordningen med ovan noterade förändringar 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2020-11-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 457 Dnr SBN 2020/00691  

Val av tillförordnad ordförande under ordinarie ordförande 
Mikael Staxängs frånvaro  

Sammanfattning 
Ordinarie ordförande Mikael Staxäng (M) är långtidssjukskriven. Nämnden har i ett 
sådant läge en möjlighet att välja en ersättare för ordföranden, som fullgör samtliga 
ordförandens uppgifter, i enlighet med reglementet för Kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Uddevalla kommun § 6, andra stycket. 
 
"§ 6 Ersättare för ordföranden 
Om varken ordföranden, vice ordförande eller 2:e vice ordförande kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den som varit ledamot i  
nämnden längst tid, ordförandens uppgifter.  

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för  
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

 

Det föreslås att nämnden utser Henrik Sundström (M) att vara ersättare för ordföranden 
i enlighet med nämnda stadgande. 
 

Yrkanden 
Jarmo Uusitalo (MP) yrkar avslag på förslaget att välja Henrik Sundström (M) som 
ersättare för ordförande, då misstanke finns att beslutet, trots § 6 i reglementet för 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla kommun, strider mot reglementet.  
 
Kent Andreasson (UP) yrkar avslag då inte beslutet följer kommunallagen 2017:725 6 
kap 22§ och vi skall inte ta beslut som överskrider nämndens befogenheter. Då val skall 
avgöras i Kommunfullmäktige. 
 
Jerker Lundin (KD): ansluter till Kent Andreasson (UP) yrkande 
 
Roger Ekeroos (M), Maria Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Karin Engdahl (S) yrkar 
bifall till förslaget att välja ersättare för ordförande 
 

Propositionsordningar 
Ordförande ställer proposition på om beslutet ska fattas idag och finner så. Därefter 
ställer ordförande proposition på förslaget att utse Henrik Sundström (M) att vara 
ersättare för ordföranden mot Jarmo Uusitalo (MP) med fleras yrkande och finner att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det förstnämnda. 
 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2020-11-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att utse Henrik Sundström (M) att vara ersättare för ordföranden i enlighet med 
reglementet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla kommun § 6, andra 
stycket 
 

Reservation/Protokollsanteckning 
Kent Andreasson (UP) och Kenth Johansson (UP): reserverar sig till förmån för eget 
förslag med följande motivering: ”Reglementet för kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Uddevalla kommun” som man bygger förslaget på, stödjer sig på 
kommunallagen från 1977.  och inte tar in regler från senaste kommunallagen i detta 
fall. 
 
Jarmo Uusitalo (M): Jag har full förståelse för den mänskliga aspekten i att låta 
ordförande kvarstå under sin sjukdom, men jag misstänker att beslutet, trots §6 i 
reglementet, strider mot reglementet.  
Därför känner jag att jag måste yrka avslag och reservera mig mot beslutet eftersom jag 
inte vill stå som ansvarig för ett eventuellt lagstridigt beslut. 
 
Jerker Lundin (KD) Jag reserverar mig till förmån för eget förslag. 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2020-11-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 458 Dnr SBN 2020/00002  

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och 
ordförande i enlighet med den antagna delegationsordningen. Dessa beslut ska redovisas 
för Samhällsbyggnadsnämnden. Detta innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden 
fastställer eller omprövar delegationsbesluten. Däremot får Samhällsbyggnadsnämnden 
återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som har fått 
beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 
 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-04  
Förteckningar över fattade delegationsbeslut 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att godkänna redovisningen 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2020-11-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 459 Dnr SBN 2019/00634  

Revidering av Samhällsbyggnadsnämndens 
delegationsordning 

Sammanfattning 
Inom förvaltningen pågår det ett löpande revideringsarbete av nämndens 
delegationsordning. Denna gång är det en delegation gällande miljöfrågor.  
 
Lagstiftningen vad gäller kravet på utsortering av trä, mineraler, metall, glas, plast eller 
gips har ändrats men det är också möjligt att ansöka om dispens om det är omöjligt att 
sortera en viss del av avfallet eller om fördelarna med utsorteringen inte överväger 
nackdelarna. Får att kunna få dispens behöver avfallet tillhöra något av lagstiftningens 
angivna undantag.  
 
Med detta som grund föreslår förvaltningen att följande delegation läggs till i 
delegationsordningen.  
 
Besluta i ärenden om dispens i fråga om utsortering av bygg- och 
rivningsavfall 

Enhetschef, 
miljöhandläggare 

 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-30 
Förslag revidering samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning nov 2020 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att anta reviderad delegationsordning att gälla från 2021-01-01 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2020-11-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 460 Dnr SBN 2020/00681  

Utby 2:7, detaljplan för bostäder, beslut om antagande. 
PLAN.2017.572 

Sammanfattning 
Ett detaljplaneförslag för nya bostäder inom fastigheten Utby 2:7 har upprättats och föreslås 
antas. Syftet med detaljplanen är att förtäta och komplettera ett bostadsområde i Utby med 
ytterligare 2-3 bostäder. Föreslagen exploatering överensstämmer med översiktsplan, gällande 
detaljplan anger allmän platsmark Natur.  
Kommunfullmäktige beslutade positivt planbesked 2017-01-25, § 20.  

 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-30  
Översiktskarta  
Plankarta, upprättad 2020-01-29 reviderad 2020-10-29 
Planbeskrivning, upprättad 2020-01-29, reviderad 2020-10-29  
Illustrationskarta, daterad 2020-10-29 
Granskningsutlåtande, daterad 2020-10-29 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att godkänna granskningsutlåtandet, samt 
  
att anta detaljplanen 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2020-11-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 461 Dnr SBN 2020/00415  

Hällebäck 1:8. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
fritidshus. BYGG.2020.2365 

Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnad av fritidshus på fastigheten Hällebäck 1:8. Grannar har hörts. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att tilltänkt placering strider mot 
miljöbalken, då fritidsbebyggelse endast får komma till stånd i form av kompletteringar 
till befintlig bebyggelse inom område med högexploaterad kust enligt 4 kap 2 § 
miljöbalken. Förvaltningen gör därmed bedömningen att positiv förhandsbesked inte 
kan lämnas på den sökta platsen. 
 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-02 
Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden daterad 2020-09-17 
Ansökningsblankett inkommen 2020-06-10 
Situationsplan A inkommen 2020-06-10 
Situationsplan B inkommen 2020-06-10  
Bilaga till ansökan inkommen 2020-06-10 
Översiktskarta inkommen 2020-06-10 
E-post från sökande inkom 2020-08-17 
Yttrande från berörd granne inkom 2020-09-30 
 

Yrkanden 
Maria Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Henrik Sundström (M) och  
Karin Engdahl (S) yrkar bifall till ansökan om förhandsbesked 
 
Martin Petersson (SD) yrkar att bevilja ansökan om förhandsbesked med stöd av 9 kap. 
17 § plan- och bygglagen (2010:900) 
 
Jarmo Uusitalo (MP) yrkar bifall till ansökan om förhandsbesked 
 
Kent Andreasson (UP) yrkar bifall till ansökan om förhandsbesked 
 

Propositionsordningar 
Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Maria Johanssons (L) 
yrkande med flera och finner samhällsbyggnadsnämnden bifalla Maria Johanssons (L) 
yrkande 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att  ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900) 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2020-11-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
Upplysningar 
Förhandsbeskedet är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om 
bygglov görs inom två år 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 
förhandsbeskedet att gälla. 
 
Förhandsbeskedet innebär inte att du har rätt att påbörja den sökta åtgärden. 
 
Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat.  
 
Avgifter 
Avgift för förhandsbesked: 0 kronor  
Avgift för expediering och kungörelse: 0 kronor 
 
Beslutet expedieras till 

  
 

 
 

Delgivning 
Beslutet delges följande enligt 9 kap. § 41 PBL: 

 
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.  
 

 
 

 
 
Kopia av beslutet till 
Beslutet skickas för kännedom till ägarna 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. 
 
Överklagandeanvisning 
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2020-11-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

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 
samhällsbyggnadsförvaltningen 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 81 Uddevalla  
 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2020-11-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 462 Dnr SBN 2020/00654  

Lerdalen 1:8. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus. BYGG.2454 

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Lerdalen 
1:8. Grannar är hörda. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att förhandsbesked 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 
 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut daterat 2020-10-21 
Översiktskarta upprättad 2020-10-26 
Ansökan inkommen 2020-06-21 
Situationsplan inkommen 2020-07-11 
Foto från platsen inkommit 2020-07-27 
yttrande från Försvarsmakten inkommen 2020-09-29 
Yttrande från Västvatten inkommen 2020-09-16 
Yttrande från Lantmäteriet inkommen 2020-08-12 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att  bevilja ansökan om förhandsbesked med stöd av  9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900) 
 
Upplysningar 
Förhandsbeskedet är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om 
bygglov görs inom två år 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 
förhandsbeskedet att gälla. 
 
Förhandsbeskedet innebär inte att du har rätt att påbörja den sökta åtgärden. 
 
Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat.  
 
Avgifter 
Avgift för förhandsbesked: 0 kronor  
Avgift för expediering och kungörelse: 0 kronor 
 
Bilagor 
Västvattens yttrande daterat 2020-09-16 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Yttrande Lantmäterimyndigheten daterat 2020-08-12 
Yttrande Försvarsmakten 2020-09-29 
 
Beslutet expedieras till 

 
 

  
 

 
  

 
 
Kopia av beslutet till 
Beslutet skickas för kännedom till ägarna 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. 
 
Överklagandeanvisning 
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 
samhällsbyggnadsförvaltningen 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 81 Uddevalla  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 463 Dnr SBN 2020/00657  

Ammenäs 1:134. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus. BYGG.2020.3622 

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Ammenäs 1:134. Grannar är hörda. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att 
förhandsbesked 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. 
 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-26  
Ansökan inkommen 2020-09-16 
Situationsplan inkommen 2020-09-16 
Bilaga till ansökan inkommen 2020-09-16 
Avtalsservitut inkom 2020-09-16 
Översiktskarta upprättad 2020-10-27 
Yttrande västvatten inkom 2020-10-12 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att  bevilja ansökan om förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900)    
 
Upplysningar 
Förhandsbeskedet är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om 
bygglov görs inom två år 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 
förhandsbeskedet att gälla. 
 
Förhandsbeskedet innebär inte att du har rätt att påbörja den sökta åtgärden. 
 
Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat.  
 
Avgifter 
Avgift för förhandsbesked: 4 730 kronor  
Avgift för expediering och kungörelse: 1 135 kronor 
 
Bilagor 
Västvattens yttrande daterat 2020-10-12 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2020-11-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslutet expedieras till 
 

  
 
 
Kopia av beslutet till 
Beslutet skickas för kännedom till ägarna 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. 
 
Överklagandeanvisning 
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 
samhällsbyggnadsförvaltningen 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 81 Uddevalla  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2020-11-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 464 Dnr SBN 2020/00655  

Hogarna 1:2. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus. BYGG.2020.3162 

Sammanfattning 
Ärendet utgår från dagens sammanträde. 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2020-11-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 465 Dnr SBN 2020/00491  

Simmersröd 1:74. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus. BYGG.2020.2560 

Sammanfattning 
Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus. Den tillbyggda delen uppförs i två 
våningar med en byggnadshöjd på 6,2 meter. Enligt gällande detaljplan får 
huvudbyggnad endast uppföras med en våning med en byggnadshöjd på som högst 4,6 
meter. Grannar är hörda.  
Avvikelserna kan enskilt inte betraktats som små, därmed kan ansökan inte anses utgöra 
en liten avvikelse. Förvaltningens bedömning är att det saknas förutsättningar att bevilja 
bygglovet. 
 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut daterat 2020-11-02 
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag daterat 2020-09-17 
Översiktskarta upprättad 2020-08-28 
Ansökan inkommen 2020-06-29 
Situationsplan inkommen 2020-06-29 
Plan och sektionsritningar med tillbyggnad inkomna 2020-06-29 
Plan och sektionsritningar utan tillbyggnad inkomna 2020-06-29 
Fasadritningar med tillbyggnad inkomna 2020-06-29 
Fasadritningar utan tillbyggnad inkomna 2020-06-29 
Sökandes skrivelse inkommen 2020-07-13 
Fotografier från området från sökande 2020-07-13  
Fotografier från området från sökande 2020-07-13  
Fotografier från området från sökande 2020-07-13 
Fotografier från området från sökande 2020-07-13  
Fotografier från området från sökande 2020-07-13 
 

Yrkanden 
Maria Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Henrik Sundström (M) och  
Karin Engdahl (S) yrkar bifall till ansökan om bygglov 
 
Jarmo Uusitalo (MP) och Kent Andreasson (UP) ansluter till Maria Johansson med 
fleras yrkande 

Propositionsordningar 
Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Maria Johanssons (L) 
med fleras yrkande och finner samhällsbyggnadsnämnden bifalla Maria Johanssons (L) 
yrkande 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att  bevilja ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2020-11-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Upplysningar 
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 får enligt 9 kap. 42 a § PBL verkställas först fyra veckor efter att det har 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om startbesked getts.  
 
Åtgärden får inte påbörjas före att samhällsbyggnadsnämnden gett ett startbesked enligt 
10 kap. 3 § PBL. 
 
Information om vilka handlingar som krävs för startbesked och kallelse till tekniskt 
samråd, om samråd krävs, skickas separat. 

 
Åtgärden kräver eventuellt tillstånd från andra myndigheter. Byggherren ansvarar för 
tillstånd enligt annan lagstiftning. 
 
Åtgärden ska utföras enligt de ritningar som tillhör beslutet. För bygglovspliktiga 
ändringar krävs ett nytt beslut om bygglov.  
 
Byggherren ansvarar för att åtgärden utförs enligt plan- och bygglagstiftningen. 

 
Byggsanktionsavgift ska tas ut om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller börjar 
användas före att slutbesked har getts. 
 
Avgifter är beslutade enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 
 
Beslutet expedieras till 

  
 

  
  

 
  

 
Beslutet skickas för kännedom till ägarna av fastigheter som gränsar till den fastighet 
som beslutet avser enligt 9 kap. § 41 b PBL.  
 
Beslutet kungörs enligt 9 kap. § 41 a PBL i Post- och Inrikes Tidningar 
https://poit.bolagsverket.se  
 
Överklagande 
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 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2020-11-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

samhällsbyggnadsförvaltningen 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 ditt överklagande till: 
Uddevalla kommun 
Samhällsbyggnad  
451 81 Uddevalla 
 
 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2020-11-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 466 Dnr SBN 2020/00653  

Nålmakaren 3. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnad, garage. BYGG.2020.1215 

Sammanfattning 
Ansökan avser rivning av befintligt garage och bygglov för nybyggnad av garage. På 
den sökta platsen finns idag ett dubbelgarage med en våning som rivs för att sedan 
uppföra ett nytt garage på samma plats med två våningar. Den sökta åtgärden anses 
överensstämma med gällande detaljplan vad gäller byggnadshöjd och byggrättens 
storlek. Den sökta åtgärden avviker dock i den del av detaljplanen som avser placering 
på punktprickad mark det vill säga mark som inte får bebyggas. Av utredningen i 
ärendet framgår att cirka hälften av den önskade byggnationen skulle komma att 
placeras på punktprickad mark. Den sökta placeringen avviker därmed från gällande 
detaljplan. Avvikelsen kan inte bedöms som liten och anses inte vara förenlig med 
detaljplanens syfte. Eftersom ansökan anses vara planstridig uppfylls inte kraven i 9 
kap. 31 b § PBL och därmed saknas förutsättningar att bevilja bygglovet.  
 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-28 
Översiktskarta upprättad 2020-10-27 
Ansökan inkommen 2020-02-29 
Situationsplan inkommen 2020-09-13 
Plan-, fasad- och sektionsritningar inkomna 2020-09-13 
Skrivelse från sökande inkommen 2020-09-13 
Bilaga till sökandes skrivelse inkommen 2020-09-13 

Jäv 
Maria Johansson (L), Martin Petersson (SD), Mattias Forseng (SD) och  
John Alexandersson (SD) anmäler jäv och deltar inte i överläggningar eller beslut. 

Yrkanden 
Torun Elgebäck (C), Carl-Gustav Gustafsson (L), Henrik Sundström (M) och  
Karin Engdahl (S) yrkar återremiss av ärendet för hörande av grannar 
 
Jarmo Uusitalo (MP) och Kent Andreasson (UP) ansluter sig till Torun Elgebäck (C) 
med fleras yrkande  

Propositionsordningar 
Ordförande ställer proposition på Torun Elgebäck (C) med fleras yrkande och frågar om 
nämnden ska besluta om återremiss eller besluta i ärendet idag. Ordförande finner att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med Torun Elgebäck (C) med fleras 
yrkande om återremiss. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att återremittera ärendet till förvaltningen för att höra grannar 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2020-11-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 467 Dnr SBN 2020/00621  

Ljungs-Hälle 1:298. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus, uterum. BYGG.2020.3452 

Sammanfattning 
Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus, uterum 25 kvm med tilltänkt placering på 
husets nordöstra fasad. Totalhöjden beräknas bli 2,6 meter. 
Den tänkta åtgärden anses inte förenlig mot detaljplanens syfte beträffande 
tillåten placering för byggnation. Den tilltänkta tillbyggnaden kommer att hamna på 
punktprickad mark som icke får bebyggas. Den del som placeras på punktprickad mark 
motsvarar en avvikande yta om 36%. 
Förslaget avviker därmed från gällande planbestämmelser och avvikelsen är för stor för 
att vi ska kunna bevilja ett bygglov. Då åtgärden är en såpass stor avvikelse har grannar 
ej hörts i ärendet. 
 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut daterat 2020-10-27 
Översiktskarta upprättad 2020-10-27 
Ansökan inkommen 2020-09-02 
Situationsplan inkommen 2020-10-07 
Plan-, fasad- och sektionsritningar inkomna 2020-09-02, 2020-10-07 
 

Yrkanden 
Maria Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Henrik Sundström (M) och  
Karin Engdahl (S) yrkar återremiss av ärendet för hörande av grannar 
 
Martin Petersson (SD) yrkar återremiss för hörande av grannar ock sakägare 
(Vår avsikt är att framledes bifalla ansökan med stöd i 9 kapitlet 31 d § Om avvikelser 
tidigare har godtagits enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b eller 31 c §, ska en samlad 
bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits. 
Lag (2014:900).) 
 
Kent Andreasson (UP) yrkar återremiss av ärendet för hörande av grannar 
 

Propositionsordningar 
Ordförande ställer proposition på Maria Johanssons (C) med fleras yrkande och frågar 
om nämnden ska besluta om återremiss eller besluta i ärendet idag. Ordförande finner 
att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med Maria Johansson (C) med fleras 
yrkande om återremiss. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att återremittera ärendet till förvaltningen för att höra grannar 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2020-11-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 468 Dnr SBN 2020/00622  

Bokenäs-Kärr 2:10. Anmälan om olovlig installation av eldstad. 
TILLSYN.2020.3642 

Sammanfattning 
Den 8 september 2020 kom det samhällsbyggnadsförvaltningen till känna att en olovlig 
installation av eldstad gjorts på fastigheten utan att startbesked hade getts. Startbesked 
och slutbesked har getts i efterhand. Då åtgärden påbörjades utan att något startbesked 
hade getts ska en byggsanktionsavgift tas ut av fastighetsägaren. 
   

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-13 
Sotarintyg daterat 2019-06-09, inkommet 2020-09-08 
Fastighetsägarens bemötande inkommet 2020-09-23 
Beräkning byggsanktionsavgift 
  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL och 9 kap. 13 § 2 p 
plan- och byggförordningen (2011:338), PBF ta ut en byggsanktionsavgift om 4730 
kronor av  . 
Avgiften ska betalas solidariskt till Uddevalla kommun inom två månader efter att 
beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. 
 
Beslutet expedieras med delgivning till 

 
 

 

 

 

Delgivning 
Beslutet delges följande enligt 9 kap. § 41 PBL: 
 
Detta beslut delges dig med förenklad delgivning. 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.  
 
Överklagande 
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2020-11-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

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 
samhällsbyggnadsförvaltningen 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 ditt överklagande till: 
Uddevalla kommun 
Samhällsbyggnad  
451 81 Uddevalla 
 
 
 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2020-11-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 469 Dnr SBN 2020/00670  

Tånga 1:102. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
receptionsbyggnad (ändring/förnyelse av tidigare beviljat lov). 
BYGG.2020.3620 

Sammanfattning 
Ansökan avser tillbyggnad av huvudbyggnad för camping med hotellrum, 
poolavdelning, butik och konferenslokaler. Ansökan avviker från detaljplanen. 
Avvikelsen bedöms vara en sådan liten avvikelse att bygglov kan beviljas. Bygglov har 
tidigare getts för samma tillbyggnad 2016-08-25 § 300. Grannar har getts möjlighet att 
lämna sina synpunkter. Inga synpunkter har inkommit. Förvaltningens förslag till beslut 
är att ansökan ska beviljas. 
 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-31 
Översiktskarta daterad 2020-11-01 
Ansökan inkommen 2020-09-15 
Bilaga till ansökan 2020-09-15 
Situationsplan inkommen 20202-10-07 
Plan-, fasad- och sektionsritningar inkomna 2020-10-07 
Remissyttrande från räddningstjänsten inkommet 2020-10-009 
Remissyttrande från Västvatten inkl. bilaga inkommet 2020-10-06 
Göran Berggren har anmälts som kontrollansvarig 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2020:900), PBL 
  
Kontrollansvarig med behörighetsnivå N krävs enligt 10 kap. 9 § PBL 
  
Avgift för bygglov: 47 815 kronor 
Avgift för expediering och kungörelse: 1 135 kronor 
  
Tidsfristen för beslut började löpa 2020-10-06. Beslut har tagits inom det lagstadgade 
tiden enligt 9 kap. 27 § PBL. 
 
 
Upplysningar 
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 får enligt 9 kap. 42 a § PBL verkställas först fyra veckor efter att det har 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om startbesked getts.  
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2020-11-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Åtgärden får inte påbörjas före att samhällsbyggnadsnämnden gett ett startbesked enligt 
10 kap. 3 § PBL. 
 
Information om vilka handlingar som krävs för startbesked och kallelse till tekniskt 
samråd, om samråd krävs, skickas separat. 
 
Åtgärden ska utföras enligt de ritningar som tillhör beslutet. För bygglovspliktiga 
ändringar krävs ett nytt beslut om bygglov.  
 
Byggherren ansvarar för att åtgärden utförs enligt plan- och bygglagstiftningen. 

 
Byggsanktionsavgift ska tas ut om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller börjar 
användas före att slutbesked har getts. 
 
Avgifter är beslutade enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 
 
Beslutet expedieras till 

 

 
 
Kopia till 
Kontrollansvarig 
 
Beslutet skickas för kännedom till ägarna av fastigheter som gränsar till den fastighet 
som beslutet avser enligt 9 kap. § 41 b PBL.  
 
Beslutet kungörs enligt 9 kap. § 41 a PBL i Post- och Inrikes Tidningar 
https://poit.bolagsverket.se  
 
Överklagande 
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 
samhällsbyggnadsförvaltningen 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. 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2020-11-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
Skicka ditt överklagande till: 
Uddevalla kommun 
Samhällsbyggnad  
451 81 Uddevalla   



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2020-11-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 470 Dnr SBN 2020/00584  

Kärragård 2. Ansökan om bygglov för mur och marklov 
schaktning. BYGG.2020.3285  

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för stödmur samt marklov för schaktning som förberedelser för 
tillbyggnad av industribyggnad. Muren placeras i sin helhet på mark som inte får 
bebyggas. Ansökan strider därför mot detaljplanen och avvikelsen kan inte ses som en 
sådan liten avvikelse att bygglov eller marklov kan beviljas. Förvaltningens förslag till 
beslut är att ansökan ska avslås. Grannar har getts möjlighet att lämna sina synpunkter. 
Inga synpunkter har inkommit. 
 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut daterat 2020-11-01 
Översiktskarta upprättad 2020-11-01 
Ansökan inkommen 2020-08-21 
Situationsplaner inkomna 2020-08-21 
Fasadritningar och illustrationer inkomna 2020-09-23 
 

Yrkanden 
Maria Johansson (C), Torun Elgebäck (C), Henrik Sundström (M) och  
Karin Engdahl (S) yrkar bifall till ansökan 
 
Martin Petersson (SD) yrkar  
att bevilja ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 31 b § punkt 2 plan- och bygglagen 
(2010:90) samt  
att bevilja ansökan om marklov med stöd av 9 kap. 35 § punkt 2 plan- och bygglagen 
(2010:90) 
 

Propositionsordningar 
Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Maria Johansson (L) med 
fleras yrkande och finner samhällsbyggnadsnämnden bifalla Maria Johanssons (L) 
yrkande. 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att bevilja ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 31 b § punkt 2 plan- och bygglagen 
(2010:90) 
  
att bevilja ansökan om marklov med stöd av 9 kap. 35 § punkt 2 plan- och bygglagen 
(2010:90) 
 
  



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2020-11-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Avgift för beslut: 3 763 kronor 
  
Tidsfristen för beslut började löpa 2020-09-23. Beslut har tagits inom det lagstadgade 
tiden enligt 9 kap. 27 § PBL. 
 
Upplysningar 
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 får enligt 9 kap. 42 a § PBL verkställas först fyra veckor efter att det har 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om startbesked getts.  
 
Åtgärden får inte påbörjas före att samhällsbyggnadsnämnden gett ett startbesked enligt 
10 kap. 3 § PBL. 
 
Information om vilka handlingar som krävs för startbesked och kallelse till tekniskt 
samråd, om samråd krävs, skickas separat. 
 
Åtgärden ska utföras enligt de ritningar som tillhör beslutet. För bygglovspliktiga 
ändringar krävs ett nytt beslut om bygglov.  
 
Byggherren ansvarar för att åtgärden utförs enligt plan- och bygglagstiftningen. 

 
Byggsanktionsavgift ska tas ut om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller börjar 
användas före att slutbesked har getts. 
 
Avgifter är beslutade enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 
 
Beslutet expedieras till 

 

 
 
Kopia till 
Beslutet skickas för kännedom till ägarna av fastigheter som gränsar till den fastighet 
som beslutet avser enligt 9 kap. § 41 b PBL.  
 
Beslutet kungörs enligt 9 kap. § 41 a PBL i Post- och Inrikes Tidningar 
https://poit.bolagsverket.se  
 
Överklagande 
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 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2020-11-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

samhällsbyggnadsförvaltningen 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 ditt överklagande till: 
Uddevalla kommun 
Samhällsbyggnad  
451 81 Uddevalla 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2020-11-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 471 Dnr SBN 2020/00673  

Forshälla-Sund 1:232. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus, radhus, parhus, gemensamhetslokal samt 
komplementbyggnader, stödmurar och parkeringsplatser, 
marklov för markförändringar. BYGG.2018.2519 

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av radhus A och parhus B samt stödmurar och 
markförändringar. Bygglov har tidigare getts för hela området 2019-01-24 § 14. Denna 
ansökan avser ändring placering avseende husen A och B. Ansökan är förenlig med 
detaljplanen och uppfyller övriga krav enligt plan- och bygglagen. Förvaltningens 
förslag till beslut är att bygglov kan beviljas. 
 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut daterat 2020-11-01 
Översiktskarta upprättad 2020-11-01 
Ansökan inkommen 2020-10-14 
Ändrings PM inkommet 2020-10-14 
Situationsplan inkommen 2020-11-06 
Markplaneringsritning inkommen 2020-11-06 
Marksektionsritningar inkomna 2020-11-06 
Plan-, fasad- och sektionsritningar hus A och B inkomna 2020-11-06 
Utvändig kulörbeskrivning inkommen 2020-11-06 
Göran Ingelhammar har anmälts som kontrollansvarig 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att   bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 
att   bevilja marklov med stöd av 9 kap. 35 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 
  
Kontrollansvarig med behörighetsnivå N krävs enligt 10 kap. 9 § PBL 
  
Avgift för bygglov: 9 649 kronor 
Avgift för expediering och kungörelse: 1 135 kronor 
  
Tidsfristen för beslut började löpa 2020-11-06. Beslut har tagits inom det lagstadgade 
tiden enligt 9 kap. 27 § PBL.  
 
Upplysningar 
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 får enligt 9 kap. 42 a § PBL verkställas först fyra veckor efter att det har 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om startbesked getts.  



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2020-11-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
Åtgärden får inte påbörjas före att samhällsbyggnadsnämnden gett ett startbesked enligt 
10 kap. 3 § PBL. 
 
Information om vilka handlingar som krävs för startbesked och kallelse till tekniskt 
samråd, om samråd krävs, skickas separat. 
 
Åtgärden ska utföras enligt de ritningar som tillhör beslutet. För bygglovspliktiga 
ändringar krävs ett nytt beslut om bygglov.  
 
Byggherren ansvarar för att åtgärden utförs enligt plan- och bygglagstiftningen. 

 
Byggsanktionsavgift ska tas ut om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller börjar 
användas före att slutbesked har getts. 
 
Avgifter är beslutade enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 
 
Beslutet expedieras till 

 

 
Kopia till 
Kontrollansvarig 
 
Beslutet skickas för kännedom till ägarna av fastigheter som gränsar till den fastighet 
som beslutet avser enligt 9 kap. § 41 b PBL.  
 
Beslutet kungörs enligt 9 kap. § 41 a PBL i Post- och Inrikes Tidningar 
https://poit.bolagsverket.se  
 
Överklagande 
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 
samhällsbyggnadsförvaltningen 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.  
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2020-11-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas. 
Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 
 
Skicka ditt överklagande till: 
Uddevalla kommun 
Samhällsbyggnad  
451 81 Uddevalla   



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2020-11-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 472 Dnr SBN 2020/00674  

Forshälla-Sund 1:266. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
fyra flerbostadshus, komplementbyggnader, parkeringar och 
stödmurar samt marklov, ändring av beviljat lov. 
BYGG.2020.1619 

Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnad av fyra flerbostadshus med 68 lägenheter, carportar, 
cykelförråd, miljöhus, murar, parkeringar och marklov för markförändringar. Bygglov 
har tidigare getts 2018-04-19 § 107 och 2020-04-16 § 174. Man önskar nu ändra 
utförandet med tillkommande förråd vid samtliga entréer. Ansökan är förenlig 
med gällande detaljplaner. Förvaltningens förslag till beslut är att ansökan ska beviljas. 
 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut daterat 2020-11-01 
Översiktskarta upprättad 2020-11-01 
Ansökan inkommen 2020-03-18 
Situationsplan inkommen 2020-11-04 
Markplaneringsritning inkommen 2020-11-04 
Plan-, fasad- och sektionsritningar hus A – D inkomna 2020-11-03 
Plan-, fasad- och sektionsritningar komplementbyggnader E – H samt I och K inkomna 
2020-03-31 resp. 2020-03-27 
Kulörprogram inkommet 2018-03-07 
PM Ändringar inkommet 2020-11-03 
Joakim Österlund har anmälts som kontrollansvarig 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att   bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 
att   bevilja marklov med stöd av 9 kap. 35 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 
  
Kontrollansvarig med behörighetsnivå N krävs enligt 10 kap. 9 § PBL 
  
Avgift för bygglov: 9 649 kronor 
Avgift för expediering och kungörelse: 1 135 kronor 
  
Tidsfristen för beslut började löpa 2020-11-03. Beslut har tagits inom det lagstadgade 
tiden enligt 9 kap. 27 § PBL.  
 
Upplysningar 
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. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2020-11-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslutet får enligt 9 kap. 42 a § PBL verkställas först fyra veckor efter att det har 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om startbesked getts.  
 
Åtgärden får inte påbörjas före att samhällsbyggnadsnämnden gett ett startbesked enligt 
10 kap. 3 § PBL. 
 
Information om vilka handlingar som krävs för startbesked och kallelse till tekniskt 
samråd, om samråd krävs, skickas separat. 

 
Åtgärden ska utföras enligt de ritningar som tillhör beslutet. För bygglovspliktiga 
ändringar krävs ett nytt beslut om bygglov.  
 
Byggherren ansvarar för att åtgärden utförs enligt plan- och bygglagstiftningen. 

 
Byggsanktionsavgift ska tas ut om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller börjar 
användas före att slutbesked har getts. 
 
Avgifter är beslutade enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 
 
Beslutet expedieras till 

 

 
 
Kopia till 
Kontrollansvarig 
 
Beslutet skickas för kännedom till ägarna av fastigheter som gränsar till den fastighet 
som beslutet avser enligt 9 kap. § 41 b PBL.  
 
Beslutet kungörs enligt 9 kap. § 41 a PBL i Post- och Inrikes Tidningar 
https://poit.bolagsverket.se  
 
Överklagande 
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 
samhällsbyggnadsförvaltningen 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.  



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2020-11-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas. 
Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 
 
Skicka ditt överklagande till: 
Uddevalla kommun 
Samhällsbyggnad  
451 81 Uddevalla   



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2020-11-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 473 Dnr SBN 2020/00677  

Trollgil 2:2. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
fritidshus. BYGG.2020.3618  

Sammanfattning 
Ärendet utgår från dagens sammanträde. 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2020-11-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 474 Dnr SBN 2020/00680  

Östra Frankensberg 2. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus. BYGG.2020.2113  

Sammanfattning 
Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus med 16,7 m² i form av en inglasad veranda 
med ett förråd under. Tillbyggnaden avviker från detaljplanen då tillbyggnaden hamnar 
närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter. Grannar har hörts och har synpunkter, även 
Bohusläns museum har synpunkter om utformningen. 
 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadens tjänsteskrivelse upprättad 2020-10-30 
Ansökan inkommen 2020-06-05 
Situationsplan inkommen 2020- 08-13 
Sektionsritning inkommen 2020-08-13 
Fasadritning Ö och S inkommen 2020-08-13 
Fasadritning N och V inkommen 2020-08-13 
Planritning inkommen 2020-08-13 
3D-bild inkommen 2020-08-13 
Yttrande Bohusläns Museum inkommen 2020-09-18 
Grannyttrande inkomna 2020-09-13, 2020-09-15 
Översiktskarta upprättad 2020-11-02 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att avslå ansökan då den avviker från detaljplanen och inte bedöms uppfylla 
detaljplanens syfte 9 kap. 31 § PBL (Plan- och bygglagen) 
  
Kontrollansvarig krävs inte enligt 10 kap. 10 § PBL 
  
Avgift för bygglov: 2 509 kronor 
Avgift för expediering och kungörelse: 1 135 kronor 
Reducering för överskridande av handläggningstid: 2 915 kronor 
Summa bygglov: 729 kronor 
 
Beslutet expedieras till 

 
   

 
Överklagande 
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2020-11-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

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 
samhällsbyggnadsförvaltningen 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 ditt överklagande till: 
Uddevalla kommun 
Samhällsbyggnad  
451 81 Uddevalla 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2020-11-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 475 Dnr SBN 2020/00630  

Pipfabriken 4 Anmälan om olägenhet/störning, buller 
HAL.2018.3519 

Sammanfattning 
Boende på fastigheterna Pipfabriken 5 och 6 har inkommit med klagomål på buller från 
verksamheterna Skansens förskola och Fyrens pedagogiska verksamhet som bedrivs på 
fastighet Pipfabriken 4. Skansens förskola och Fyrens pedagogiska verksamhet drivs 
alla dagar i veckan året runt, med ett uppehåll på 4 veckor på sommaren. De klagande 
grannarna är störda av ljud/buller när verksamheterna drivs på förskolegården. Åtgärder 
som vidtagits av barn- och utbildningsförvaltningen bedöms inte som tillräckliga.   
  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-30 
Bilaga foton, 2020-11-02 
Klagomålsanmälan, 2018-10-14 
Klagomål på Skansens förskola HAL.2018.3519 (Texten som inte syns i inkommen 
anmälan), 2018-11-14 
Svar på kommunicering från Barn och utbildning, 2020-10-20 
Svar på kommunicering från grannar, 2020-10-25 
 

Jäv 
Roger Ekeroos (M) anmäler jäv och deltar inte i överläggningar eller beslut 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att förelägga barn och utbildningsnämnden att utreda hur det går att minska 
bullerpåverkan från verksamheterna Skansens förskola och Fyrens pedagogiska 
verksamhet på grannfastigheterna Pipfabriken 5 och 6. Förslag på åtgärder ska inkomma 
till samhällsbyggnadsnämnden senast 2021-02-28.   
 
 
lnformation om hur man överklagar ett beslut (överklagandehänvisning) 
 
Tycker du att samhällsbyggnadsnämnden fattat beslutet på fel grunder kan du 
överklaga det. Överklagandet ska ha kommit in till samhällsbyggnadsförvaltningen 
inom tre veckor från den dag som du tog del av beslutet.  
 
Överklagandet ska vara skriftligt. I brevet/mailet ska det framgå:  

- Ärendets beslutsdatum, diarienummer och beslutsnummer.  
- Varför du tycker att beslutet är fattat på fel grunder och hur du vill att det ska 

ändras.  
- Uppge namn, personnummer, postadress, e-post och telefonnummer.  



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2020-11-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Om samhällsbyggnadsnämnden bedömer att beslutet är felaktigt har nämnden 
skyldighet att ompröva sitt beslut, i annat fall skickar nämnden vidare överklagandet 
till Länsstyrelsen.  
 
Skicka din överklagan till:  
Uddevalla kommun  
Samhällsbyggnad  
451 81 Uddevalla  
 
Vid frågor är du välkommen att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen i 
Uddevalla kommun  
 
Telefon. 0522-696000 till växeln  
e-post: samhallsbyggnad@uddevalla.se  



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2020-11-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 476 Dnr SBN 2020/00605  

Tillsyns- och kontrollplan 2021 inom miljöbalkens, 
livsmedelslagstiftningens och angränsande områden 

Sammanfattning 
Kommunen som tillsynsmyndighet har en skyldighet att varje år upprätta en samlad 
tillsynsplan som omfattar myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. 
Motsvarande krav finns för livsmedelskontrollen. Tillsynsplanen visar 
samhällsbyggnadsnämndens prioritering av prövning och tillsyn inom miljöbalkens, 
livsmedelslagens och angränsande områden. Kontrollplanen för livsmedel har lagts i en 
egen bilaga för att uppfylla de lagstadgade kraven inom området. 
  
I vårt uppdrag som tillsynsmyndighet ingår uppgiften att prioritera åtgärder där de gör 
mest nytta. En del prioriteringar har gjorts redan i behovsutredningen. Färgkodningen 
som används är densamma i behovsutredningen, miljöbalkstaxan och tillsynsplanen. 
  
Samtliga aktiviteter som planeras under 2021, både tillsyn och prövning, finns i 
aktivitetslistan. Några exempel är:  

 Kontroll av rökfria miljöer på skolor och allmänna platser 
 Tillsyn av större enskilda avlopp 
 Kontroll av hantering av avfall 
 Riskbedömning och krav på undersökning av förorenad mark för 

båtuppställningsplatser  
 Tillsyn strandskydd 
 Provtagning av mjukglass 

  
Nämndens arbete inom miljö och livsmedel ska bland annat syfta till att nå miljöbalkens 
mål samt de nationella miljökvalitetsmålen och folkhälsomålen. Tillsynen är 
riskbaserad och ska vara rättssäker, effektiv och ändamålsenlig. 
  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-30 
Tillsyns- och kontrollplan 2021 inom miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och 
angränsande områden  
Bilaga 1, kontrollplan livsmedel 2021-2023 
Bilaga 2, konsekvenser av nedprioritering 
Bilaga 3.1, Aktivitetslista tillsynsplan 2021 
Bilaga 3.2, Aktivitetslista remisser och rådgivning 
Bilaga 3.3, Aktivitetslista informationsaktiviteter 
Bilaga 4, Behovsutredning 2021-2023 
  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att anta föreslagen tillsyns- och kontrollplan 2021   



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2020-11-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 477 Dnr SBN 2020/00562  

Medborgarförslag om övergångsställe på Blekevägen invid 
Järvstigen 

Sammanfattning 
Förslagsställaren önskar ett övergångsställe på Blekevägen i höjd med området 
Järvstigen. I anslutning till infarten vid Järvstigen finns en busshållplats med 
hållplatsläge på vardera sidan av Blekevägen. 
 
Busshållplatsen planeras att byggas om under år 2021 och behov av ett övergångsställe 
kommer då även att ses över.  
 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-05 
Kommunfullmäktiges protokollsunderlag 2020-09-09 
Medborgarförslag 2020-08-24 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att anse medborgarförslaget besvarat 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2020-11-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 478 Dnr SBN 2020/00038  

Medborgarförslag från Johan Henriksson om hastigheter i 
Uddevalla 

Sammanfattning 
I sitt medborgarförslag föreslår Johan Henriksson att införa hastighetsbegränsningar 
utanför alla kommunens grundskolor samt utanför de platser som överensstämmer med 
de förslag som finns med i rapporten Rätt fart i Staden. Rapporten ger förslag på olika 
platser som anses vara väl lämpade till 30 km/tim. 
  
Tanken är god att sänka hastigheten till 30 km/h. Vid lägre hastighet blir konsekvensen 
av en olycka mindre allvarlig. Dock vet vi att gällande hastighetsbegränsning inte alltid 
efterlevs, inte ens på 30-sträckor. Många gånger krävs det en hastighetsdämpande 
åtgärd för att lyckas få ned hastigheten till 30 km/h. Därför är det svårt att garantera att 
hastighetsbegränsningen efterlevs utanför de i medborgarförslagets föreslagna platser. 
  
En lägre hastighetsbegränsning kan många gånger ge de oskyddade trafikanterna, 
gående och cyklister, en upplevd trygghet, en så kallad falsk trygghet. Det innebär en 
upplevd trygghet som inte överensstämmer med verkligheten, den faktiska 
trafiksäkerheten på platsen. Trafikanter kan känna sig trygga samtidigt som 
trafiksäkerheten är låg, detta kan skapa fler olyckor. När man känner sig trygg och 
förväntar sig att fordon kör i en viss hastighet kan man till exempel missbedöma hur 
lång tid det tar att korsa körbanan, vilket kan öka risken för att en olycka inträffar. Detta 
påverkar även hur allvarliga skadorna blir till följd av en olycka; ju högre hastigheten är 
desto allvarligare skada. 
  
Av den anledningen anser Samhällsbyggnadsförvaltningen att antalet platser med 30-
sträckor bör begränsas. 30-sträckor bör endast finnas där det är av stor vikt att 
hastigheten hålls låg och, i den mån det går, kombineras med en hastighetsdämpande 
åtgärd. Varje enskild plats bör bedömas var för sig. 
 
Medborgaren deltog under sin ärendepunkt på sammanträdet och gavs möjlighet att 
presentera sitt medborgarförslag. 
 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-16 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-01-14 
Medborgarförslag 2020-01-14 
Bilaga till medborgarförslag 2020-01-14 
  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att avslå medborgarförslaget 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2020-11-19 
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§ 479 Dnr SBN 2020/00548  

Medborgarförslag om lekplats på Kissleberg 

Sammanfattning 
Johannes Ohlsson skriver i sitt medborgarförslag ”Det behövs en lekplats för barn i 
Kissleberg. Det finns idag en öppen yta där två rangliga mål är uppsatta. Då det 
tillkommer många nya barnfamiljer i området så hade den platsen med fördel kunnat 
omvandlas till en lekplats.” 
  
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar efter den lekplatsutredning tagen i 
kommunfullmäktige 2009 och 2016. Den var även uppe som informationspunkt 2020 på 
Samhällsbyggnadsnämndens möte i mitten av mars. Då inga ändringar begärdes i mars 
2020, kvarstår beslutet om lekplatsutredningen. 
  
Ringvägen, den gamla ”orenoverade” lekplatsen. Den renoverades 2016 enligt 
lekplatsutredningen. Här finns även några gamla fotbollsmål. 
  
Villavägen, den nya lekplatsen. Den renoverades 2016 enligt lekplatsutredningen. Här 
finns även några gamla fotbollsmål. 
  
Vid båda platserna finns de gamla, numera gräsbevuxna fotbollsplanerna kvar. 
  
Samhällsbyggnad har inga planer på att bygga någon ny lekplats på Kissleberg, 
lekplatsutredningen kvarstår. 
 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse – 2020-10-14 
Medborgarförslag – 2020-06-15 
Kommunfullmäktiges protokoll – 2020-09-09 
 

Yrkanden 
Martin Petersson (SD) yrkar att bifalla medborgarförslag 
 

Propositionsordningar 
Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Martin Petersson (SD) 
yrkande och finner samhällsbyggnadsnämnden bifalla förslaget i handlingarna 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att avslå medborgarförslaget 
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2020-11-19 
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Reservation/Protokollsanteckning 
Martin Petersson (SD) reserverar sig i förmån för eget yrkande. 
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§ 480 Dnr SBN 2020/00553  

Medborgarförslag från Kristina Börjesson om att ta bort 
fågelhuset i Hasselbacken 

Sammanfattning 
Kristina Börjesson föreslår i sitt medborgarförslag att det så kallade fågelhuset i 
Hasselbacken ska tas bort. Samhällsbyggnadsförvaltningen har för avsikt att bifalla 
förslaget inför kommande restaureringar av Hasselbacken och Dyrehaven. 
  
I de idéstudier av området som skett i samband med förstudien av Å-rummet (Norra och 
Södra Hamngatan) har även grönytorna i Hasselbacken och Dyrehaven studerats och 
huset föreslås avlägsnas. I diskussionerna om området där huset står har ett förslag varit 
att det skulle kunna utgöra en samlingsplats för fiskeintresserade, då kommunen har för 
avsikt att stärka laxens möjligheter att vandra upp i Bäveån. Naturligtvis skulle det 
också kunna användas som en samlingsplats för spel såsom förslagsställaren föreslår.  
   
På grund av husets mycket dåliga skick förslås att rivningen sker under våren 2021 till 
en uppskattad kostnad om ca 50tKr. Kostanden finansieras inom 
samhällsbyggnadsförvaltningens rambudget. 
 
Medborgaren deltog under sin ärendepunkt på sammanträdet och gavs möjlighet att 
presentera sitt förslag. 
  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterat 2020-10-26 
Medborgarförslag från Kristina Börjesson, daterat 2020-07-19 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, daterat 2020-09-09  
 

Yrkanden 
Martin Petersson (SD) yrkar att bifalla medborgarförslaget vad avser rivning av det så 
kallade fågelhuset i Hasselbacken till en uppskattad kostnad av cirka 50 tkr, samt  
 
att i övrigt anse medborgarförslaget besvarat 
 

Propositionsordningar 
Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Martin Pettersson (SD) 
och finner samhällsbyggnadsnämnden bifalla Martin Peterssons (SD) yrkande 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att bifalla medborgarförslaget vad avser rivning av det så kallade fågelhuset i 
Hasselbacken till en uppskattad kostnad av cirka 50 tkr, samt  
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att i övrigt anse medborgarförslaget besvarat 
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§ 481 Dnr SBN 2020/00007  

Information ekonomi 

Sammanfattning 
Nämndsekreterare, Malin Witt informerar om controllerapporten per siste oktober. 
Beslut om controllerrapporten tas på sammanträdet i december. 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
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§ 482 Dnr SBN 2020/00626  

Information om granskningsrapport avseende granskning av 
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 2020 

Sammanfattning 
Förvaltningen informerar om granskningsrapporten gällande granskning av 
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 2020, som Ernst & Young utfört under 2020. 
 
Information ges om hur och i vilka steg som revisionen har utförts samt Ernst & Youngs 
bedömning och rekommendationer. 
 
Förvaltningen kommer på decembernämnden återkomma med svar på 
granskningsrapporten. 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
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2020-11-19 
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§ 483 Dnr SBN 2020/00629  

Uddevalla kommuns arkitektur- och byggnadsvårdspris 2020 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden har att utse årets pristagare i Uddevalla kommuns 
arkitekturpris och byggnadsvårdspris. De nominerade förslagen till årets arkitekturpris 
är: 

1. Forshälla-Sund 2:138 
2. Dramsvik 1:11 
3. Ormestad 1:81 
4. Knarrevik 1:3 
5. Högås-Kärr 1:11 
6. Vildvinet 18 

 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås att utse 2020 års arkitekturpris utifrån ovan 
nominerade förslag.  
 

1. Lyckorna 2:78 
2. Lyckorna 2:117 

 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås att utse 2020 års byggnadsvårdspris utifrån ovan 
nominerade förslag. 
  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse, 2020-10-30 
Bilder på de nominerade förslagen   
   

Omröstningsresultat 
Resultatet av rösträkningen: 
  
För arkitekturpriset konstateras att Dramsviken 1:11 har fått flest röster. 
 
För byggnadsvårdspriset konstateras att Lyckorna 2:78 har fått flest röster. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att tilldela Uddevalla kommuns arkitekturpris 2020 till huset på fastigheten Dramsviken 
1:11 med följande motivering: 
 
Att hus byggs med hänsyn till tomtens natur, är en sällsynt variant av ny arkitektur. Ett 
formspråk som ger deja-vu samtidigt som byggnaden känns ny 
 
att tilldela Uddevalla kommuns byggnadsvårdspriset 2020 till huset på fastigheten 
Lyckorna 2:78 med följande motivering: 
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Med livets träd i husets mitt, en exteriör i rött och vitt. Med hantverkskunskaper och 
fantasi. En fantastisk byggnad att leva i 
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§ 484 Dnr SBN 2019/00486  

Riktlinjer för parkering och parkeringstal vid nybyggnation 

Sammanfattning 
Ärendet utgår från dagens sammanträde. 
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§ 485 Dnr SBN 2020/00077  

Ändring av kontrollavgifter 

Sammanfattning 
Ärendet utgår från dagens sammanträde 
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§ 486 Dnr SBN 2020/00683  

Information om ställplats 

Sammanfattning 
Förvaltningen informerar om olika platser där möjligheterna eventuellt finns till att 
skapa en ställplats för husbilar i kommunen. Både platser som är närmare 
centrumkärnan och något lite längre ifrån visas. Samt ges information om för- och 
nackdelar med de olika platserna. Förvaltningen arbetar i nuläget med en förstudie för 
Gustavsbergsområdet. 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
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§ 487 Dnr SBN 2020/00460  

Revidering av lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för 
Uddevalla hamn 

Sammanfattning 
Ett förslag till revidering av de lokala ordningsföreskrifterna för Uddevalla hamn har 
tagits fram i samarbete med Uddevalla Hamnterminal AB (UHAB) som ansvarar för 
hamnverksamheten.  
Gällande ordningsföreskrifter fastställdes i kommunfullmäktige 13 februari 2013, §7 
och godkändes av länsstyrelsen 20 februari 2013. Vid revideringen 2013 förflyttades 
rollen som hamnmyndighet från UHAB till dåvarande tekniska nämnden. Förändringen 
innebär att vissa återkommande säkerhetstillstånd för arbeten och åtgärder inom 
hamnområdet utfärdas av förvaltningen istället för, som tidigare, UHAB. 
Arbetsprocessen bedöms inte vara effektiv eller bidra till någon viktig kvalitets-eller 
säkerhetsaspekt utan skapar onödig administration och ökade ledtider i 
tillståndshanteringen. Kunskap om och ansvar för säkerhetsfrågorna finns inom UHAB 
och samtliga tillstånd utfärdas lämpligen där.  
Hamnmyndigheten är inte en traditionell myndighetsroll som måste finnas inom 
kommunens nämnd -och förvaltningsorganisation. Vid jämförelse med andra kommuner 
med hamnar så är det brukligt att man med hamnmyndighet avser hamnbolaget som är 
den organisation som förvaltar och ansvarar för den dagliga hamnverksamheten.  
  
Förslag till förändringar och kompletteringar tydliggörs i beslutsunderlaget med 
rödmarkerad text. Följande huvudsakliga förändringar föreslås: 

 Tekniska nämnden utgår. 
 Att med hamnmyndighet avse VD för Uddevalla Hamnterminal AB (UHAB) 

och att samtliga säkerhetstillstånd utfärdas av UHAB. 
 Uppdatering av tidigare kartbilagor för hamnområde i vatten och på land enligt 

bifogad kartbilaga. 
 Utveckling över tid och ökade krav på säkerhet medför att föreskrifterna utökas i 

omfattning från 24 till 29 paragrafer. 
 Komplettering med nytt rubrikområde som gäller tillträde till hamnområdet. 

  
Förslaget innebär att samhällsbyggnadsnämndens ansvar som hamnmyndighet förändras 
och att reglemente och delegationsordningar kan behöva uppdateras. 
 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-28 
Förslag till revidering av lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla hamn 
Lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla hamn 2013 
Karta Hamnföreskrifter 20200928 
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Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
  
att fastställa revidering av lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla hamn  
  
att ansvar som hamnmyndighet för den allmänna hamnen ska utgå ur reglementet för 
samhällsbyggnadsnämnden  
  
att översända beslutet till länsstyrelsen för anmälan. 
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§ 488 Dnr SBN 2020/00628  

Avtal om anläggningsarrende mellan Uddevalla kommun och 
Uddevalla hamnterminal AB på Fröland 

Sammanfattning 
Under 2016 upprättades ett arrendeavtal mellan Uddevalla kommun och Uddevalla 
Hamnterminal AB, nedan benämnt Hamnen, berörande ett område på Fröland på ca 
19 500 kvm, se kartbilaga tillhörande Avtal om anläggningsarrende, bilaga 1. 
Arrendeavtalet löpte ett år i sänder och i oktober varje år inkommer en förfrågan från 
Hamnen om att förlänga arrendet ytterligare ett år. Det nuvarande arrendet löper fram 
till 2021-06-30. 
Uddevalla kommun upprättade nyligen ett tilläggsavtal med Swerock som bryter berg 
på Fröland att deras täktverksamhet samt all återställning på Fröland ska vara avslutad 
2024-01-01. I och med tilläggsavtalet med Swerock vill Uddevalla kommun nu förlänga 
avtalet med Hamnen så att det löper till 2023-12-31, detta för att avtalstiderna ska 
harmonisera med varandra, se Avtal om anläggningsarrende bilaga 1. 
Upplåtelsen sker för att det på arrendeområdet ska bedrivas lagringsverksamhet av olika 
material samt asfalt- och betongverksamhet. Avtalet gäller till och med 31 december 
2023 och upphör därefter att gälla utan föregående uppsägning. Avtal innebär ingen rätt 
till förlängning. 
Arrendatorn ska för hela arrendetiden betala 146 750 kronor för arrendeområdet. 
 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-14 
Avtal om anläggningsarrende bilaga 1. 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att godkänna upprättat Avtal om anläggningsarrende mellan Uddevalla kommun och 
Uddevalla hamnterminal AB 
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§ 489 Dnr SBN 2020/00576  

Rivning av byggnad Kärlingesund 1:5 

Sammanfattning 
Byggnaden, tidigare en stuga på ofri mark (arrende) köptes in av kommunen  

2020-04-30 efter beslut i Samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-17.   
 
När nämnden tog beslut om köpet var en betydande faktor att marken där byggnaden är 
belägen inte är lämplig att privatisera. Detta på grund av att byggnaden ligger inom 
naturreservat där betesdjur betar fritt och att en vandringsled går i mycket nära 
anslutning till byggnaden.    
 
Byggnaden har ett stort renoveringsbehov och marken runt om är nedskräpad. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning Myndighet har förvarnat att ett 
föreläggande kommer att beredas gällande att skräp och gammalt byggnadsmaterial som 
ligger runt om byggnaden skall bortforslas samt att byggnaden skall restaureras till 
godtagbart skick vilket troligtvis kommer att innebära byte av fasad, fönster samt 
eventuellt renovering av grundmur och byte av tak.  
 
I naturreservatsföreskrifterna för området står att byggnaderna belägna inom området 
bör bevaras. Byggnaden som kalls för Götavikshuset har dock genom åren ändrats 
byggnadsmässigt mycket och mycket av det gamla är borta. Muren som byggnaden står 
på är troligtvis från nybyggnadsåret. Om beslut tas om att riva byggnaden föreslås att 
man behåller muren och där sätter upp en informationsskylt om byggnaden och dess 
historia.  
 
Eftersom kommunen efter köpet nu äger både byggnad och mark finns inte möjligheten 
att arrendera ut tomtmarken till ett bostadsarrende. Möjligheten att hyra ut byggnaden 
kvarstår dock där man genom hyresavtal kan styra vilka åtaganden som föreligger 
hyresgästen.   
 
Förvaltningen har mottagit intresseförfrågningar från privatpersoner om att få hyra 
byggnaden där intressenterna kan tänka sig att göra i ordning stugan. Vid uthyrning har 
kommunen kvar ansvar för huset genom ägande samt problematiken med privatisering i 
området kvarstår.  
 
Om möjlighet fanns för avstyckning skulle en tänkbar åtgärd vara att sälja byggnaden 
och en bit av den tomt som tidigare varit ianspråktagen. Som en avstyckad enhet skulle 
denna kunna säljas till ett uppskattat marknadspris om cirka 3 mkr. Svårigheten är att 
väg inte får anläggas inom naturreservatet, vilket i mångt och mycket är ett krav vid 
avstyckning för nya tomter gällande bostadsändamål. Vid en eventuell försäljning av 
byggnad med tomt kvarstår och förvärras problematiken med privata intressen i ett 
naturreservat. 
 
Innan beslut fattas delges nämnden en inkommen skrivelse daterad 2020-11-18 från 
Bokenäsets framtid, som uttalar sig för ytterligare föreningar. I skrivelsen framförs att 
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samtliga föreningar vill att nämnden avvaktar med beslut, tills möjlighet ges att redovisa 
för kommunen en plan för hur föreningen kan renovera och underhålla stugan. 
Vidare skriver Bokenäsets framtid att om kommunen ändå väljer att besluta om rivning, 
vill föreningarna få möjlighet att dokumentera stugan innan rivning. Samt vill 
föreningen att kommunen ansvarar för att informationsskyltar kommer upp vid platsen, 
likt på Kalvön. 

Beslutsunderlag 
Samhällbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-23 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut, daterad 2020-03-17 

Bilaga 1 Foton, daterad 2020-09-23 

Bilaga 2 Karta, daterad 2020-09-23 

Inlämnade synpunkter, daterad 2020-09-28 

Yrkanden 
Jarmo Uusitalo (MP) yrkar att bordlägga ärendet för att ge möjlighet för föreningen att 
presentera en plan för hur de kan ta hand om stugan. Beslutar nämnden att avgöra 
ärendet idag yrkas avslag på förslaget i handlingarna 
 
Kent Andreasson (UP) yrkar avslag då förslag till beslut inte hörsammar de synpunkter 
som Bokenäsets Framtid lägger fram för att bevara byggnaden 
 
 
Torun Elgebäck (C), Maria Johansson (L), Henrik Sundström (M), Karin Engdahl (S) 
yrkar bifall till förslaget i handlingarna med en tilläggs att-sats som lyder:  
 
att ideella föreningar som visat intresse för det, ges möjlighet att dokumentera huset 
innan det rivs (och själva tar kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen). 
 

Propositionsordningar 
Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot Jarmo Uusitalos (MP) 
första yrkande och finner att nämnden ska besluta i ärendet idag. Ordförande ställer 
därefter proposition på Torun Elgebäck (C) med fleras yrkande mot Jarmo Uusitalo 
(MP) med fleras andra yrkande och finner samhällsbyggnadsnämnden bifalla Torun 
Elgebäcks (C) yrkande. 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att riva byggnaden ”Götavik” som är 
belägen inom Kärlingesund 1:5 naturreservat. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2020-11-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

att ideella föreningar som visat intresse för det, ges möjlighet att dokumentera huset 
innan det rivs 
 

Reservation/Protokollsanteckning 
Jarmo Uusitalo (MP) reserverar sig i förmån för eget yrkande 
 
Kent Andreasson (UP) och Kenth Johansson (UP) reserverar sig i förmån för eget 
yrkande 
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§ 490 Dnr SBN 2020/00017  

Ändring av exploateringsavtal Kissleberg 1:4 

Sammanfattning 
Leeway AB äger fastigheten Kissleberg 1:4. På delar av denna fastighet finns en 
detaljplan från 2011. I samband med antagandet av denna detaljplan tecknades även ett 
exploateringsavtal (bilaga 1). Sedan tecknandet av exploateringsavtalet har områdets 
förutsättningar förändrats.  

 Det är en ny ägare av fastigheten.  
 Kommunen är inte längre ansvarig för vatten och avlopp utan det är 

Västvatten 
 Kommunen är nu väghållare, när avtalet tecknades var det enskild väg 

fram till fastighetsgränsen.  
För att kunna gå vidare med exploateringen av gällande detaljplan måste 
exploateringsavtalet ändras gällande ovanstående delar. 
  
Detta ärende behöver beslutas om igen då betalning av exploatören ej kommit in i tid. 
Exploatören har missat tidsangivelsen i avtalet. Då avtalet förfaller i sin helhet om inte 
betalning gjorts i tid behöver avtalet beslutas om igen.  
 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-30 
Befintligt Exploateringsavtal (bilaga 1) 2010-03-04 
Exploateringsavtal Kissleberg 1:4 uppdaterat 2020-10-30 
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2020-02-20 § 108 Ändring av 
exploateringsavtal Kissleberg 1:4 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att godkänna ändring av uppdaterat exploateringsavtal gällande Kissleberg 1:4 
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§ 491 Dnr SBN 2020/00627  

Remiss från kommunstyrelsen avseende remiss från Västra 
Götalandsregionen angående kollektivtrafikplan för Uddevalla 

Sammanfattning 
Arbetet med att ta fram en ny Kollektivtrafikplan för Uddevalla har pågått sedan 2018 och 
letts av tjänstemän från respektive organisation. Efter att ha hanterat förslagshandlingen den 
15 september 2020 i Stadstrafikforum, bestående av politiker från regionen och Uddevalla 
kommun, beslutades att planen skickas på remiss till Uddevalla kommun, Västtrafik och 
Trafikverket. Kommunstyrelsen har i sin tur skickat remiss till barn och 
utbildningsnämnden, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kultur och 
fritidsnämnden. 
  
Samhällsbyggnadsnämnden anser sammanfattningsvis att Kollektivtrafikplanen är ett 
väl genomarbetat dokument med en bra struktur och relevant innehåll. Dokumentet ger 
en bra och övergripande bild av situationen i Uddevalla, dock saknar förvaltningen 
information om utbyggnaden av Rimnersområdet, med bland annat en ny simhall. 
  
Förutom information om utbyggnaden av Rimnersområdet saknar förvaltningen en 
diskussion om hur utbyggnaden kommer att påverka kollektivtrafiken och behovet av 
kollektivtrafik i området, samt hur resandet i Uddevalla kan komma att påverkas.  
  
Vidare saknar förvaltningen information om utbyggnaden av Rimnersområdet och den 
nya simhallen har tagits med i beaktandet när det gäller hela dokumentet. Detta leder till 
en osäkerhet i om utbyggnaden av Rimnersområdet har tagits med i beaktandet och 
beräkningarna för framtida trafik i Uddevalla, eller inte. Under rubriken Trender och 
framtidsbild beskrivs exempelvis att trenderna bland annat har anpassats till Uddevallas 
lokala förutsättningar. Där saknar förvaltningen information om utbyggnaden är 
inkluderad i de lokala förutsättningarna.  
  
Under rubriken Målpunkter listas badhuset som en viktig målpunkt i Uddevalla samt 
knut- och bytespunkt för kollektivtrafiken. Då avses badhusets befintliga läge. Vilket 
ger en viss indikation på att utbyggnaden av Rimnersområdet inte tagits med i 
beräkningarna i framtagandet av Kollektivtrafikplanen.  
 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-29 
Kommunledningskontorets delegationsbeslut 2020-10-13 
Begäran om anstånd att svara på remiss om kollektivtrafikplan 2020-10-13 
Följebrev till remiss från Västra Götalandsregionen om kollektivtrafikplan för 
Uddevalla 2020-10-13 
Remiss från Västra Götalandsregionen angående kollektivtrafikplan för Uddevalla 
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Yrkanden 
Kent Andreasson (UP) yrkar bifall till förslaget i handlingarna med en tilläggs att-sats: 
att centrumpendel mellan Järnvägsstationen - busstationen.- torget- Agnebergsskolan - 
Östraboskolan- Rimnersvallen. toR läggs in som en viktig del i trafikplanen. För att ge 
positiva val och inte förbud till medborgarna att kunna göra klimatsmarta val. Vill vi 
stärka kollektivtrafiken i centrum och koppla det till de noder som vi har. 
 

Propositionsordningar 
Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna och finner att 
samhällsbyggnadsnämnden bifaller förslaget i handlingarna. Ordförande ställer därefter 
proposition på Kent Andreassons (UP) tilläggsyrkande och finner att 
samhällsbyggnadsnämnden avslår det. 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att lämna tjänsteskrivelsen som svar på Kommunstyrelsens remiss 
  

Reservation/Protokollsanteckning 
Jarmo Uusitalo (MP) 
Protokollsanteckning: 
 
I det regionala trafikförsörjningsprogrammet finns ett mål om att andelen hållbara resor 
ska vara minst 50% år 2035. Ska biltrafiken i Uddevalla minska från 69% 2018 till 50% 
fram till 2035 krävs en årlig minskning med 2%. Det innebär att ytterligare åtgärder för 
att förbättra kollektivtrafiken måste vidtas.  
 
På landsbygden kommer biltrafiken att vara kvar inom överskådlig tid, åtgärderna på 
landsbygden måste syfta till att byta ut fossila bränslen mot bättre alternativ. Det är i 
städer och tätorter vi kan förskjuta från bilresande till andra sätt att resa och därför 
måste kollektivtrafiken utformas och centrum byggas på ett sådant sätt att andra sätt att 
ta sig fram är mer attraktiva än att välja bilen.  
Kollektivtrafiken kan i sig inte påverka andelen bilar i samhället, förutom genom att 
göra det attraktivare att resa på andra sätt än med bilen.  
 
Det finns två sätt att påverka människors val av resor, ”piska eller morot”, 
kollektivtrafiken har bara möjligheten använda ”moroten”. Därför är det oerhört viktigt 
att göra kollektivtrafiken så attraktiv att människor upplever kollektivtrafiken mer 
attraktiv än personbilen. Detta kan ske genom de förslag som räknas upp i remissen, 
men även genom att kollektivtrafiken kan ge andra värden, tex. möjligheten att arbeta 
läsa eller vila istället för att vara upptagen med att köra. Därför är bekväma, punktliga 
resor och tex. internetuppkoppling an viktig aspekt för framför allt längre resor.  
 
Trafiken utgör 72% av CO2-utsläppen i Uddevalla och ungefär två tredjedelar av 
trafiken utgörs av personbilar. Även om det kommer att ske en förskjutning mot 
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fossilfria personbilstransporter under den närmaste tioårsperioden så är det viktigt att 
möjliggöra ett effektivt resande på andra sätt än med personbil.  
 
Vi upprepar: Kollektivtrafiken måste utformas, och våra tätorter och centrum måste 
byggas, på ett sådant sätt att andra sätt att ta sig fram är mer attraktiva än att välja bilen, 
och det måste ske fortare än i dagens takt. Ytterligare åtgärder måste alltså göras!  
 
 
Kent Andreasson (UP) och Kenth Johansson (UP) reserverar sig i förmån för eget 
yrkande. 
Protokollsanteckning: 
 
Uddevallapartiet anser att kommunen måste agerar framåt när det gäller utbyggnad av 
kollektivtrafiknätet om man menar något med de Globala målen och ett fossilfritt 
Sverige. 
Vårt förslag att förbättra kommunikationen i centrala Uddevalla mellan våra olika stora 
besöksnoder och där ny bebyggelse sker. 
Genom att införa en busskyttel som går ToR.  Jvstn.-Buss stn.- Torget- 
Gymnasieskolorna- Rimnersvallen. 
Samt att införa västtrafikort på Vita båtarna för att binda samman de många nya 
boenden vid kust runt Byfjorden. 
Uddevallapartiet vill hjälpa medborgare att erbjuda miljömässiga ”positiva val” och 
bidra till att utveckla Uddevalla kommun. 
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§ 492 Dnr SBN 2020/00641  

Borttagning av BESTÄMMELSER FÖR UTPLACERING AV 
REKLAMSKYLTAR M.M. PÅ KUNGSGATANS OCH NORRA 
DROTTNINGGATANS GÅGATUDELAR, UaFS 11/1985 

Sammanfattning 
1985 antogs ett styrdokument om bestämmelser för skyltning mm. på gågatan i 
Uddevalla.  
  
Under 2020 har två andra styrande dokument som reglerar skyltning reviderats, 
Bestämmelser för nyttjande av allmän plats och Bestämmelser för skyltning inom 
Uddevalla kommun. Dessa två dokument fångar upp de bestämmelser som finns som 
krav för skyltning med mera i modern tid, och motiverar ett borttagande av det 35 år 
gamla dokumentet gällande skyltning med mera.   
  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-21 
Bestämmelser för utplacering av reklamskyltar mm. på Kungsgatans och Norra 
Drottninggatans gågatudelar 1985-09-16 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att ta bort detta inaktuella dokument från Uddevalla kommuns författningssamling 
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§ 493 Dnr SBN 2020/00624  

Information om drift- och byggkostnader för lekplatser 

Sammanfattning 
Vid ett tidigare möte i Samhällsbyggnadsnämnden, augusti 2020 framfördes ett behov 
om att få till sig hur mycket det kostar att drifta och bygga lekplatser. Presidiet fick 
information 2020-09-10 och gav direktiv att nämnden skulle informeras. 
 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-27 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att notera informationen  
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§ 494 Dnr SBN 2020/00587  

Hastighetsdämpande åtgärd på Fasserödsvägen 

Sammanfattning 
Ärendet utgår från dagens sammanträde. 
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§ 495 Dnr SBN 2020/00003  

Pågående projekt inom Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Sammanfattning 
Ny tf. enhetschef för projektenheten, Linus Theorin presenterar sig för nämnden. Han 
arbetar i nuläget 50% och anställningen kommer vara minst fram till årsskiftet 
2020/2021. 
 
Förvaltningen informerar nämnden om brandstations projektet. Projektets huvuddelar 
visas och det berättas att projektet befinner sig i slutet av fas 1. Information ges vidare 
om gångtunnel och brobana i området som utreds. Utmaningar i markförhållande, 
övningsområde samt detaljplanen. 
 
Förvaltningen berättar att projektets ledord och utgångspunkt är – Friska brandmän.  
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att notera informationen till protokollet 
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§ 496 Dnr SBN 2020/00004  

Anmälningsärenden och underrättelser om avslutade 
lantmäterisammanträden 2020 

Sammanfattning 
I förteckningar över underrättelser om avslutade förrättningar och 
lantmäterisammanträden samt anmälningsärenden redovisas vad som har inkommit till 
Samhällsbyggnadsnämnden för kännedom under oktober månad 2020. 
 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-12 

 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att notera informationen 
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§ 497 Dnr SBN 2020/00005  

Information från ordförande och förvaltningschef 

Sammanfattning 
Ordförande för samhällsbyggnadsnämnden informerar om att de finns en stor 
efterfrågan av att driva padelbanor i kommunen. Samhällsbyggnadsförvaltningen och 
Kultur och fritid tittar på möjliga platser och förslag på hur kommunen ska ta sig an och 
agera – både utifrån markägarperspektiv samt övriga perspektiv tillsammans med övriga 
berörda förvaltningar.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att se över arrenden för föreningar och ett 
förslag kommer komma till nämnden framgent.  
 
Maria Jacobsson, förvaltningschef informerar om organisationsöversynen av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Steg ett är klart och bland annat blev resultatet att 
förvaltningen minskade avdelningarna med ett chefsled och att fem avdelningar blev 
sex avdelningar. Nu pågår översynen av steg två och den beräknas vara klar i mars 
2021.  
 
Förvaltningschefen informerar även om Covid -19 läget i förvaltningen. 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att notera informationen till protokollet 
 




