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Handläggare 

Arkitekt Cecilia Segerstedt 
Telefon 0522-69 73 92 
cecilia.segerstedt@uddevalla.se 

 

Ansökan om bygglov för ändrad användning från 

verksamhetslokal till gym avseende Bastionen 17. Castor 

2020:2274 

Sammanfattning 

Ansökan avser permanent bygglov för gymanläggning. Tidsbegränsat bygglov har 
tidigare getts för gymmet första gången 2006. Enligt detaljplanen ska området användas 
för industriellt ändamål. Ansökan strider därmed mot detaljplanens tillåtna användning 
av området och den ändrade användningen kan inte heller ses som en liten avvikelse. 
Förvaltningens förslag till beslut är att ansökan ska avslås. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut daterat 2020-09-28 
Översiktskarta upprättad 2020-06-26 
Ansökan inkommen 2020-06-01 
Situationsplan inkommen 2020-06-01 
Plan- och fasadritningar inkomna 2020-06-01 
Remissyttrande räddningstjänsten inkommet 2020-07-17 
Remissyttrande Västvatten inkommet 2020-07-02 
Skrivelse från sökanden inkommen 2020-06-26 
Kopia beslut tidsbegränsat bygglov 2016-08-25 
Kopia tjänsteskrivelse 2016-08-11 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avslå ansökan med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 
 
Tidsfristen för beslut började löpa 2020-06-26. Då handläggningstiden överskridits med 
mer än femton veckor ska ingen avgift tas ut för beslutet enligt 12 kap. 8 a § PBL.  

Ärendebeskrivning 

Ansökan avser permanent bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal till gym. 
Ändringarna omfattar även ombyggnad och ändring av fasad samt fasadskyltar. 
Tidsbegränsat bygglov för åtgärden gavs första gången 2006.  
 
För området gäller stadsplan 34, fastställd 1939-01-20, där det anges att området är 
planlagt för industriändamål. 
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2020-09-28 Dnr KS 2020/00500 

  

 

 

 

Grannar har getts tillfälle att lämna sina synpunkter. En granne, kommunens plan – och 
exploateringsavdelning ifrågasätter att bygglov kan ges då ansökan strider mot 
detaljplanen. 
 
Sökanden har inkommit med en skrivelse i vilken man beskriver om anläggningens 
historia och den positiva aspekten av verksamheten för Uddevallaborna för träning och 
rekreation och som arbetsgivare. Man argumenterar bl.a. för att en gymanläggning är en 
icke störande verksamhet vilket är detaljplanens syfte i och med formuleringen ”icke 
störande industri”. Man hävdar att gymverksamheten är att likställa med en lättare 
industri som inte är störande mot omgivningen. Sökanden påpekar också att flera 
liknande verksamheter fått bygglov för sportändamål inom industriområde i Uddevalla, 
tex Friskis och Svettis. 
 
Lagstöd 
Det framgår av 9 kap. 31 b § PBL att trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får 
bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, 
om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och 
    1. avvikelsen är liten, eller 
    2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna 
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.  
 
Bedömning 
Ansökan avviker från detaljplanen då den tillåtna användningen av området är industri. 
Gymverksamheten upptar hela byggnaden. Avvikelsen från detaljplanen kan därför inte 
ses som en lite avvikelse. Bygglov kan därmed inte ges enligt 9 kap. 31 b § PBL. 
 
Det stämmer som sökanden påpekar att det finns flera gym och idrottsverksamheter 
placerade inom område där detaljplanen anger industriändamål. Både verksamheter som 
är insprängda i delar av industrilokaler och också verksamheter som upptar hela (även 
stora) byggnader inom industriområde, såsom i detta fall. 
 
 
 
Peter Larsson Cecilia Segerstedt 
Kommundirektör Bygglovsarkitekt 
 



Lantmäteriet; Uddevalla kommun;

juni 26, 2020Översiktskarta Bastionen 17
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Uddevalla kommun
451 81  Uddevalla

Er ref: Cecilia Segerstedt Göteborg    2020-06-24

Beträffande ärende: BYGG.2020.2274

Angående STC och fastigheten Bastionen 17
Vi fick den 9 juni ett granskningsyttrande från Samhällsbyggnad där de ansåg att användningen 
avviker från gällande detaljplan och att avvikelsen bedömdes för stor för att kunna medge ett 
permanent lov. Vi önskar med det här brevet framföra vår syn på den bedömningen.  

Vi önskar också att tjänstemännen är villiga att ompröva sitt ställningstagande. Om det inte sker 
hoppas vi att nämnden kan hjälpa oss och/eller göra en sammanvägd bedömning som möjliggör att 
en livskraftig verksamhet och arbetsgivare kan fortsätta verka i Uddevalla. 

STC och Uddevalla 

STC har varit verksam i lokalerna ända sedan köpet från kommunen 2006. Under hela tiden har vi 
investerat miljontals kronor i renoveringar av lokalerna och byggnaderna under åren.  Verksamheten 
är välbesökt och bidrar till liv och rörelse på en annars ödslig plats. Idag har vi ett tiotal anställda och 
har event, gruppträning m.m. som hjälper till att få friskare, gladare och mer välmående 
uddevallabor. Något som många Uddevallabor verkligen uppskattar i vardagen. 

Gällande stadsplan, tidigare lov och andra kommuners bedömningar

För platsen gäller en äldre stadsplan från 1934. I stadsplanen medges J-Industri. Där det framgår att 
området får ”bebyggas med industriellt eller därmed jämförligt ändamål”. Vid tidpunkten fanns inga 
allmänna råd utan lämplighet bedömdes mycket från fall till fall och i enlighet med (i vissa fall lokal) 
byggnadsstadga. I anvisningarna 1950:2 från Kungliga byggnadsstyrelsen (som är ett resultat av 
framarbetad praxis tills 1947) omnämns ett behov av att särskilja störande och hälsofarlig industri (J) 
från icke-störande industri (Jm). I den går att utläsa att det ”ofta är inom ett industriområde 
verksamheter av sådan art och omfattning att riskerna för olägenheter med hänsyn till omgivningen 
äro betydligt mindre än beträffande områden föregentlig storindustri.” och det tillfördes en skrivning 
för att särskilja de båda typerna av industri genom den här skrivningen 

”...emellertid nödvändigt att genom stadsplanebestämmelserna 
säkerställa att för omgivningen farlig eller störande industri ej 
tillåtes uppkomma inom industriområdet.”. 
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Nedan bestämmelse föreslås i anvisningarna användas för den typ av verksamhet som inte klassades 
som storindustri. 

Med J betecknat område får användas endast för industriändamål av 
sådan beskaffenhet att närboende ej vållas, olägenheter medhänsyn 
till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Bostäder få dock anordnas i 
den utsträckning som fordras för tillsyn och bevakning av anläggning 
inom området.

Ovan skrivning är samma skrivning som står i för Bastionen 17 gällande stadsplan vilket borde ses 
som att planförfattarens mening var att området skulle inrymma en typ av verksamheter som helt 
enkelt inte var störande eller farlig för allmänheten.

En detalj-/stadsplan ska tolkas utifrån de bestämmelser som gällde vid antagandet, men gym som 
verksamhet fanns inte under dåtidens planeringssystem. Med bestämmelsen avsågs alltså områden 
innehålla diverse olika typer av och storlekar på verksamheter. Efterföljande praxis har även tillåtit 
en viss försäljning av varor och tjänster. Det viktiga för planförfattaren på den här platsen var dels att 
just verksamheter/arbetsplatser tilläts och dels att verksamheter inte skulle vara störande. Gym kan 
inte anses vara 

1. En störande verksamhet 

2. En ur riskhänseende känslig verksamhet (inkluderar inte utsatta samhällsgrupper eller andra 
riskfaktorer (såsom sovning m.m.). 

Ett tydligt bevis på att Uddevalla kommun tidigare gjort liknande avvägningar är att lokalerna 1984 
fått lov för utbildningsverksamhet för vuxna (AMI). Vidare har Friskis och svettis inom Sörvik 1:33 
tillåts bedriva sin verksamhet med samma planförutsättningar och där ett lov för motionslokal 
medgavs så sent som 1990. Liknande typ av sammanvägda beslut har getts för STC i t.ex. Trollhättan 
och Kungälv med mycket snarlika planförutsättningar. I sak är det inga förändringar i lagrummet 
varken då jämfört med nu eller myndighetens tillämpning vad gäller ”användningen”. 

Bestämmelsen om krav på bygglov i 9 kap. 2§ 3a PBL har utformats så att det i första hand är en 
byggnads senaste användning som är avgörande när byggnadens ändamål ska bestämmas. Detta 
betraktelsesätt återspeglas även i vad som uttalats i praxis vid tillämpningen av motsvarande 
reglering i äldre lagstiftning.1 För att bedöma om det är fråga om en ändrad användning behöver en 
jämförelse följaktligen göras mellan byggnadens tidigare faktiska användning och den nu aktuella 
användningen. Det är först i det fall en byggnad stått oanvänd som man ska falla tillbaka på vad som 
finns angivet i det senast lämnade bygglovet.2 I lokalerna fanns det vid köpet 2006 
utbildningsverksamhet (som är en publik/allmän verksamhet) inklusive bland annat en idrottssal. Den 
faktiska användningen var alltså de facto delvis fysisk aktivitet/träning och en verksamhet vars 
besökare främst inte var arbetstagare utan elever/studerande. 

Hänsyn till tidigare medgiven verksamhetstyp och gjord lämplighetsbedömning skulle i det här fallet 
kunna beaktas vid lovprövningen av gymverksamheten. Om det på den här platsen har bedömts 
lämpligt med utbildningslokaler (som oftast är en betydligt känsligare verksamhet) borde platsen vid 

1 se bl.a. Regeringsrättens avgöranden RÅ 802:51 och RÅ1995 ref42

2 se prop.2009/10:170 s.467 och prop.1985/86:1s.677
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en sammanvägd bedömning även kunna bedömas vara lämplig för gym/motionslokal. Vi hoppas att 
tjänstemän och politik utifrån ovan resonemang och med välvillig tolkning kan se möjligheter med 
verksamheten på platsen och i sin myndighetsutövning genom bedömning av mindre avvikelse eller 
planenlighet. 

Alternativ utveckling

Sker ett avslag av bygglovsansökan måste vi avveckla verksamheten och den återgår antingen till 
lokaler för utbildning (senast medgivna lov) eller till industriverksamhet. Vi vet att Uddevalla 
kommun på sikt har stora utvecklingsplaner för området och att det är utpekat som 
omvandlingsområde för bostäder och centrumverksamhet i FÖP:en för Uddevalla tätort. Återgår 
fastigheten till den användning som tjänstemännen nu anger innebär det med hög sannolikhet att en 
störande industri/verksamhet istället kommer etablera sig på platsen. Ett företag som äger eller gör 
den typen av investeringar som en återgång till industriverksamhet på fastigheten innebär gör det 
med en investeringshorisont på minst 20 år. Det i sig gör att det under minst 20 år kommer finnas en 
verksamhet som inte alls är i linje med kommunens intentioner. Befintlig gymverksamhet är däremot 
något som är helt enligt kommunens önskemål för en framtida utvecklingen och intentionerna i 
stadens översiktsplaner. Gymverksamheten kan också ses som att den bidrar till omvandlingen till 
den typ av verksamhet och aktivitet som kommunen vill ha på platsen. Översiktsplaner är inte 
juridisk bindande, men kan ge stöd i hanteringen av ärendet. 

Vägen framåt

I dialog med kommunens Stadsbyggnadsförvaltning har det diskuterats många lösningar och förslag 
för verksamheten. För oss finns det tre reella alternativ.

1. Att vi har möjlighet att vara kvar och fortsätta utveckla platsen tillsammans med Uddevalla 
genom ett beviljat lov

2. Att vi får hjälp och möjlighet att etablera oss på en annan ur affärsmässig synvinkel lämplig 
plats i kommun 

3. Om ingen av ovan alternativen är möjliga är sannolikheten hög att STC är tvungna att 
avveckla sin verksamhet i Uddevalla samt sälja och/eller hyra ut fastigheten för 
industriändamål. 

Av alternativen vill vi helst få möjlighet att vara kvar i våra nuvarande lokaler och ber 
samhällsbyggnadsnämnden att göra en sammanvägd bedömning utifrån alla aspekter för att 
möjliggöra det. 

Med vänlig hälsning
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  På uppdrag av  
Uddevalla Vatten AB 

Datum: 2020-07-02 
Dnr: 2020/009 

 
 

   

 
 
 

  
   

Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3B • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

Handläggare: 
Ulrika Svensson 
0522-63 88 41 
ulrika.svensson@vastvatten.se 

Uddevalla kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 
451 81 UDDEVALLA 

 

Remissvar 

Fastighet: Bastionen 17     Ert diarienummer: BYGG.2020.2274 

 
Uddevalla Vatten AB har av samhällsbyggnadsnämnden i Uddevalla kommun fått 
möjligheten att yttra sig angående en ansökan om bygglov för ändrad användning 
från verksamhetslokal till gym. 

Synpunkter 

Den aktuella fastigheten ligger inom det allmänna verksamhetsområdet för VA och är 
idag ansluten.  
 
Uddevalla Vatten har inga synpunkter i ärendet. 
 
Med vänlig hälsning 
Västvatten AB på uppdrag av Uddevalla Vatten AB 

 
Ulrika Svensson 
VA-ingenjör 







Tjänsteskrivelse
Samhällsbyggnad
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2016-08-11 Dnr: SBN-EDP 2015/3934
SBN 2016/458

Handläggare
Bygglovarkitekt, Mikael Wennergren
Telefon 0522-697302
mikael.wennergren@uddevalla.se

Förslag till beslut om förnyelse av tidigare beviljat
tidsbegränsat bygglov (ändrad användning från industrilokal
till gym/motionslokal) till och med 2021-09-30 BASTIONEN 17

Sammanfattning
Ansökan avser förlängning t o m 2021-09-30 av tidigare beviljat tidsbegränsat bygglov
från industrilokal till gym/motionslokal. Parkering för verksamheten finns på andra
sidan Bastionsgatan. Avvecklingsplan finns. Användningen och placering avviker från
detaljplan.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-11.
Ansökan med ankomstdatum 2015-06-10.
Ursprungligt bygglov beviljat 2006-09-14.
Kompletterande bygglov skärmtak beviljat 2011-12-15.
Planritningar med ankomstdatum 2011-12-14
Situationsplan och fasadritningar med ankomstdatum 2014-11-06
Avvecklingsplan med ankomstdatum 2016-08-11

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att med stöd av plan- och bygglagen 9 kap §33 bevilja tidsbegränsat bygglov t o m
2021-09-30 för användning som gym/motionslokal

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förlängning t o m 2021-09-30 av tidigare beviljat tidsbegränsat bygglov
från industrilokal till gym/motionslokal. Anläggningen omfattar 1 650 kvm
bruttototalarea, BTA. Byggnaden ligger intill tomgräns i norr och öster, här finns dock
inga fastigheter med byggrätt. Skärmtak har uppförts över tomtgräns i nordost där
kommunen är fastighetsägare. Ursprungligt bygglov beviljades 2006-09-30 §279.
Kompletterande bygglov för skärmtak lämnades 2014-12-15 § B0464. Parkering för
verksamheten finns på andra sidan Bastionsgatan och väst om med ca 130 p-platser.



Tjänsteskrivelse
Samhällsbyggnad
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2016-08-11 Dnr:SBN-EDP 2015/3934

Avvecklingsplan finns visande att efter sista tidsförlängningen planeras verksamheten
att flyttas till annan lokal.

För fastigheten gäller detaljplan 34 fastställd 1939-01-20. Aktuella bestämmelser enligt
denna föreskriver användning för industriellt ändamål samt att byggnad ska placeras
minst 4,5m från gräns mot granntomt med byggrätt.

Grannar har ingen erinran.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ytterligare förlängning av bygglov kan
beviljas t o m 2021-09-30. Därefter måste verksamheten avvecklas i byggnaden
alternativt ny detaljplan tagits fram som möjliggör fortsatt användning som
gym/motionslokal.

Carina Johansson Mikael Wennergren
Förvaltningschef Bygglovarkitekt

Expediera till:
Sökanden
Hörda grannar
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2020-07-30 Dnr KS 2020/00497 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 
Telefon 0522-69 62 90 
sebastian.johansson@uddevalla.se 

 

Bestämmande av sammanträdesdagar för jävsutskottet 2021 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsens jävsutskott för 2021. Förslaget består av 10 sammanträden som 
infaller den första onsdagen i varje kalendermånad undantaget i januari då mötet skjuts 
till den 12 januari samt i juli och augusti som föreslås fortsatt vara sammanträdefria. 
Sammanträdena föreslås börja kl. 08:30 och 1,5 timma avsätts för varje sammanträde. 
 
Följande dagar föreslås: 12 januari, 3 februari, 3 mars, 7 april, 5 maj, 2 juni, 1 
september, 6 oktober, 3 november och 1 december 
  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-07-30 

Förslag till beslut  

Jävsutskottet beslutar 
 
att fastställa följande dagar för jävsutskottets sammanträden år 2021, 12 januari, 3 
februari, 3 mars, 7 april, 5 maj, 2 juni, 1 september, 6 oktober, 3 november och 1 
december, samt  
 
att sammanträdena ska börja kl. 08:30. 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Skickas till 
Kommunikationsenheten 
Avdelningen Myndighet, samhällsbyggnad 



Förteckning delegationsbeslut byggärenden, 2020-09-22
Datumperiod: 2020-08-17 - 2020-09-22

Fastighet Beslutsdatum
Ärende
Ärendebeskrivning
Dokumentbeskrivning

Befattning, handläggare

SIMMERSRÖD 1:101 2020-09-21

KS.2019.1981

Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkering, utökning av befintlig

Slutbesked enkla åtgärder Bygglovsarkitekt, KS § 83: SLUTB
Bygglovsarkitekt

Antal ärenden 1

2020-09-22 Sida 1 av 1
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