
 

  
Utses att justera Mattias Forseng 
Justeringens plats och tid Stadshuset 2020-06-24 kl. 10:00 Paragrafer §§ 273–275, 

277–312, 

314–317  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Josefin Florell 
  
Underskrift ordförande ……………………………………………… …………. 
 Mikael Staxäng                                       Roger Johansson 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Mattias Forseng 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-18 
Förvaras hos Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Anslaget sätts upp 2020-06-24 
Anslaget tas ner 2020-07-15 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Ola Löfgren 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18  
 

 
Sammanträde Samhällsbyggnadsnämnden  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, kl. 08:00 till 15:52 med ajourneringar 09:34- 

10:00, 10:37-10:44, 12.00-13.12 och 14:23-14:52.  
  
Ledamöter Mikael Staxäng (M), Ordförande ej § 299 p.g.a. jäv 

Roger Johansson (L), 1:e vice ordförande, tjänstgörande ordförande § 

299 

Kenneth Engelbrektsson (S), 2:e vice ordförande 

Roger Ekeroos (M) ej § 295 p.g.a. jäv 

Stig Olsson (C) 

Maria Johansson (L) 

Karin Engdahl (S) 

Susanne Börjesson (S)  

Per-Arne Andersson (S) 

Martin Pettersson (SD) 

Mattias Forseng (SD) 

Kent Andreasson (UP) 

 
Tjänstgörande ersättare Erik Johansson (KD) för Jerker Lundin (KD) 

Markus Klasson (M) för Roger Ekeroos (M) § 295  

Markus Klasson (M) för Mikael Staxäng (M) § 299 

   
Ersättare Markus Klasson (M) 

Torun Elgebäck (C) 

Susanne Grönvall (S) deltar på distans  



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Anna-Lena Heydar (S)  

Marie Lundström (V) 

Ole Borch (MP) 

John Alexandersson (SD) ej § 296 

Kenth Johansson (UP), deltar på distans 

 
Övriga Förvaltningschef TF Aya Norvell   

Administrativ chef Lotta Wall 

Josefin Florell, sekreterare 

Avdelningschef Andreas Roos  

Avdelningschef Lisa Cronholm  

Avdelningschef Lars-Göran Johansson  

Enhetschef Martin Hellström  

Enhetschef Therese Johansson  

Enhetschef Jenny Karlsson  

Projektledare Christine Gunnarsson  

Projektledare Jonas Sand  

Projektledare Robert Börjesson 

IKT-utvecklare Kristian Samuelsson  

Bygglovsarkitekt Henrik Noord  

Utvecklare Malin Witt 

Planarkitekt Emmy Linder 

Skogsförvaltare David Alfredsson 

Bygglovsarkitekt Cecilia Sjöstedt 

Kommunekolog Sofia Stengavel  

Trafikingenjör Jörgen Wennergren 

Enhetschef Paula Nyman 

Kommunekolog Marie Arvidsson 

Bygglovshandläggare Anna Magnusson 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 

Charlott Rahm, förslagsställare 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 273 Dnr SBN 2020/00001  

Upprop och val av justerare 

Sammanfattning 

Upprop förrättas och Mattias Forseng (SD) föreslås att jämte ordförande justera 

sammanträdets protokoll. Förvaltningen föreslår att justeringen ska äga rum den 24 juni 

kl. 10:00 på Stadshuset. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att Mattias Forseng (SD) jämte ordförande justerar sammanträdets protokoll onsdagen 

den 24 juni kl. 10:00 på Stadshuset.  



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 274 Dnr SBN 28444  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning 

Nytt ärende: 

 

• Utrivning av Äsperöds kvarndamm läggs till som nr 34, efter Aröd 2:2 

 

Ärenden som ska justeras omedelbart: 

 

• Ärende 4; Kajpromenad med översvämningsskydd i Uddevalla 

 

• Ärende 41; Yttrande till Förvaltningsdomstolen gällande åtgärder med anledning 

av Covid-19  

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

  

att fastställa dagordningen med ovan noterade förändringar 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 275 Dnr SBN 2020/00007  

Information ekonomi 

Sammanfattning 

Bengt Adolfsson, ekonomichef, informerar om lagen om kommunal bokföring och 

redovisning (2018:597), som ersätter den tidigare lagen om kommunal redovisning.  

 

Nämnden får även information om exploateringsredovisning och exploateringsekonomi. 

Uddevalla befinner sig i ett expansivt läge vilket ställer krav på processer och 

ekonomisk redovisning. Gränsdragningarna mellan driftskostnader och 

investeringskostnader i redovisningen tillämpat på Uddevalla kommuns 

investeringsprocess påverkar budgeten. 

 

Malin Witt, utvecklare, informerar om verksamhetsplan och budget för 2021. 

Flerårsplanen är inte fastställd och därmed saknas ramfördelning till förvaltningarna. 

Arbetet pågår och processen fortlöper bra i nuläget utifrån förutsättningarna.  

 

Månadsuppföljningen per sista maj anger inga avvikelser som motsäger beslut i 

delårsrapporten. 

 

Kommunstyrelsen har beslutat att öka samhällsbyggnadsnämndens bidrag med 2 

miljoner kronor, i enlighet med nämndens förslag i controllerrapporten om 

kompensation för kostnader för förstudier och detaljplaner.  

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att godkänna rapporteringen 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 277 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 2020-06-10 

Förteckningar över fattade delegationsbeslut 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 278 Dnr SBN 2020/00386  

Delegation enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen 

Sammanfattning 

En tillfällig lag om smittskyddsåtgärder på serveringsställen förväntas träda i kraft 1 juli 

i år. Riksdagen kommer sannolikt att ta beslut om lagen innan midsommar. 

Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet får ett särskilt 

tillsynsuppdrag och befogenhet att besluta om de förelägganden som behövs mot 

serveringsställen, för att minska risken för spridningen av covid-19. Förelägganden kan 

gälla ommöblering, begränsning av öppettider eller stängning och kan förenas med vite. 

Besluten gäller omedelbart, om inte annat anges i beslutet. 

De verksamheter som omfattas är endast serveringsställen som serverar mat och dryck 

inom en näringsverksamhet. Exempelvis glasskiosker som saknar sittplatser och bord 

omfattas inte. 

För att kunna bedriva tillsyn enligt den kommande lagstiftningen behöver 

Samhällsbyggnadsnämnden delegera befogenheter att besluta om åtgärder. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-02 

Förslag till uppdatering av Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att anta föreslaget tillägg till nämndens delegationsordning 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 279 Dnr SBN 2020/00371  

Nya vägnamn på Rörbäcksområdet 

Sammanfattning 

Ägaren på Bokenäs-Kärr 1:29 kontaktade kommunen under 2018 då han upplevde att 

flera boende i området hade problem med sina adresser på Bokenäs Kärr. 

Fastighetsägaren önskar därför att få vägnamn för vägen till sin fastighet samt även att 

den långa vägen som startar vid väg 791 och leder ner till havet vid Rörbäck skulle få 

vägnamn för att, där det finns behov, kunna adressera utifrån det vägnamnet. Han 

efterfrågade också en allmän översyn av adresserna i området, då det tex finns flera 

vägnamn beslutade 1993 som inte tagits i bruk för adressering. Delar av kommunens 

namnberedning har haft möte med fastighetsägaren samt representant för Lycke- 

Rörbäck samfällighetsförening. I början av 2020 skickade en förfrågan ut till de 

fastighetsägare som kunde vara berörda av en adressändring. Samråd har även skett i 

olika frågor med Lantmäteriets ortnamnsgrupp, hembygdsföreningen, Rörbäck-Lyckås 

samfällighetsförening samt Postnord. Utifrån synpunkterna och samråden kan 

konstateras att det finns behov av att ändra adress för boende med adresser på Bokenäs 

Kärr men att vi inte ska ändra adresser där dagens adresser fungerar väl. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-01 

Karta 2020-05-27 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Erik Johansson (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna.  

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa vägnamnet Lunnens väg för vägen vid 

Bokenäs-Kärr 1:27 och 1:29. 

 

att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa vägnamnet Rörbäcksvägen för vägen som 

startar vid väg 791 och leder ner till havet vid Rörbäck. 

 

att föreslå Kommunfullmäktige att upphäva namnet Godovägen samt fastställa 

vägnamnet Lilla Bräckes väg i samma sträckning. 

 

att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa tillägget Stora Kärr som gårdsadress för 

fastigheterna Bokenäs-Kärr 1:4 och 1:31. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 280 Dnr SBN 2020/00365  

Trollgil 1:7. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus. BYGG.2019.3983 

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Trollgil 

1:7. Den tilltänkta nybyggnationen uppfyller kraven i Plan- och bygglagen (PBL) samt 

Miljöbalken (MB). Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därför att förhandsbesked 

kan beviljas på den aktuella platsen. I senare bygglovsskede tas utformning av 

byggnaden upp till bedömning och beslut, med hänsyn tagen till platsens topografi och 

omgivning. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-27 

Ansökningsblankett med situationsplan inkommen 2019-10-31 

Översiktskarta utskriven 2019-11-06 

Yttrande från Västvatten inkommen 2019-11-15 

Yttrande från Länsstyrelsen inkommen 2019-11-27 

Yttrande från Trafikverket inkommen 2020-02-19 

Beslut från Länsstyrelsen om tillstånd till ingrepp i fornlämning inkommen 2020-04-09 

Bemötande av yttranden inkommen 2020-04-24 

Teknisk utredning vattenförsörjning inkommen 2020-04-24 

PM Risk, vibrationer och buller inkommen 2020-04-24 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Erik Johansson (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att ansökan om förhandsbesked beviljas 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. 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 280 

 
Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 

separat.  

 

Avgifter 

Ärendet bedömdes vara komplett 2019-10-31. Tioveckorsfristen för beslut har 

förlängts med tio veckor och överskridits med mer än femveckor. Ingen avgift ska 

därför tas ut enligt 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2020:900), PBL. 

 

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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 280 
 

Skicka din överklagan till: 

Uddevalla kommun 

Samhällsbyggnad  

451 81 Uddevalla  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 281 Dnr SBN 2020/00363  

Lane-Ryrs Anneröd 1:5. Ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus. BYGG.2020.1157 

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Lane-

Ryrs Anneröd 1:5. Den tilltänkta nybyggnationen uppfyller kraven i Plan- och 

bygglagen (PBL) samt Miljöbalken (MB). Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer 

därför att förhandsbesked kan beviljas på den aktuella platsen. I senare bygglovsskede 

tas utformning av byggnaden upp till bedömning och beslut, med hänsyn tagen till 

platsens topografi och omgivning 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-27 

Ansökan inkommen 2020-02-25 

Situationsplan inkommen 2020-03-18 

Översiktskarta utskriven 2020-04-08 

Samrådsyttrande från miljötillsynsenheten Trafikbuller inkommen 2020-03-24 

Yttrande från Lantmäteriet inkommen 2020-04-02 

Yttrande från Trafikverket inkommen 2020-04-14 

Beslut från Trafikverket inkommen 2020-05-12 

Bilaga till Beslut från Trafikverket inkommen 2020-05-12 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Erik Johansson (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att ansökan om förhandsbesked beviljas 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.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 281 
 

Avgifter 

Avgift för förhandsbesked: 5676 kronor  

Avgift för expediering och kungörelse: 1135 kronor 

 

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 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

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 

Ärendet bedömdes vara komplett 2020-01-17. Tioveckorsfristen för beslut har 

förlängts med tio veckor och överskridits med två veckor. Reducerad avgift ska 

därför tas ut enligt 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2020:900), PBL. 

Avgift för förhandsbesked: 5580 kronor  

Avgift för expediering och kungörelse: 3667 kronor 

Reducering av avgift: -3699 kronor 

Summa: 5548 kronor 

 

Beslutet expedieras till 

Dala Trähus Entreprenad 

Thomas Henriksen 

Nytorpsvägen 23 

459 30 Ljungskile 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 282 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 283 Dnr SBN 2020/00154  

Börsås 1:7. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus. BYGG.2019.3714 

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Börsås 

1:7. Den tänkta åtgärden står i konflikt med natur- och kulturvärden på platsen och 

strider därför mot tillämpliga bestämmelser i Plan- och bygglagen (PBL) samt 

Miljöbalken (MB). Det är heller inte visat att vattenförsörjningen skulle kunna ske på 

ett tillfredställande sätt.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därför att förhandsbesked ska avslås på den 

aktuella platsen. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-27 

Ansökan inkommen 2019-10-09 

Bilaga till ansökan inkommen 2019-10-09 

Situationsplan inkommen 2019-10-19 

Översiktskarta utskriven 2019-10-24 

Yttrande från Västvatten inkommen 2019-10-30 

Samrådsyttrande miljötillsyn Trafikbuller inkommen 2019-11-04 

Yttrande från Lantmäteriet inkommen 2019-11-13 

Yttrande från Länsstyrelsens kulturmiljöenhet inkommen 2020-01-24 

Yttrande från Länsstyrelsens naturavdelning inkommen 2020-02-05 

Yttrande från kommunekolog inkommen 2020-02-13 

Bemötande från sökande med fotobilagor inkommen 2020-05-06 

Skrivelse från sökande med kartbilaga inkommen 2020-05-26  

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Mikael Staxäng (M), Stig Olsson (C), Erik Johansson (KD) och 

Kent Andreasson (UP): att förhandsbesked beviljas då de påtalade biotopvärdena som 

nämns i tjänsteskrivelsen inte bedöms påverkas menligt av en eventuell nybyggnation 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att ansökan om förhandsbesked beviljas då de påtalade biotopvärdena som nämns i 

tjänsteskrivelsen inte bedöms påverkas menligt av en eventuell nybyggnation 

 
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. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 283 
 

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

 

Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 

separat. 

 

Avgifter 

Ärendet bedömdes vara komplett 2019-10-19. Tioveckorsfristen för beslut har 

förlängts med tio veckor och överskridits med mer än femveckor. Ingen avgift ska 

därför tas ut enligt 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2020:900), PBL. 

 

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. 

 

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. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 283 
 

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 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 284 Dnr SBN 2020/00362  

Kristevik 1:3. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
annan byggnad eller anläggning, lagerlokal. BYGG.2020.483 

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av lagerlokal på fastigheten Kristevik 

1:3. Den tilltänkta nybyggnationen uppfyller kraven i Plan- och bygglagen (PBL) samt 

Miljöbalken (MB). Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därför att förhandsbesked 

kan beviljas på den aktuella platsen. I senare bygglovsskede tas utformning av 

byggnaden upp till bedömning och beslut, med hänsyn tagen till platsens topografi och 

omgivning. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-27 

Ansökan inkommen 2020-02-03 

Situationsplan inkommen 2020-02-03 

Översiktskarta utskriven 2020-02-26 

Yttrande från Lantmäteriet inkommen 2020-03-06 

Samrådsyttrande från miljötillsyn Miljöskydd inkommen 2020-03-11 

Yttrande från Vattenfall inkommen 2020-03-20 

Yttrande från Länsstyrelsen inkommen 2020-03-30 

  

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Erik Johansson (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att ansökan om förhandsbesked beviljas 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.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 284 
 

Avgifter 

Avgift för förhandsbesked: 5676 kronor  

Avgift för expediering och kungörelse: 1135 kronor 

 

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 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 285 Dnr SBN 2020/00364  

Rössebol 2:1. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus. BYGG.2020.451 

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Rössebol 

2:1. Den tilltänkta nybyggnationen uppfyller kraven i Plan- och bygglagen (PBL) samt 

Miljöbalken (MB). Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därför att förhandsbesked 

kan beviljas på den aktuella platsen. I senare bygglovsskede tas utformning av 

byggnaden upp till bedömning och beslut, med hänsyn tagen till platsens topografi och 

omgivning. Byggnadens placering med avstånd till strandskyddsgräns ska beaktas i 

bygglovsskedet 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-27 

Ansökan inkommen 2020-02-07 

Situationsplan inkommen 2020-03-10 

Översiktskarta utskriven 2020-02-13 

Yttrande från Lantmäteriet inkommen 2020-04-02 

Yttrande från Miljötillsynsenheten för Hälsoskydd inkommen 2020-04-08 

Yttrande från kommunekolog inkommen 2020-05-08 

Sökandens bemötande inkommen 2020-05-14 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Erik Johansson (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 

(2010:900) 

1. med villkor att byggnader och anläggningar placeras med ett avstånd till 

strandskyddsgräns, så att de inte genererar en hemfridszon inom det 

strandskyddade området. 

 

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. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 285 
 

Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 

separat.  

 

Avgifter 

Avgift för förhandsbesked: 5676 kronor  

Avgift för expediering och kungörelse: 1135 kronor 

 

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 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 286 Dnr SBN 2020/00235  

Ulvesund 1:38. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
två enbostadshus. BYGG.2017.781 

Sammanfattning 

Ansökan avser uppförande av två enbostadshus inom ett förtätat bebyggelseområde. 

Platsen har särskilt markerats i gällande översiktsplan för Ljungskile, som föreskriver 

att ny bebyggelse inom området såväl som förändring av bebyggelse inom området ska 

föregås av detaljplan. Vidare följer av 4 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL) att 

kommunen ska med en detaljplan pröva ett markområdes lämplighet för bebyggelse 

samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för ett nytt byggnadsverk om det råder stor 

efterfrågan på området för bebyggande. Flera ansökningar om förhandsbesked har 

inkommit inom området vilket tyder på att det råder stor efterfrågan på byggnation. 

Ansökan ska därmed avslås med hänvisning till att förslaget strider mot intentionerna i 

översiktsplanen samt mot 4 kap. 2 § PBL.   

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-28 

Ansökan inkommen 2017-02-10 

Situationsplan inkommen 2017-02-10 

Översiktskarta utskriven 2019-09-09 

Yttrande från Lantmäteriet inkommen 2019-09-11 

Samrådsyttrande från kommunens miljöenheter inkommen 2019-10-22 

Yttrande från Västvatten inkommen 2020-03-17 

Yttrande från Trafikverket inkommen 2020-03-19 

Yttrande från berörda grannar inkomna 2020-03-17 och 03-20 

Bemötande från sökande inkommen 2020-03-25    

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Erik Johansson (KD) och 

Kent Andreasson (UP): att ansökan om förhandsbesked beviljas.  

 

Martin Pettersson (SD): att ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 

§ plan- och bygglagen (2010:900) 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att ansökan om förhandsbesked beviljas 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. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 286 
 

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 2017 fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 

separat.  

 

Avgifter 

Avgift för förhandsbesked (negativt eller positivt): 4 032 kronor  

Avgift för expediering och kungörelse: 2 661 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. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 286 

 
 

 

 

 

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 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 287 Dnr SBN 2020/00234  

Ulvesund 1:235. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad 
av två enbostadshus. BYGG.2019.3684 

Sammanfattning 

Ansökan avser uppförande av två enbostadshus inom ett förtätat bebyggelseområde. 

Platsen har särskilt markerats i gällande översiktsplan för Ljungskile, som föreskriver 

att ny bebyggelse inom området såväl som förändring av bebyggelse inom området ska 

föregås av detaljplan. Vidare följer av 4 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL) att 

kommunen ska med en detaljplan pröva ett markområdes lämplighet för bebyggelse 

samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för ett nytt byggnadsverk om det råder stor 

efterfrågan på området för bebyggande. Flera ansökningar om förhandsbesked har 

inkommit inom området vilket tyder på att det råder stor efterfrågan på byggnation. 

Ansökan ska därmed avslås med hänvisning att förslaget strider mot intentionerna i 

översiktsplanen samt mot 4 kap. 2 § PBL.    

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-28 

Ansökan inkommen 2019-10-07 

Brev med kompletterande upplysningar inkommen 2019-10-07 

Situationsplan inkommen 2019-10-07 

Översiktskarta utskriven 2019-11-07 

Skrivelse från sökande inkommen 2019-10-30 

Yttrande från berörd granne inkommen 2019-11-20 

Yttrande från Lantmäteriet inkommen 2020-02-11 

Yttrande från Västvatten inkommen 2020-02-20 

Yttrande från Trafikverket inkommen 2020-03-19 

Bemötande från sökande inkommen 2020-03-26    

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Erik Johansson (KD) och 

Kent Andreasson (UP): att ansökan om förhandsbesked beviljas.  

 

Martin Pettersson (SD): att ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 

§ plan- och bygglagen (2010:900) 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § Plan- och bygglagen 

(2010:900) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 287 
 

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. 

 

Avgifter 

Ärendet bedömdes vara komplett 2019-10-07. Tioveckorsfristen för beslut har 

överskridits med mer än fem veckor. Ingen avgift ska därför tas ut enligt 12 kap. 8 a § 

plan- och bygglagen (2020:900), PBL. 

 

Beslutet expedieras till 

Ljungskile Hus och Hem AB 

Skojarbacken 12 

45933 Ljungskile 

 

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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 287 
 

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 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 288 Dnr SBN 2020/00029  

Ulvesund 1:116. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus. BYGG.2019.4149 

Sammanfattning 

Asökan avser uppförande av två enbostadshus inom ett förtätat bebyggelseområde 

Platsen har särskilt markerats i gällande översiktsplan för Ljungskile, som föreskriver 

att ny bebyggelse inom området såväl som förändring av bebyggelse inom området ska 

föregås av detaljplan. Ansökan ska därmed avslås med hänvisning att förslaget strider 

mot intentionerna i översiktsplanen.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-26  

Ansökan inkommen 2019- 11-20 

Situationsplan inkommen 2019- 11-20 

Trafikverkets yttrande inkommen 2020-03-19   

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Erik Johansson (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna. 

 

Martin Pettersson (SD): att ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 

§ plan- och bygglagen (2010:900) 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Roger Johansson (L) med fleras yrkande mot Martin 

Petterssons (SD) och finner att nämnden beslutar i enlighet med det förstnämnda 

yrkandet. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att avslå ansökan om förhandsbesked med stöd av 4 kap 2 § PBL (2010:900)  

Reservation 

Martin Petterson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

 

Avgifter 

Avgift för förhandsbesked: 0 kronor  

Avgift för expediering och kungörelse: 0 kronor 

Handläggningstiden har varit längre än 15 veckor och det finns därför inte möjlighet att 

ta ut någon avgift. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 288 

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.  

Namn, adress, postnummer, Ort 

 

Delgivning med mottagningsbevis / delgivningskvitto och överklagandehänvisning 

Sökande 

 

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 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 289 Dnr SBN 2020/00375  

Högås-Kärr 1:18. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus. BYGG.2019.4102 

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Högås-Kärr 1:18. Den 

aktuella fastigheten består av en bebyggd fastighet med ett enbostadshus. 

Berörda grannar har hörts och fastighetsägarna till Högås-Hälle 1:4 har framfört 

synpunkter i ärendet. Sökande har styrkt vattentillgången genom att redovisa 

brunnsprotokoll från två brunnar på den aktuella fastigheten. Föreslagen byggnation 

bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för grannarna eller 

jordbruksverksamheten enligt 2 kap 9 § PBL. 

Förvaltningen bedömer att ansökan om förhandsbesked ska beviljas. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-29 

Översiktskarta daterad 2020-05-29 

Ansökan inkommen 2019-11-14 

Situationsplan inkommen 2019-11-14 

Granneyttrande med synpunkter inkommit 2020-03-25 

Brunns- och borrprotokoll inkommit 2020-05-27 

Brunns- och borrprotokoll inkommit 2020-05-27 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Erik Johansson (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att   bevilja ansökan om förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 

(2010:900), PBL 

  

att   avgifterna för förhandsbeskedet och expediering och kungörelse är 5 676 kronor 

respektive 1 135 kronor. Tidsfristen för beslut började löpa 2020-04-27. Beslut har 

fattats inom det lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 § PBL.  

 

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. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 289 
 

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

 

Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 

separat.  

 

Beslutet expedieras till 

Sökande 

 

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.  

Namn, adress, postnummer, Ort 

 

Delgivning med mottagningsbevis / delgivningskvitto  och överklagandehänvisning 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 289 
 

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 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 290 Dnr SBN 2020/00376  

Råsseröd 1:10. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus. BYGG.2020.1738 

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Råsseröd 1:10. Berörda 

grannar har inte framför några synpunkter på ansökan. Förhandsbesked har tidigare 

beviljats på fastigheten men detta har slutat att gälla. 

  

Förvaltningen bedömer att ansökan om förhandsbesked ska beviljas. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-29 

Översiktskarta daterad 2020-05-29 

Ansökan inkommen 2020-04-09 

Situationsplan inkommen 2020-04-27 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Erik Johansson (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna.  

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att   bevilja ansökan om förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 

(2010:900), PBL 

  

att   avgifterna för förhandsbeskedet och expediering och kungörelse är 5 676 kronor 

respektive 1 135 kronor. Tidsfristen för beslut började löpa 2020-04-27. Beslut har 

fattats inom det lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 § PBL.  

 

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.  

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 290 
 

Beslutet expedieras till 

Sökande 

 

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 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 291 Dnr SBN 2020/00377  

Stale 1:10. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
fritidshus. BYGG.2020.1507 

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten Stale 1:10. Enligt Sveriges 

geologiska undersöknings översiktliga kartläggning av grundvatten visar att det är 

mindre goda uttagsmöjligheter av vatten i området. 

  

Enligt 2 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900) ska bebyggelse bland annat 

lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att 

ordna vattenförsörjning. 

  

Förvaltningens bedömning är att det inte går att ge ett positivt förhandsbesked utifrån 

befintligt underlag. Ansökan föreslås därför att avslås. 

  

Grannar och andra sakägare är inte hörda i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-29 

Översiktskarta daterad 2020-05-29 

Ansökan inkommen 2020-03-19 

Situationsplan inkommen 2020-03-19 

Utdrag ur brunnsregistret inkommit 2020-05-06 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Erik Johansson (KD) och 

Kent Andreasson (UP): att ärendet återremitteras för att höra grannar och andra berörda 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att   ärendet återremitteras för hörande av grannar och andra berörda 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 292 Dnr SBN 2020/00384  

Pipfabriken 14. Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage. 
BYGG.2019.1924.  

Sammanfattning 

Ansökan innebär en ändring från tidigare beviljat bygglov, SBN 2019-09-17. Ändringen 

avser placeringen av det sökta garaget då tidigare beviljat bygglov hamnade utanför 

fastighetsgränsen med ca en kvadratmeter. Avseende den nya placeringen, placeras 

garaget nu 0,2 meter från den norra fastighetsgränsen och som närmast 0,7 meter från 

den västra fastighetsgränsen. Detaljplanens bestämmelse för den specifika platsen är 

lokalgata, vilket betyder allmän plats. Ansökan om ett garage för privat bruk på den 

specifika platsen anses ha en såpass enskild karaktär och fråntar allmänhetens rätt att 

kunna använda platsen. Ansökan anses där med inte följa gällande detaljplan. 

Förvaltningens bedömning är att det saknas förutsättningar att bevilja bygglovet. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-29 

Ansökan inkommen 2020-04-28 

Situationsplan inkommen 2020-04-28 

Planritningen inkommen 2019-05-07 

Fasadritning inkommen 2019-05-07  

Sektionsritning inkommen 2019-05-07 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Erik Johansson (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att   avslå ansökan om bygglov enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen  

 

Upplysningar 

Avgifter är beslutade enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 

separat. 

 

Avgift för bygglov: 3 860 kronor  

Avgift för expediering och kungörelse: 1 135 kronor 

 

Beslutet expedieras till 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 292 
 

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.  

 

 

 

 

 

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. 

 

Skicka ditt överklagande till: 

Uddevalla kommun 

Samhällsbyggnad  

451 81 Uddevalla 

https://poit.bolagsverket.se/


 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 293 Dnr SBN 2020/00382  

Herrestad 5:12. Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast. 
BYGG.2020.1789 

Sammanfattning 

Ansökan avser bygglov för uppförande av en 12 meter hög mast för radiolänk. Masten 

placeras under vägbanan under E6. Grannar har haft synpunkter. Det är förvaltningens 

bedömning att bygglov ska beviljas trots att grannar haft invändningar. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-29 

Översiktskarta upprättad 2020-05-29 

Ansökningsblankett inkommen 2020-04-16 

Bilaga till ansökan inkommen 2020-04-16 

Brevbilaga till ansökan inkommen 2020-04-16 

Situationsplan inkommen 2020-04-16 

Fotografi inkommet 2020-04-16 

Yttrande från Försvarsmakten inkommet 2020-04-28  

Yttrande från Trafikverket inkommet 2020-05-12  

Yttrande från samhällsbyggnad PLEX inkommet 2020-04-22  

Epost fråga från grannar inkommen 2020-05-08 

Synpunkter från grannar 

Sökandens svar på grannarnas synpunkter inkomna 2020-05-08 resp. 2020-05-15 

Förslag till kontrollplan 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Erik Johansson (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

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

  

att  kontrollansvarig inte krävs för åtgärden enligt 10 kap. 10 § PBL. Byggherren 

ansvarar för kontrollen av genomförandet. 

  

1. Avgift för bygglov: 3 860 kronor 

2. Avgift för expediering och kungörelse: 1 135 kronor 

  

Tidsfristen för beslut började löpa 2020-04-16. Beslut har fattats inom det lagstadgade 

tiden enligt 9 kap. 27 §, PBL.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 293 
 

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 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 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 

Sökande 

 

Delgivning 

Beslutet delges följande enligt 9 kap. § 41 PBL: 

 

Uddevalla kommun  

Samhällsbyggnad PLEX 

Stadshuset 

45181 Uddevalla 

 

Flökärrs samfällighetsförening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 293 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

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 

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.  

 

 

 

 

 

https://poit.bolagsverket.se/


 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 293 
 

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 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 294 Dnr SBN 2020/00381  

Rotvik 1:9. Ansökan om bygglov för ändring av skylt. 
BYGG.2020.2069 

Sammanfattning 

Ansökan avser ändring av skylt till elektronisk ljusskärm. Skärmen är påslagen kl 06-

22. Skyltens budskap ändras max en gång per dygn. Växlingen sker då skylten är 

avstängd nattetid. Trafikverket ställer sig negativa till skylten då dess syfte är att fånga 

bilisternas uppmärksamhet och sådana skyltar ska inte förekomma utefter statliga 

allmänna vägar. Den tillåtna användningen av området är enligt detaljplanen handel 

vilket naturligt innebär att skyltning ska få förekomma i området. Förvaltningens 

förslag till beslut är dock att ansökan ska avslås på grund av Trafikverkets bedömning 

är att skylten kan innebära en olycksrisk. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-29 

Översiktskarta upprättad 2020-05-29 

Ansökan inkommen 2020-05-08 

Bilaga till ansökan inkommen 2020-05-08 

Situationsplan skylt inkommen 2020-05-08 

Beskrivning skylt inkommen 2020-05-08 

Skyltritning inkommen 2020-05-08 

Yttranden från Trafikverket inkomna 2020-02-04 resp. 2020-02-10 

Sökandens svar angående Trafikverkets yttrande 

Skrivelse från sökanden med förtydligande om skyltens användning 2020-06-08 

Skrivelse från sökande inkommen 2020-06-11 

Peter Antonsson har anmälts som kontrollansvarig 

Yrkanden 

Roger Johansson (L) Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Erik Johansson (KD) och 

Kent Andreasson (UP): att bygglov beviljas med villkoren att den elektroniska 

ljusskylten är tänd kl. 06 - 22 alla dagar, utan rörliga bilder och att budskap byts max en 

gång per dygn. Bytet sker nattetid då skylten är släckt. 

 

Martin Petterson (SD) ansluter sig till Roger Johanssons (L) yrkande.  

 

Per-Arne Andersson (S): bifall till förslaget i handlingarna. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Roger Johansson (L) med fleras yrkande mot Per-

Arne Anderssons (S) och finner att nämnden beslutar i enlighet med det förstnämnda 

yrkandet. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att  bevilja ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen 

(2010:900), PBL med följande villkor;  

 

- Den elektroniska ljusskylten är tänd kl. 06:00 – 22:00 alla dagar, utan rörliga 

bilder 

- Budskap byts max en gång per dygn.  

- Bytet sker nattetid då skylten är släckt. 

  

 

Avgifter 

- Avgift för bygglov: 1 930 kronor 

- Avgift för expediering och kungörelse: 1 135 kronor 

 

 

Upplysningar 

Kontrollansvarig med behörighetsnivå N krävs enligt 10 kap. 9 §, PBL 

 

Tidsfristen för beslut började löpa 2020-06-08. Beslut har fattats inom det lagstadgade 

tiden enligt 9 kap. 27 §, PBL. 

 

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 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 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. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 294 
 

Beslutet expedieras till 

Sökande 

 

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  

 

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 

https://poit.bolagsverket.se/


 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 295 Dnr SBN 2020/00303  

Tjöstelsröd 4:4. Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad 
av handel- och flerbostadshus. BYGG.2020.1428. 

Sammanfattning 

Ansökan avser om- och tillbyggnad av handels- och flerbostadshus mot norr med två 

tillkommande bostadslägenheter. Riktvärden för trafikbuller överskrids vid byggnadens 

fasader. Dock finns enligt detaljplanen möjlighet till undantag vid ändring av 

byggnader. Förvaltningens bedömning är att bygglov kan ges trots att bullernivåer 

överskrids. Förslaget till beslut är att bygglov kan beviljas.     

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-06-02 

Översiktskarta upprättad 2020-04-30 

Ansökan inkommen 2020-03-13 

Situationsplan inkommen 2020-03-18 

Plan-, fasad- och sektionsritningar inkomna 2020-06-02 

Remissyttrande Västvatten inkommet 2020-04-08 

Remissyttrande räddningstjänsten inkommet 2020-03-29 

Remissyttrande Trafikverket inkommet 2020-04-22 

Samrådsyttrande miljö – tillsyn daterat 2020-03-30 och 2020-04-27 

Johnny Aronsson har anmälts som kontrollansvarig     

 

Jäv  

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

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Markus Klasson (M), Stig Olsson (C), Erik Johansson (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att  bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 

  

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

  

Avgift för bygglov: 9 536 kronor 

Avgift för expediering och kungörelse: 1 135 kronor 

  

Tidsfristen för beslut började löpa 2020-06-02. Beslut har fattats inom det lagstadgade 

tiden enligt 9 kap. 27 §, PBL.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 295 
 

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 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 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 

Sökande 

 

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. 

 

 

 

https://poit.bolagsverket.se/


 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 295 
 

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 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 296 Dnr SBN 2020/00335  

Rörbäck 1:13. Strandskyddsdispens för ändrad användning av 
byggnader till boendeändamål. NAT.2020.1346 

Sammanfattning 

Ansökan avser ändrad användning av byggnader inom fastigheten. Området har sedan 

lång tid använts för verksamhet, tidigare i form av en barnkoloni och från 1994 som 

vandrarhem. De byggnader som enligt ansökan avses att göra om till privatbostäder är 

huvudbyggnaden (idag kontor/expedition/bostad), köksbyggnaden, samt "prästkragen" 

(den sydvästra delen av de tre sammanbyggda huskropparna i fastighetens södra del).  

  

Eftersom privatbostäder bedöms kunna generera hemfridszoner och ha en större 

avhållande effekt på allmänheten bedöms ändring från ändamålet vandrarhem till 

privatbostäder kräva dispens från strandskyddet. Under förutsättning att dispensen 

förenas med föreslagen tomtplats och villkor bedöms dispens kunna medges utan att 

strandskyddets syften skadas på något betydande sätt. Området inom föreslagen 

tomtplats ser ut att kontinuerligt ha varit ianspråktaget som trädgård och bedöms ha 

liten betydelse för strandskyddets syften. Särskilda skäl för dispens bedöms finnas. 

  

Den byggnad som kallas "Prästkragen" ligger nära fastighetens gräns åt vattnet. För att 

långsiktigt säkerställa en fri passage längs stranden föreslås därför att tomtplatsen ska 

avgränsas med ett staket, häck eller gärdesgård i detta område.  

  

Sökanden har föreslagit en något större tomtplats än förvaltningen. Det område som den 

sökanden föreslagit bedöms inte i sin helhet vara ianspråktaget på ett sådant sätt att det 

saknar betydelse för strandskyddets syften, området ingår därför inte i förvaltningens 

förslag till tomtplatsavgränsning.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-29 

Översiktskarta 2020-05-28 

Tomtplatsavgränsning 2020-05-28 och 2020-06-03 

Reviderad ansökan, situationsplan 2020-05-26 

Kompletterande synpunkter från sökanden 2020-05-26 

Sökandens förslag till tomtplats 2020-05-18 

Synpunkter på tomtplatsen från sökanden 2020-05-12 

Bedömning av tomtplatsen med historiska flygfoton 2020-05-04 

Fotografier från fältbesök 2020-04-24 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Erik Johansson (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att bevilja strandskyddsdispens för ändrad användning till boendeändamål för de tre 

byggnaderna huvudbyggnad, köksbyggnad och prästkragen  

att tomtplatsen ska avgränsas i enlighet med bifogad karta 

att förena dispensen med följande villkor: 

• Tomtplatsen ska markeras med permanent uppfört staket, häck eller gärdesgård 

längs markering i bifogad karta över tomtplatsavgränsning 

 

Avgift 

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en avgift på 8 152 kronor för handläggning av 

strandskyddsdispens i enlighet med beslut i kommunfullmäktige.  

 

Upplysningar 

• Åtgärderna ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag detta 

beslut vann laga kraft, annars upphör dispensen att gälla.  

• Länsstyrelsen granskar alla kommunala dispenser och har möjlighet att 

överpröva dessa. Beslut om eventuell överprövning ska tas inom tre veckor från 

det att Länsstyrelsen tagit del av beslutet. Under dessa tre veckor har även vissa 

organisationer (Naturskyddsföreningen m.fl.) rätt att överklaga beslutet. Du bör 

därför vänta med att påbörja åtgärden tills den tiden gått ut. Hur man överklagar 

framgår av bifogad bilaga. 

• När strandskyddsdispens ges måste även en tomtplats avgränsas. Tomtplats är 

den privata zon där allemansrätten inte gäller. 

• Åtgärderna kan även kräva bygglov, en bygglovsansökan görs till kommunen 

separat.  

• Beslut om strandskydd rör endast allmänna intressen. Den sökande har ansvar 

för att inte enskilda intressen kommer till skada. Det krävs dessutom alltid 

tillstånd från berörda markägare och vattenrättsinnehavare innan verksamheten 

utförs. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 297 Dnr SBN 2020/00396  

Granskningsrapport avseende Uddevalla kommuns 
handläggning och övrig hantering av ärenden hänförliga till 
fastigheten Uddevalla Börsås 1:11 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Uddevalla kommun lämnade 2017 uppdrag till 

Advokatfirman Glimstedt att genomföra en oberoende granskning av ärenden hos 

kommunen hänförliga till fastigheten Uddevalla Börsås 1:11, till fastigheten hänförlig 

andel i samfälld mark och andra rättigheter.  

  

Utgångspunkt för granskningen har varit de 70-tal frågor som ägarna till fastigheten, 

Tomas Nilsson och Monica Escher-Nilsson, tillställt Uddevalla kommun. 

  

Uppdraget var att upprätta en granskningsrapport enligt följande: 

- Företa genomgång och juridisk granskning av samtliga åberopade ärenden hänförliga 

till Fastigheten med mera; 

- särskilja vilka frågor som faller inom respektive utom kommunens kompetens och 

lämna rekommendation om huruvida eventuell överlämning ska ske till annan berörd 

myndighet; och 

- identifiera eventuella öppna frågor och lämna kommunen rekommendationer om 

fortsatt handläggning eller åtgärder. 

  

Advokatfirman Glimstedt har överlämnat granskningsrapporten till Uddevalla kommun. 

Med detta anser Uddevalla kommun att frågorna är besvarade och ärendet avslutat. 

  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-10 

Börsås – Slutlig granskningsrapport 2020.030.9 från Glimstedt 

Börsås – Bilaga 11.4-22.2 

Börsås – Bilaga 26.1-36.2  

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Erik Johansson (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att godkänna granskningsrapporten  

att anse frågorna besvarade 

att anse ärendet avslutat 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 298 Dnr SBN 2020/00394  

Delegation på beslut av myndighetsärenden under sommaren 

Sammanfattning 

Januari 2019 trädde en ny regel enligt PBL i kraft som innebär att avgiften på bygglov 

och förhandsbesked sätts ner efter 10 veckors handläggningstid. Detta sätter ett större 

krav på Samhällsbyggnadsnämnden att kunna fatta beslut i ärenden under sommaren. 

Enligt 6 kap 37§ i kommunallagen (KL 2017:725) får en nämnd uppdra åt presidiet, ett 

utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller 

en viss grupp av ärenden. Exempel på beslut som presidiet kan fatta är enkla 

myndighetsbeslut. 

  

I samråd med presidiet förslår förvaltningen att nämnden ger delegation till nämndens 

presidium att besluta i aktuella ärenden för sommaren 2020. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-09 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD) begär ajournering som verkställs. 

 

Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs tills senare under sammanträdet. 

Handläggningen av ärendet återupptas kl. 13:42.  

 

Martin Pettersson (SD): avslå förslaget i handlingarna.  

 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Erik Johansson (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Roger Johansson (L) med fleras yrkande och Martin 

Petterssons (SD) och finner att nämnder beslutar i enlighet med det förstnämnda. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att ge delegation till nämndens presidium att besluta i följande ärenden 

  

Hällebäck 1:54. Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad. 

BYGG.2020.1765 

  

Ormestad 1:60. Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av 

befintligt fritidshus. BYGG.2020.2022 

  

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Lane-Ryrs Köperöd 1:3. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två 

flerbostadshus. BYGG.2019.2432 

  

Dragsmarks-Berg 1:35, 1:75 & 1:64. Tillsyn av avlopp, tätbebyggelse. MEA.2017.2707 

  

Reservation 

Martin Pettersson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 299 Dnr SBN 2020/00269  

Delegation om att yttra sig över ansökan om tillstånd enligt 
miljöbalken 

Sammanfattning 

Lifeclean International AB avser att hos Länsstyrelsen ansöka om ändringstillstånd för 

sin verksamhet. Ansökan avser en tillfällig samt tidsbestämd utökning av sin 

produktion. Verksamheten bedriver forskning, utveckling och produktion inom främst 

spor-, bakterie- och virusdödande produkter. Produkter som företaget har utvecklat är 

bland annat desinfektionsmedel. 

  

Under ansökningsskedet kommer ärendet att lämnas på remiss till Uddevalla kommun. 

Både Länsstyrelsen och verksamhetsutövaren har understrukit att det är angeläget att 

ansökan kan handläggas utan dröjsmål. Länsstyrelsen har för att handlägga ärendet 

avsatt personal enkom för detta i syfte att spara tid. Utifrån detta är det angeläget att 

även Uddevalla kommun kan handlägga ärendet skyndsamt under remisstiden. 

  

Samhällsbyggnadsnämnden kan, genom att till Samhällsbyggnadsförvaltningen lämna 

delegation om att avge yttrande till länsstyrelsen när ansökan är komplett, göra det 

möjlighet att handlägga ärendet utan dröjsmål.  

  

Eventuellt kommer det att bli möjligt för Samhällsbyggnadsnämnden att besluta om 

tidsbegränsat ändringstillstånd för verksamheten. Det finns ett förslag från 

Miljödepartementet som avser att göra det enklare vid ändringstillstånd för 

verksamheter som behövs till följd av Covid-19 utbrottet. Lagförslaget väntas tas i juni 

2020.  

  

Verksamheten kan behöva lämna in ändringstillståndet till Samhällsbyggnadsnämnden 

om länsstyrelsens handläggning i ärendet tar så lång tid att verksamheten riskerar att 

överskrida sitt nuvarande tillstånd. Då behöver Samhällsbyggnadsförvaltningen ha en 

delegation för att kunna ta beslut på kort varsel. 

  

Avsikten är att Uddevalla kommun tillstyrker ansökan, detta under förutsättning att 

ingen oförutsedd och avvikande frågeställning uppstår i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-09 

Jäv 

Mikael Staxäng (M) anmäler jäv och deltar inte i överläggningar eller beslut.  

Yrkanden 

Maria Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Erik Johansson (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att lämna delegation till miljöinspektör om att yttra sig till länsstyrelsen när aktuell 

ansökan, enligt miljöbalken, anses som komplett 

 

att lämna delegation till miljöinspektör om att besluta om att tillstyrka aktuell ansökan 

och besluta om lämpliga försiktighetsmått enligt miljöbalken 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 300 Dnr SBN 2019/00490  

Medborgarförslag från Jan Aronsson om att försköna 
tegelväggen i Hultmans Gränd 

Sammanfattning 

Jan Aronssons föreslår i sitt medborgarförslag att tegelväggen i Hultmans gränd ska 

förskönas eftersom den ser tråkig ut. Då fastigheten är privat ägd har Uddevalla 

kommun ingen rådighet över väggen. Avtal om försköningar av väggar genom t ex 

konstnärlig utsmyckning sker däremot i samarbete med kultur och fritid och berörd 

fastighetsägare då och då. Ärendet bör i så fall hanteras av kommunantikvarien.  

  

Avseende förslaget om mer belysning är detta åtgärdat. Kompletterande belysning är 

installerat sedan början av året.  

  

Förslaget om kameraövervakning sker genom tillståndsansökan och är ett beslut som 

sker i samråd mellan kommunens säkerhetschef och Polismyndigheten.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Jan Aronsson, inkommet 2019-05-08 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2019-06-13 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-11 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Erik Johansson (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna. 

 

Martin Petterson (SD): att föreslå kommunstyrelsen att utreda möjligheten till 

kameraövervakning i Hultmans gränd samt att i övrigt anse medborgarförslaget 

besvarat. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Roger Johansson (L) med fleras yrkande och Martin 

Petterssons (SD) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med det 

förstnämnda. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att anse medborgarförslaget besvarat 

Reservation 

Martin Pettersson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 301 Dnr SBN 2019/00673  

Medborgarförslag från Charlott Rahm om trafiksituationen på 
Tureborg - Dalstigen/Dalgången 

Sammanfattning 

Charlott Rahm föreslår i sitt medborgarförslag att införa trafiksäkerhetshöjande åtgärder 

på Dalstigen, Dalgången och Tureborg. Charlott föreslår att: 

1. stänga av genomfartstrafik på Dalstigen och enbart tillåta busstrafik 

2. flytta busshållplats Dalgången 

3. sänka hastighetsbegränsningen, från 30 km/h till 20 km/h 

4. sätta upp farthinder in mot Tureborgs centrum 

5. anlägga ett övergångsställe söder om bron på Tureborgsvägen.   

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sett över hela sträckan mellan Sigelhultsvägen och 

Västgötavägen ur trafiksäkerhetssynpunkt; sträckan innefattar gatorna Dalstigen, 

Timmerbergsvägen, Tureborgsvägen, Ådalsvägen och Helgonabacken. 

     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2019-08-05 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-09-11 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-30 

Kartbilaga 2020-05-25 

Bilaga – Hållplatstyper, VGU 2020-05-25  

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Erik Johansson (KD) och 

Kent Andreasson (UP): att beakta relevanta delar av medborgarförslaget i pågående 

planering och därmed anse förslaget besvarat. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att beakta relevanta delar av medborgarförslaget i pågående planering och därmed anse 

förslaget besvarat  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 302 Dnr SBN 2020/00348  

Kommunikationsplan trafiksituation Uddevalla 2020 

Sammanfattning 

Vi bygger för en bättre stad. 

Under hösten 2020 startar flertalet stora projekt runt om i Uddevalla, främst i de östra 

delarna. Projekten kommer ha olika stor påverkan på trafiksituationen men 

sammantaget kommer det att bli störningar i trafiken för våra medborgare. 

Intentionen med planen är att kommunicera trafiksituationen så att medborgarna är 

beredda på vad som ska hända, och vet varför det händer. Det är både angeläget att 

skapa förståelse för att det blir störningar och att alla projekten bidrar till en bättre stad. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-14 

Kommunikationsplan: Vi bygger för en bättre stad 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Erik Johansson (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna med revidering av ordet 

”handlare” till ”näringsidkare”. 

Beslut 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att anta kommunikationsplan för trafiksituationen i Uddevalla med revidering enligt 

yrkandet 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 303 Dnr SBN 2019/00367  

Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin om 
kameraövervakning på kommunens parkeringar 

Sammanfattning 

Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin har i en motion till Uddevalla 

kommunfullmäktige föreslagit att övervakningskameror installeras på kommunens 

större parkeringsplatser. Åtgärden ska syfta till att höja trygghet och förebygga brott. 

Motionärerna skriver att syftet också ska vara att avskräcka brottslingar från att förstöra 

allmänhetens parkerade bilar samt hjälpa polisen att identifiera den skyldige.  

Förslaget har remitterats samhällsbyggnadsförvaltningen. Samhällsbyggnadsnämnden 

föreslår att kommunstyrelsen via kommunledningskontoret utreder säkerhetsaspekterna 

ytterligare inför kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-27 

Kartor parkeringsplatser 2020-05-25 

Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin om kameraövervakning på 

kommunens parkeringar 2019-04-26 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-04-10 Motion från Martin Pettersson (SD) 

och Elena Tibblin om kameraövervakning på kommunens parkeringar 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C) och Kenneth Engelbrektsson 

(S): bifall till förslaget i handlingarna 

 

Erik Johansson (KD): att hemställa ärendet till kommunstyrelsen utan ett 

ställningstagande från samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Martin Pettersson (SD) och Kent Andreasson (UP) ansluter sig till Erik Johanssons 

(KD) yrkande. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Roger Johansson (L) med fleras yrkande och Erik 

Johanssons (KD) med flera yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med det 

förstnämnda. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen 

Reservation 

Martin Pettersson (SD), Kent Andreasson (UP) och Erik Johansson (KD) reserverar sig 

mot beslutet till förmån för Erik Johanssons (KD) förslag.   

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 304 Dnr SBN 2020/00332  

Revidering av plan- och bygglovstaxa med inriktning- avgift för 
områdesbestämmelser och detaljplaner samt avgift för 
planbesked 

Sammanfattning 

Den befintliga plan- och bygglovstaxans bestämmelser ”avgift för 

områdesbestämmelser och detaljplaner” samt ”avgift för planbesked” föreslås ersättas 

av nya bestämmelser. I det nya förslaget till taxa förtydligas kostnadsansvaret för den 

som får en nytta av en detaljplan. Vidare föreslås planavtal mellan exploatör och 

kommunen vara det huvudsakliga verktyget för att fördela kostnader och andra ansvar i 

planarbetet. I de fall avtal inte kan tecknas, ska taxans planavgift för ett byggprojekts 

omfattning vara proportionell mot planens totala kostnad.  

Taxan för planbesked föreslås omfatta 30 timmars handläggningstid, som ersätts enligt 

fastställd timtaxa. Om ett ärende beräknas omfatta längre handläggningstid än 30 

timmar ska den överskjutande delen också debiteras sökanden. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterat 2020-05-26 dnr 2020/00332 

Bilaga 1 – Utredning förändrad planavgift 

Bilaga 2 – Rapport om exploatörssamverkan i planprocessen 

Bilaga 3 – Förslag till ny taxa 

Bilaga 4 – Förslag till Plan- och bygglovstaxa Uddevalla kommun 2021 

Plan- och bygglovstaxa Uddevalla kommun antagen av kommunfullmäktige 2019-12-

11 § 308 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Erik Johansson (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige 

  

att Tabell 22a respektive 22b i Plan- och bygglovstaxa Uddevalla kommun utgår 

att fastställa samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till ny taxa för planbesked, 

detaljplaner och områdesbestämmelser 

att taxan för återkallat förhandsbesked i tabell 5 i Plan- och bygglovstaxan ändras  

att den nya taxan ska gälla från och med 1 januari 2021 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 305 Dnr SBN 2019/00807  

Aröd 2:2, Uddevallavägen i Ljungskile, beslut angående fortsatt 
handläggning (Arb. 516). 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnad anser att tiden har utvisat ett större behov av mark för verksamheter i 

Ljungskile än vad som bedömdes när översiktsplanen för Ljungskile antogs år 2007. 

Aröd 2:2 är i dag i princip den enda lämpliga marken för nya verksamheter i Ljungskile, 

om än privatägd. Teoretiska alternativa platser är belägna betydligt längre ut från 

tätorten och i huvudsak på brukningsvärd jordbruksmark. De markerna är också 

privatägda. 

Det råder oenighet mellan kommunen och fastighetsägaren om detaljplanens utformning 

och syfte. Fastighetsägaren vill endast att planen anger bostäder och inte möjliggöra för 

några verksamheter. 

Förvaltningen anser att Samhällsbyggnadsnämnden kan anlägga endera av tre olika 

synsätt på hur planarbetet ska fortskrida: 

Alternativ 1 – Avsluta planarbetet 

Alternativ 2 – Planerarbetet ska fortsätta med inriktning verksamheter 

Alternativ 3 – Planarbetet ska fortsätta med inriktning bostäder 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-26 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Erik Johansson (KD) och 

Kent Andreasson (UP): att besluta i enlighet med alternativ 1 – Avsluta planarbetet. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att avsluta planarbetet gällande Aröd 2:2. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 306 Dnr SBN 2020/00357  

Utrivning av Äsperöds kvarndamm 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun arbetar med flera projekt i Bäveåns avrinningsområde som syftar 

till att skapa ett skattningsbart bestånd av framförallt öring. Bland annat ser man på 

möjligheter för passage förbi vandringshinder i systemet. Det första hindret för lax och 

öring i Bäveåns system är ett gammalt kvarndämme, Äsperöds kvarndamm, i höjd med 

regementsparken. En utredning har gjorts kring hur en utrivning av detta dämme skulle 

kunna gå till. Uddevalla energi är positiva till en utredning men vill att det genomförs 

tillsammans med Uddevalla kommun i ett gemensamt projekt.  

Då det har varit verksamheter i området som kan ha förorenat sedimenten är det av stor 

vikt att det görs en undersökning av bottensedimentet före en åtgärd görs.  

Hur utrivningen ska finansieras är inte fastställt. Samhällsbyggnadsförvaltningen kan 

bidra med personal för arbetsledning och samordning av projektet.  

  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-15 

Skrivelse till SBN från kommunstyrelsens ordförande 

Geoteknisk undersökning försvarsm 1993  

Bäveådammen åtgärdsförslag  

Bohusläns museums utlåtande 

Bilaga anmälan 2017  

Anmälan 2017 Äsperödsdammen 

  

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Erik Johansson (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att tillsammans med Uddevalla energi 

göra en utrivning av Äsperöds kvarndamm i enlighet med bifogade handlingar 

  

att det ska göras en undersökning av sedimenten med avseende på föroreningar innan 

åtgärden görs 

  

att Samhällsbyggnadsförvaltningen bidrar med arbetsledning för utrivningen 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 307 Dnr SBN 2020/00316  

Utby 2:7, detaljplan för bostäder  

Sammanfattning 

Ett detaljplaneförslag för nya bostäder inom fastigheten Utby 2:7 håller på att upprättas. 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten 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. Planen var 

föremål för samråd 28 februari – 20 mars 2020. Planförslaget har därefter reviderats och 

föreslås nu granskas av samrådskretsen.     

Beslutsunderlag 

Översiktskarta  

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-29   

Plankarta med planbestämmelser, daterad 2020-05-28  

Planbeskrivning, daterad 2020-05-29  

Illustrationskarta, daterad 2020-05-29  

Planbesked - Utdrag ur Kommunstyrelsens protokoll 2017-01-25 § 20 

   

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Erik Johansson (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att planhandlingarna ska bli föremål för granskning 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 308 Dnr SBN 2020/00374  

Köp av fastighet Tjöstelsröd 1:13 

Sammanfattning 

Tjöstelsröd 1:13 med adress Arendalsvägen 2 är centralt belägen i Ljungskile. 

Fastigheten är granne med kommunens fastighet Tjöstelsröd 1:14 vilket är den gamla 

vårdcentralen i Ljungskile och som tidigare varit föremål för markanvisning. Numera är 

Tjöstelsröd 1:14 planlagd för flerbostadshus i max tre våningar. 

  

Fastigheten ligger strategiskt för kommunen i Ljungskile, dels möjliggör köpet att 

gamla vårdcentralen kan få en bättre fastighetsbildning utan granne i öster dels kan den 

vara av vikt vid ombyggnationen av Ljungskileskolan. 

  

På sikt bedöms att byggnaden rivs för att kommunen ska nyttja fastighetens potential 

men under tiden ser kommunens fastighetsavdelning att det finns ett behov internt och 

att den kan hyras ut till exempelvis socialförvaltningen för boende.  

  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har låtit utföra två värderingar av fastigheten. 

Fastighetsbyrån lämnade en värdering för fastigheten på 2 500 000 SEK den 2020-05-

08 och Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har bedömt värdet till 2 600 000 SEK +/- 

150 000 SEK, 2020-05-11. 

Efter förhandling har förvaltningen tagit fram förslag på köpeavtal med en köpeskilling 

om 2 500 000 SEK. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-29 

Översiktskarta över Arendalsvägen 2 

Värdering Fastighetsbyrån, 2020-05-08 

Värdering Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, 2020-05-11 

Köpeavtal påskrivet av säljarna 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Erik Johansson (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att underteckna bifogat köpeavtal avseende fastigheten Tjöstelsröd 1:13 

  

att informera kommunstyrelsen om förvärvet 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 309 Dnr SBN 2020/00378  

Herrestads-Åker 2:63, rättelse av lagfart genom gåvobrev 

Sammanfattning 

Kommunen köpte fastigheten Herrestads-Åker 2:22 av Göran och Lennart Holgersson, 

nedan kallad Holgersson, under 2014. Fastigheten Herrestads-Åker 2:22 var en stor 

lantbruksfastighet på cirka 93 ha. I köpekontraktet som tecknades mellan kommunen 

och Holgersson stod det att en yta på cirka 2700 kvm skulle undantas försäljningen. Den 

ytan skulle Holgersson sälja i separata försäljningar. En yta på cirka 1 000 kvm skulle 

överföras till en befintlig fastighet och en yta på cirka 1 700 skulle styckas av till en 

egen fastighet, blivande Herrestads-Åker 2:63.  

  

Marken som kommunen köpte överfördes genom lantmäteriförrättning till kommunens 

fastigheter Herrestads-Åker 2:20 och Kissleberg 1:2. Av någon anledning övergick hela 

fastigheten Herrestads-Åker 2:22 i kommunens ägo utan de avtalade undantagen av 

markområdena. Vid tidpunkten då avstyckning av Herrestads-Åker 2:63 skulle ske så 

ägde kommunen marken som skulle avstyckas vilket innebar att lagfarten på den 

nybildade fastigheten gick över i kommunens ägo. Köparen till Herrestads-Åker 2:63 

sökte under hösten 2018 lagfart på fastigheten men fick enbart vilande lagfart på grund 

av att ingående parter i köpeavtalet och ägare till fastigheten inte stämde överens.  

  

Kommunen är medveten om att fastigheten Herrestads-Åker 2:63 aldrig ingick i köpet 

mellan kommunen och Holgersson. Ett gåvobrev har upprättats där kommunen överlåter 

fastigheten Herrestads-Åker 2:63 till den rätta ägaren utan ersättning så att lagfart ska 

kunna beviljas.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-29 

Gåvobrev, 2020-05-29 

Köpeavtal mellan Uddevalla kommun och Holgersson, 2014-10-23 

Köpekontrakt mellan Holgersson och Läkarservice Laneberg AB, 2015-02-27 

Kvitto på inbetald köpesumma mellan Holgersson och Läkarservice Laneberg AB, 

2017-08-29 

Köpebrev mellan Läkarservice Laneberg AB i likvidation och Jörgen Allansson,  

2018-05-24 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Erik Johansson (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att godkänna upprättad gåvobrev mellan kommunen och Jörgen Allansson 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 310 Dnr SBN 2020/00331  

Delårsrapport april 2020 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämndens prognos för helåret är ett överskott på 4,0 mkr. Avvikelsen 

beror framförallt på försäljning av tomter på Sundsstrand och Facklan som genererar 

intäkter.  

De negativa avvikelserna beror på att kompensation för lokalbanken inte erhållits fullt 

ut och även av lägre parkeringsintäkter, som är en åtgärd till följd av Corona-pandemin. 

Åtgärden med avgiftsfri kommunal parkering genomfördes i slutet av mars och 

beslutades på Samhällsbyggnadsnämnden i april. Effekten av beslutet om avgiftsfria 

parkeringar blev att även tidsregleringen i de lokala trafikföreskrifterna förlorade sin 

effekt. En justering av beslutet ligger därför som förslag till Kommunfullmäktige att 

besluta om på sitt sammanträde i juni. Förslaget är att ta ut en låg avgift så att de lokala 

trafikföreskrifterna med tidsreglering är verksamma i syfte att få större genomströmning 

av besökare till centrum. Prognosen är beräknad utifrån att förslaget beviljas i 

Kommunfullmäktige.  

Ytterligare negativa avvikelser beror på färre timtillsynsärrenden inom 

myndighetsutövning på grund av åtgärder och riktlinjer till följd av Corona-pandemin. 

Kostnaderna inom måltidsservice motsvarar inte intäkterna, handlingsplan är upprättad 

för att under året nå budget i balans. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-15 

Delårsrapport april 2020, Samhällsbyggnadsnämnden 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Erik Johansson (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att godkänna delårsrapporten per siste april 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 311 Dnr SBN 2020/00369  

Avrapportering av uppdrag från flerårsplan 2019-2021 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut och förlängande av uppdrag från Kommunfullmäktige 

lyfte samhällsbyggnadsnämnden ett uppdrag från Flerårsplan 2019 – 2021 på vårens 

uppsiktsmöte, för att stämma av önskan om att avsluta uppdrag med Kommunstyrelsens 

presidium. Uppdraget som har diskuterats på uppsiktsmötet och godkänts för att skriva 

fram för avslut hos Samhällsbyggnadsnämnden är: 

”Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019 - 2021 fått i uppdrag att ta 

fram en ny avloppspolicy som bygger på teknikneutralitet, kretsloppsperspektiv och att 

skadliga substanser från avloppsslam inte skall spridas på åkermark” 

Samhällsbyggnadsnämnden fick på nämndens sammanträde i april 2019 information om 

samtliga styrande dokument kopplat till avlopp. Utifrån detta har uppdraget 

konkretiserats. Arbetet med att revidera de styrande dokument som är kopplat till 

avlopp är färdigt. Ett reviderat styrdokument antogs av kommunfullmäktige i januari 

2020 och uppdraget bedöms därför kunna avslutas. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-26 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Erik Johansson (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutrapportering av följande uppdrag: 

”Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019 - 2021 fått i uppdrag att ta 

fram en ny avloppspolicy som bygger på teknikneutralitet, kretsloppsperspektiv och att 

skadliga substanser från avloppsslam inte skall spridas på åkermark.” 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 312 Dnr SBN 2020/00366  

Uppföljning av synpunktshantering 2020, tertial 1  

Sammanfattning 

I samband med delårsrapporteringen ska inkomna klagomål och beröm genom 

synpunktshanteringen sammanställas och presenteras för nämnden. 

Under första tertialet har ett beröm och sju klagomål inkommit. Berömmet är av 

Ramseröds naturreservatet som beskrivs väldigt fint, man vill dock se bättre skyltning 

för att lättare hitta de olika slingorna och en informationstavla önskas. Klagomål 

handlar om: Trafik och gator, behov av inspektion av restauranger och krogar i 

Uddevalla under Corona-pandemin, en barack vid Svenskholmen som tidigare används 

till caféverksamhet står kvar på platsen och man vill se en mer permanent lösning, 

alternativt ta bort den. Klagomål gällande ett högt staket som är uppfört på 

Skridskogatan 14 som anses som trafikfara för både gående och cyklister. Utöver de 

klagomål/beröm som inkommer genom synpunktshanteringen har 576 felanmälningar 

inkommit till förvaltningen, 408 är avslutade. De som avslutar flest ärenden är 

gata/park, Uddevalla energi och kontaktcenter. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-20 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Erik Johansson (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att godkänna uppföljning av synpunktshantering 2020 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 314 Dnr SBN 2020/00398  

Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat med helheten kring digital 

samhällsbyggnadsprocess sedan sommaren 2019, en förstudie och handlingsplan är 

framtagna och beslutade i samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp. För att 

kunna genomföra de föreslagna delprojekten enligt handlingsplanen, är finansiering 

nödvändig. 

  

Digitalisering är ett långsiktigt arbete och därför föreslår förvaltningen att behoven lyfts 

i kommande budgetdialoger. Finansiella medel måste fram för det här projektet för att 

kunna genomföras. Att inte genomföra projektet är inget alternativ för Uddevalla 

kommun om den fortsatt ska vara attraktiv att etablera sig i och kunna attrahera 

kompetent arbetskraft inom samhällsbyggnadssektorn. De ekonomiska och kvalitativa 

nyttorna som tas upp i syftet uteblir också. Vad kostar det att inte digitalisera? 

  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2020-06-10 

Delprojektbeskrivningar inkl. kostnads- och nyttokalkyler 2020-05-29 

Handlingsplan digital samhällsbyggnadsprocess 2020-05-27 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Erik Johansson (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att ställa sig bakom inriktningen i framtagen handlingsplan och föreslagna delprojekt 

  

att hantera finansiering av projekten i den ordinarie budgetprocessen från 2021 och 

framåt 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 315 Dnr SBN 2020/00003  

Pågående projekt inom Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Sammanfattning 

• Stadsutveckling: Rimnersområdet   

 

Paula Nyman, avdelningschef, informerar om stadsutvecklingsprojektet 

Rimnersområdet.  

 

Inom ramen för stadsutvecklingsprojektet finns tre projektet tillhörande 

Rimnersområdet; simhall, utveckling av Rimnersområdet och tillgänglighetsanpassning 

och renovering av Rimnersvallen. 

 

I simhallsprojektet är status god med avseende på budget, tidsplan och målsättningar.  

 

Projektet utveckling av Rimnersområdet är uppstartat och man har beställt 

markförläggning av kraftledningar. Projektplan är under framtagande och behovsanalys 

påbörjas efter sommaren.  

 

Projektet tillgänglighetsanpassning och renovering av Rimnersvallen fick direktiv på 

styrgruppens möte den 12 maj. Möjligheter för SM-standard ska utredas och olika 

alternativ jämföras i behovsstadiet. Projektplan är under framtagande.  

 

• Margretegärdescenen  

 

Aya Norvell, Tf. förvaltningschef, informerar om arbete med Margretegärdescenen, 

som pågår i samarbete och dialog med kultur och fritid. Aya presenterar 

bakgrundsinformation om Margretegärdescenen som gestaltningsrådet tagit fram.  

 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

  

att godkänna informationen 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 316 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 maj månad 2020. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-10 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att notera informationen 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 317 Dnr SBN 2020/00005  

Information från ordförande och förvaltningschef 

Sammanfattning 

Aya Norvell, Tf. förvaltningschef, tackar för tiden som förvaltningschef. Vid nästa 

nämndsammanträde har ny förvaltningschef, Maria Jacobsson, tillträtt. Aya önskar 

nämnden en trevlig sommar.  

 

Ordförande tackar Aya Norvell för ett bra samarbete och tackar även förvaltningen för 

ett bra arbete och ett gott samarbete.  

 

Ordförande tackar nämnden och avgående förtroendevalda och konstaterar att nämnden 

får en ny konstellation efter sommaren. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

  

att notera informationen 

 

 




