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Sommontröde
Plols och lid

S amhällsby g gnadsnämnden
Bäve, kl.08:02-I6:00 med ajourneringar 09:25-09:50, I I:55-I3:02 och
l4:43-15:05

ledomöter

Mikael Staxiing (M), Ordftirande
Roger Johansson (L), l:e vice ordforande
Kenneth Engelbrektsson (S), 2;e vice ordftirande
Roger Ekeroos (M)
Stig Olsson (C) ej S 444 pga jäv
Maria Johansson (L)
Susanne Börjesson (S)
Per-Arne Andersson (S)
Martin Pettersson (SD)
Mattias Forseng (SD)
Kent Andreasson (UP)

Tjönstgöronde ersötlore

Markus Klasson (M) ftir Jonas Sandwall (KD) $$ 384-449
Susanne Grönvall (S) ftir Karin Engdahl (S) $$ 384-449
Torun Elgebäck (C) för Stig Olsson (C) $ 444

Ersöttore

Torun Elgebäck (C)
Marie Lundström (V)
Ole Borch (MP)
Kenth Johansson (UP)

juslero
Jusleringens plots och tid

Maria Johansson (L)
Stadshuset, 2019-10-22 kl. I 6:00

Utses otl

Underskrift sekreterore

e6/

Paragrafer

$$ 384-448

Löfgren
Underskrift ordföronde
S
U

nderskritt jusieronde

Maria J
BEVIS

Sommonlröde
Förvorqs hos

Ansloget sötls upp
Anslogel tos ner
Underskrifl

och ANSLAG om jusleringens tillkönnogivonde

Samhällsbyggnadsnämnden 20 1 9- 10-17
S amhall sby g gnadsftirvaltningen
2019-10-23
2019-11-14

kl

Ola Löfgren
Justerandes signatur

f,
%

Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

ffi:

övrigo

Justerandes signatur

2019-10-17

Carina Johansson, förvaltningschef
Aya Norvell, avdelningschef
Lisa Cronholm, avdelningschef
Andreas Roos, avdelningschef
Lars-Göran Johansson, avdelningschef
Sanna Vikström, praktikant
Christoffer Vikström, bygglovshandläggare
Henrik Noord, bygglovsarkitekt
Pontus Glåintegard, byggnadsingenj ör
Stina Marie Hansson, bygglovshandläggare
Malin Witt, praktikant
Malin Sjöstedt, arkitekt
Marie Arvidsson, kommunekolog
Jenny Karlsson, enhetschef
Anneli Persson, milj öinspektör
Johanna Ronnede, livsmedelsinspektör
Anders Nilsson, livsmedelsinspektör
Azita Bashirinia, livsmedelsinspektör
Jan Lindgren, livsmedelsinspektör
Jenny Martinsson, kommunikatör
Stefan Björling, utredare
Oscar Lindkvist, praktikant
Gigi Cederholm, medborgare
Äke Agneman, medborgare
Birgitta Abrahamsson, medborgare
Mats Windmark, planarkitekt
Frida Läckström, mark- och exploateringsingenjör
Victor Kullgren, mark- och exploateringsingenj ör
Daniel Andersson, planarkitekt
Sara Norön, mark- och exploateringsingenjör
Jeanette Norgren, projektledare
Lars Ålander, projektledare
Paula Nyman, enhetschef
Mathias Blixt, miljöinspektör
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Dnr SBN 2019 /OOO23

Upprop och val av justerare
Sommonfotlning
Nämndsekreteraren ftirrättar upprop.

Maria Johansson (L) ftireslås att jämte ordftirande justera sammanträdets protokoll.
Förvaltningen ftireslar att justeringen ska äga rum 2019-10-22 kl. 16:00 på Stadshuset.
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att Maria Johansson (L) jämte ordftirande justerar sammanträdets protokoll2019-10-22

kl.

16:00 på Stadshuset

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Prolokoll

a0

%

Somhöllsbyggnodsnömnden

ffi:

s 385

2019-10-t7

Dnr SBN 26963

Godkännande av dagordning
Sqmmonfotlning
Följande ftirändringar av dagordningen ftireslås:

Ärende I 1 Fasseröd 2:1. Ansökan om bygglov ftir återvinningsstation.
BYGG.20 I 8. 3 8 09 utgår fran dagens iirendelista
Ärende 17 Stadskärnan 1 :262. Ansökan om bygglov ftir nybyggnad av flerbostadshus
omvandlas från beslutsåirende till informationsärende
Ärende 47 Ansökan om planbesked berörande Norra Kurveröd utgår från dagens
åirendelista
Ärende 50 Fröland 3:25,Herrestads-Hogen 1:9, överenskommelse om
fastighetsreglering utgår fran dagens ärendelista
Ärende 5l Varvet 2, Sörvik 1:4, överenskommelse om fastighetsreglering utgår fran
dagens ärendelista
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att fastställa dagordningen med ovan noterade ftirändringar

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Prolokoll
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Dnr SBN 2019 /00721

Parentation för Tobias Andreasson
Sqmmonfottning
En minnesstund ftir Tobias Andreasson som lämnade oss 2019-09-19

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr SBN 20,'19 /007'19

Justering av samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2019
Sqmmqnfollning
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-09-17 kunde inte justeras då Tobias
Andreasson, som utsetts till justerare ftir sammanträdets protokoll, avlidit mellan
nåimndsammanträde och justeringstillftille. Enligt kommunallagen (6kap 35$) ska
nåimndens protokoll justeras senast 14 dagar efter nåimndens sammanträde. I fiirarbetena
till ftirra kommunallagen kan man dock utläsa att undantagen ftir denna tidsfrist åir
sjukdom eller dödsfall. I samråd med kommunledningskontoret och jurist på Sveriges
kommuner och landsting (SKL) rekommenderas nämnden justera protokollet på
nämndssammanträde 2019-10-17. I detta fall avgörs justeringen av nämndens protokoll
2019-09-17 med enkel majoritet.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjiinsteskrivelse 20 1 9- 1 0-02
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-09-17

Beslul
S

amhällsby ggnadsnåimnden beslutar

att anse samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019 -09 -17 justerat.

Justerandes signatur
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Dnr SBN 201 9/00005

Redovisning av delegationsbeslut

201 9

Sommqnfqttning
Samhällsbyggnadsnåimnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjåinstemiin och
ordftjrande i enlighet med den antagna delegationsordningen. Dessa beslut ska redovisas

ftir Samhällsbyggnadsnämnden. Detta innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden
fastställer eller omprövar delegationsbesluten. Däremot får Samhällsbyggnadsnåimnden
äterta lämnad delegering eller ft)regripa ett beslut i ett enskilt lirende av den som har fått
beslutanderätten genom att själv ta över åirendet och fatta beslut.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskrivelse, 20 1 9- I 0- 1 0
Bygglovsdelegationer 20 1 9-09-0 I --30
Miljödelegationer 20 1 9-09-0 1 --3 0
Startbeskedsdelegation er 2019 -09-0 I --3 0
Slutdelegationer 20 1 9-09-0 1 --3 0
Interimistiska slutbesked 2019-09-0 1 --30
Överklagade byggärenden 20 1 9-09-0 I --30
Beslut
Samhällsby ggnadsnlimnden beslutar

att godkåinna redovisningen

Justerandes signatur
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f
%

Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

ffi:

s 38e

20t9-t0-t7

Dnr SBN 20'19/00634

Revidering av Samhällsbyggnadsnämndens
delegationsordning
Sqmmonfqtlning
Tillsammans med n2lmndens ordftirande och vice ordftjrande har ett arbete påbörjats ftir
att revidera delegationsordningen. Detta görs vanligtvis någon gång per mandatperiod.
Delegationsordningen kommer under en tid att lyftas regelbundet till niimnden ftir
revidering.
Redaktionella ftirändringar, så som ftråindrad laghänvisning och rättning av skrivfel i
hela delegationsordningen tas upp.
I delen Q Nya plan- och bygglagen) tas, ftirutom redaktionella ftirändringar, också upp
ett likställande i delegationema vad gäller funktionerna Bygglovsarkitekt (BA),
Byggnadsingenj ör (BI) och Bygglovshandläggare (BH).
Förvaltningen ftireslår också nämnden att antatillägg och tindringar markerade i
dele gationsordningen.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskrivelse 201 9- 1 0-02
Förslag på reviderad delegationsordning
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att arfia reviderad delegationsordning att gälla från 201 9- 1 I -01 .

Justerandes signatur
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Dnr SBN 2019 /00644

Ljungs-Hälle 1:305. Ansökan om bygglov för ombyggnad av
garage. BYGG.2 019.2852
Sommonfotlning
Ansökan avser ombyggnad av garage på fastigheten Ljungs-Hälle 1:305. Ombyggnaden
sker på fastighetens nolra del och består av ett garage pä 40,7 m2. Garaget placeras
precis i tomtgräns mot Ljungs-Hälle l:218. Fastigheten omfattas av detaljplan 14-LJU801 med laga kraft 1965-08-13 där det anges att tomtplats med beteckningen F får
bebyggas med max 190 m2 samt max 1 våning. Vidare anges att uthus får uppfriras samt
att prickad mark ej ffir bebyggas. Samhällsbyggnadsfiirvaltningen konstaterar att
ansökan awiker mot gällande detaljplan då tillåten byggnadsarea överskrids samt att
placeringen avviker mot gällande detaljplan då garaget hamnar i tomtgråins mot Ljungs-

Hälle l:218
Beslulsunderlog
Ansökningsblankett inkommen 2019 -07 -23
Plan-, fasad och sektionsritning inkomm en 2019
Fotografi er inkomna 2019 -07 -23

-07 -23

Situationsplan inkomm en 20 19 -09 -25
S amhäll sby ggnadsniimndens tj änsteskrivelse datera d 20 | 9 -09 -26
Beskrivning av händelseförlopp inkommen 2019 -07 -23

Yrkqnden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Kent Andreasson (UP) och
Markus Klasson (M): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslul
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att avslå ansökan om bygglov enligt 9 kap. 30, 31 b gg plan- och bygglagen (2010:900)
Upplysningor
Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas
separat. Avgift ftir startbesked, fastställande av kontrollplan med mera kommer att tas
ut i samband med startbeskedet.

Avgitler
Avgift ftir bygglov:2232 kronor
Avgift ftir expediering och kungörelse:3348 kronor
Delgivning
Detta beslut delges dig med ftirenklad 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
att du blivit delgiven.

Justerandes signatur
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Namn, adress, postnummer, Ort

överklogondeonvisning
Detta beslut kan överklagas

till

L?insstyrelsen.

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom tre veckor fran den dag då du tog del av beslutet.
Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsft)rvaltningen inom ffra veckor från den dag då beslutet kungjordes i
Post- och Inrikes Tidningar.
Överklagandet ska vara skriftligt. I överklaganska iirendets 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
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
451 81 Uddevalla

Justerandes signatur

till:

Utdragsbestyrkande
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Dnr SBN 2019 /00691

Lane-Ryrs Köperöd 1:3. Ansökan om förhandsbesked för
nybyggnad av två flerbostadshus. BYG G.2019,2432
Sqmmonfotlning
Ansökan avser fiirhandsbesked för nybyggnad av två flerbostadshus på fastigheten
Lane-Ryrs Köperöd 1:3. Fastigheten ligger utom detaljplan och saknar anslutning till
annan bebyggelse. Med hänsyn till bebyggelsens karaktär, omfattnirig, inverkan på
omgivningen samt till behovet av samordning och forhållandena i övrigt ska den sökta
åtgärden fiiregås av en detaljplaneläggning i enlighet med 4 kap. 2 $ fiirsta stycket Planoch bygglagen (2010:900), PBL. Undantaget i andra stycket i samma paragraf är inte
till2impligt eftersom det saknas ftirutsättningar att anta att byggnadsverket inte kan
komma att medftira en betydande miljöpåverkan.

Mot bakgrund av ovannämnda bedömer Samhällsbyggnadsft)rvaltningen att
ftlrhandsbesked ska avslås på den aktuella platsen.

Beslulsunderlog
S

amhäll sby ggnadsftirvaltningens tj 2inste skrivel se datera d 20 I 9 -09 -27

Ansökan inkommen 2019 -06-12
Följebrev till ansökan inkommen 2019-06-12
Situationsplan inkomm en 20 | 9 -06-12
Plan- och fasadritningar inkomn a 2019 -06-12
Ansökan till Trafikverket om ny utfart inkommen 2019-06-12
Ansökan till Västtrafik om ny busshållplats inkommen 2019-06-12
Översiktskarta inkommen 201 9- 06-17
Diverse fotografi er inkomna 2019 -06-17
Beslut samt bilaga från Trafikverket inkommen 2019-06-18
E-po stmeddelanden från Västtrafi k inkom na 20 | 9 -0 6 -28
Yttrande från Lantmäteriet inkommen 2019 -08 -23
Brev från sökanden med bemötande på förslag till beslut inkommen 2019-09-30

Yrkqnden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Kent Andreasson (UP) och
Markus Klasson (M): åtenemittera åirendet till ftirvaltningen för hörande av grannar

Martin Pettersson (SD): bifall till Roger Johansson (L) med fleras yrkande
Kenneth Engelbrektsson (S): bifall

till

förslaget i handlingarna

Propositionsordningor
Ordftirande ställer proposition på Roger Johansson (L) med fleras yrkande och Kenneth
Engelbrektssons (S) och finner att nämnden beslutar i enlighet med det ftirstnämnda
yrkandet

Justerandes signatur
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Samhällsbyggnadsnåimnden beslutar

att återremittera ärendet till ftirvaltningen
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Dnr SBN 2019/OOO75

Kopperöd 1:13. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
fritidsh us. BYGG .2019.247 1
Sommonfqtlning
Ansökan avser ftirhandsbesked ftir nybyggnad av fritidshus på fastigheten Kopperöd
1:13. Fastigheten är belägen inom påverkansområdet för Sågebackens skjutftilt. Detta
skjutftilt iir anmält som område av riksintresse ft)r totalforsvarets militiira del.
Försvarsmakten har bedömt att åtgärden skulle innebära en risk fiir skada på
riksintresset Sågebackens skjutftilt. Mot bakgrund av detta bedömer
samhällsbyggnadsftirvaltningen att ansökan om ftirhandsbesked ska avslås.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019 -09 -27
Ansökan inkommen 2019 -06-1 4
Situationsplan inkomm en 2019 -06-1 4
Situationsplan översikt inkommen 2019 -06-1 4
Översiktskarta utskriven 20 1 9-08- 1 5
Yttrande från Lantmäteriet inkommen 2019 -08 -23
Yttrande från Försvarsmakten inkommen 20 I 9 -09 -03
E-post från sökanden (bemötande av inkomna synpunkter) daterad 2019-09-16

Yrkonden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Kent Andreasson (UP) och
Markus Klasson (M): bifall till förslaget i handlingama

Beslul
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att ansökan om florhandsbesked avslås med stöd av 9 kap. 17 $ plan- och bygglagen
(2010:900).

Upplysningor
Förhandsbeskedet åir bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan
om bygglov görs inom två år från den dag då ftirhandsbeskedet vann laga kraft enligt
9 kap. l8 $ PBL.

Görs inte ansökan om bygglov inom två ar från att beslutet vann laga kraft upphör
ftirhandsbeskedet att gäIla.
Förhandsbeskedet innebär inte att du har rätt att påbörja den sökta åtgärden

Avgiften

åir

beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas

separat.
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Avgifter
Avgift ftir ftirhandsbesked: 5 580 kronor
Avgift ftlr expediering och kungörelse: 0 kronor
Beslulel expedieros till

Delgivning
Beslutet delges följande enligt 9 kap. $ 41 PBL:
Detta beslut delges dig med ftirenklad 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.

Kopio ov beslutet lill
Försvarsmakten
Infrastrukturavdelningen
107 85 Stockholm

överklogo ndeo nvisning
Detta beslut kan överklagas

till

Låinsstyrelsen.

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.
Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom fira veckor fran den dag då beslutet kungjordes i
Post- och Inrikes Tidningar.
Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer,
beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge rulmn och kontaktuppgifter

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med
kontaktuppgifter till ombudet.

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken iindring som
Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas.
Skicko din överklogon lill:
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
451 81 Uddevalla
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s 3e3

Herrestad 5:57. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av
en bostadsh us. BYGG.201 9.2360
Sommonfottning
Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus med 2l m2 i byggnadsarea. Detaljplanen
medger 60 m2 ftir enbostadshus i byggnadsarea. Ansökan awiker diirmed från
detaljplanen då sökanden redan har 9l m'byggnadsarea. Grannar har därftir ej hörts i
ärendet.

Beslulsunderlog
S amhäll sftirvaltningens tj änsteskrivel se upprättad 20 1 9 -0 9- 3 0
Ansökan inkommen 2019-06-04
Situationsplan inkommen 20 1 9-08-08
Plan- och sektionsritning inkommen 20 I 9-08-08
Fasadritning NV, SV och NO inkommen 2019-08-08
Översiktskarta upprätt ad 2019 -09 -30.
Yrkonden

(M), Stig Olsson (C), Kent Andreasson (UP) och
Markus Klasson (M): bifall till ftirslaget i handlingarna
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att avslå ansökan då den strider mot detaljplan och inte kan anses vara en liten
avvikelse enligt 9 kap. 31b $ plan- och bygglagen (PBL)

Avgifler
Avgift ftir bygglov: 4

553 kronor

Beslulet expedieros lill

överklogondeo nvisning
Detta beslut kan överklagas

till Länsstyrelsen.

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsft)rvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.
Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom fura veckor från den dag då beslutet kungjordes i
Post- och Inrikes Tidningar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

a0
'%

Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

E

forls.

ffi:

2019-10-17

S 393

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer,
beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter
Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med
kontaktuppgifter till ombudet.

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas
Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas.
Skicka din överklagan till:
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
451 81 Uddevalla
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Fasseröd 2:1. Ansökan om bygglov för återvinningsstation.
BYGG.2018.3809
Sommonfollning
Ärendet utgår från dagens sammanträde.
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Ljungs-Kärr 1:167. Ansökan om bygglov för nybyggnad av
enbostadshus med carport och förråd. BYGG.2019.2289
Sommonfotlning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport och ftinåd.
Detaljplanen medger 5,5 meter i byggnadshöjd ftir huvudbyggnaden. Ansökan avviker
då byggnadshöjden uppmäts till 6 meter. Grannar har höns men alla har inte svarat
ännu.

Beslutsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse upprättad 20 1 9- 1 0-0 1
Ansökningsblankett inkommen 2019 -06-12
Fasadritning inkommen 2019 -07 -0I
P lan- och sektionsritning inkomm en 20 | 9 -07 -0 |
Perspektivritning inkommen 2019 -09 -I 6
Situationsplan inkomm en 2019 -09 -27
Översiktskarta upprättad 20 I 9- 1 0-0 I

Yrkonden
Ärendet bordläggs 08:34 ftir att tas upp igen 08:37.
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Kent Andreasson (UP) och
Markus Klasson (M): bifall till att bevilja ansökan om bygglov då det anses vara en liten
awikelse från detaljplanen
Susanne Börjesson (S): bifall
detaljplanens syfte

till att bevilja

ansökan om bygglov då den anses

ftilja

Martin Pettersson (SD): bifall till ftirslaget i handlingama
Proposilionsordningor
Ordfiirande ställer proposition på Roger Johansson (L) med fleras yrkande och Martin
Pettersons (SD) och finner att nåimnden beslutar i enlighet med det ftirstnämnda
yrkandet
Beslul
Samhällsbyggnadsnåimnden beslutar

att bevilja ansökan då det anses vara en liten awikelse enligt 9 kap. 31 b $ plan- och
bygglagen (PBL)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Prolokoll

a9

%

Som

ffi:

höllsbyggnodsnömnden

2019-r0-r7

Upplysningor
Detta beslut upphör att gälla om åtgiirden inte har påbörjats inom två år och avslutats
inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft enligt 9 kap. 43 $ PBL.

Åtgarden
10

kap.3

ftr

inte påbörjas innan samhällsbyggnadsnämnden gett ett startbesked enligt
PBL.
$

Detta beslut far verkställas fura veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och
Inrikes Tidningar, även om startbesked meddelas. För att den lovpliktiga åtgarden ska få
påbörjas krävs både att det finns ett verkställt lovbeslut och att startbesked har getts.

Bygghenen behöver i detta fall awakta att ffraveckorsfristen löper ut innan åtgärden far
påbörjas.
Beslutets kungörelsedatum finns i Post- och Inrikes Tidning på
https //poit. bolagsverket. se.
:

I detta åirende krävs tekniskt samråd. Kallelse till tekniskt samråd och begåiran om vilka
handlingar som krävs ftir att ge startbesked, skickas separat inom kort.
Innan byggnadsverket får tas i bruk ska samhällsbyggnadsnämnden ha gett ett
slutbesked.

Byggsanktionsavgift ska tas ut om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller tas i bruk
utan slutbesked.
Om byggstart sker innan beslutet om bygglov har vunnit laga kraft sker detta på
bygghenens egen risk.
Åtgarden kräver eventuellt tillstånd från annan instans. Det är du som sökande som
ansvarar ft)r att nödvändiga tillstånd finns innan åtgärden påbörjas.
Bygghenen ansvarar ftir att åtgärden utftirs enligt kraven i plan- och bygglagstiftningen.
Åtgiirden ska utforas enligt de ritningar som tillhör beslutet. Vid ändring ska ny ansökan
Itimnas in. Inga bygglovspliktiga åindringar ffir utföras innan ett nytt bygglov har
beviljats.

Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmiiktige. Faktura skickas
separat. Avgift ftir startbesked, fastställande av kontrollplan med mera kommer att tas ut

i

samband med startbeskedet.

Avgitter
Avgift for bygglov: 12 856 kronor
Avgift för expediering och kungörelse 2 551kronor

J

signatur

Utdragsbestyrkande

f
%

Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

ffi:

2019-10-17

forts. $ 395
Kopio ov beslutel lill
Beslutet skickas ftir kännedom

till

till ägarna av intilliggande och närliggande fastigheter
den fastighet som beslutet avser enligt 9 kap. $ 41b PBL.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar enligt 9 kap. $ 41a PBL.

Kontrollansvarig

överklo gondeonvisning
Detta beslut kan överklagas

till

Länsstyrelsen.

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.
Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom ffra veckor fran 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
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
451 8l Uddevalla

Justerandes signatur

till:

Utdragsbestyrkande

Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

{ffi:

2019-10-17

s 3e6

Dnr SBN 2019 /00693

Ljungs-Kärr 1:168. Ansökan om bygglov för nybyggnad av
enbostadshus med carport och förråd. BYGG.2019.2290
Sommonfqtlning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport och ftinåd.
Detaljplanen medger 5,5 meter i byggnadshöjd ftir huvudbyggnaden. Ansökan avviker
då byggnadshöjden uppmäts till 6 meter. Grannar har hörts men alla har inte svarat
åinnu.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsfiirvaltningens tjåinsteskrivelse upprättad 20 1 9- 1 0-01
Ansökningsblankett inkommen 2019-06-12
Fasadritning inkomme n 20 19 -07 -01
Plan- och sektionsritning inkomm en 20t9 -07 -01
Perspektivritning inkommen 2019-09-16
Situationsplan inkomm en 20 19 -09 -27
Översiktskarta upprättad 20 I 9- I 0-0 1

Yrkqnden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Kent Andreasson (UP) och
Markus Klasson (M): bifall till att bevilja ansökan om bygglov då det anses vara en liten
avvikelse från detaljplanen
Susanne Börjesson (S): bifall
detaljplanens syfte

till

att bevilja ansökan om bygglov då den anses

följa

Beslut
Samhällsbyggnadsntimnden beslutar

att bevilja ansökan då det anses vara en liten avvikelse enligt 9 kap. 31 b $ plan- och
bygglagen (PBL)
Upplysningor
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 g PBL.
Åtgiirden får inte påbörjas innan samhällsbyggnadsnämnden gett ett startbesked enligt

10kap.3$PBL.
Detta beslut får verkställas $rra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och
Inrikes Tidningar, även om startbesked meddelas. För att den lovpliktiga åtgärden ska få
påbörjas krävs både att det finns ett verkställt lovbeslut och att startbesked har getts.
Bygghenen behöver i detta fall avvakta att furaveckorsfristen löper ut innan åtgiirden far
påbörjas

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Prolokoll

a9

%

Somhöllsbyggnodsnömnden

ffi:

forls.

2019-10-17

S 396

Beslutets kungörelsedatum finns i Post- och Inrikes Tidning på
https //poit. bolagsverket. se.
:

I detta

åirende krävs tekniskt samråd. Kallelse

handlingar som krävs ftir

till tekniskt

samråd och begäran om
att ge startbesked, skickas separat inom kort.

vilka

Innan byggnadsverket far tas i bruk ska samhällsbyggnadsnämnden ha gett ett
slutbesked. Byggsanktionsavgift ska tas ut om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller
tas i bruk utan slutbesked.
Om byggstart sker innan beslutet om bygglov har vunnitlagakraft sker detta på
byggherrens egen risk.
Åtgarden kräver eventuellt tillstand från instans. Det är du som sökande som ansvarar
ftir att nödvändiga tillstand finns innan åtgtirden påbörjas.

Bygghenen ansvarar ftir att åtgärden utftirs enligt kraven i plan- och bygglagstiftningen.
Åtgärden ska utftiras enligt de ritningar som tillhör beslutet. Vid åindring ska ny ansökan
lämnas in. Inga bygglovspliktiga ändringar får utföras innan ett nytt bygglov har
beviljats.

Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas
separat. Avgift for startbesked, fastställande av kontrollplan med mera kommer att tas ut

i

samband med startbeskedet.

Avgifler
Avgift ftir bygglov: 12 856 kronor
Avgift for expediering och kungörelse:2 551kronor
Bilogor
Västvattens yttrande daterat 2019Räddningstjänstens yttrande daterut 2019 Milj öavdelningens yttrande daterat 2019 -

Kopio ov beslulel lill
Beslutet skickas ftjr kännedom

till

till ägama av intilliggande och närliggande fastigheter
den fastighet som beslutet avser enligt 9 kap. $ 41b PBL.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar enligt 9 kap. g 4la PBL

Kontrollansvarig

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

o
o

Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

H

%

forls.

ffi:
S

20t9-t0-t7

396

överklogondeonvisning
Detta beslut kan överklagas

till

Liinsstyrelsen.

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
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom frra 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
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
451 81 Uddevalla

Justerandes signatur

till:

Utdragsbestyrkande

f
%

Protokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

ffi:

s 3e7

20t9-r0-17

Dnr SBN 2019 /00564

Silentz 2, Ansökan om bygglov för ändrad användning från
kontor till Lss-boende BYGG.2019.2123
Sqmmonfoltning
Ansökan avser ombyggnad och ändrad användning av del av bostads- och
kontorsbyggnad till boende enligt LSS. Ansökan strider mot detaljplanen då den
ändrade användningen innebär att fiir stor del av byggnaden används som boende.
Endast en tredjedel av den totala våningsarean får anviindas som bostäder. Ansökan
innebär att mer än70 %o av väningsarean används som bostad. Avvikelsen mot
detaljplanen bedöms inte kunna innebära en lite avvikelse och ansökan kan därftir inte
beviljas.

Ärendet återemitterades från nämndsammanträdet 2019-08-22 med en uppmaning till
dialog med sökanden. Ärendet har sedan dess kompletterats med omarbetad
utevistelseyta och omarbetning av byggnadens planlösning för att uppnå riktvärden for
fasadnivåer ftir trafikbuller.

Beslutsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse daterad 20 I 9-09-30
Ansökan inkommen 2019-07 -26
Översiktskarta upprättad 20 I 9-08- 1 3
Situationsplan inkomm en 2019 -09 -27
Plan-, fasad- och sektionsritningar inkomna 2019-07-26 resp. 2019-09-26
Beskrivning redovisning av ytor inkommen 2019-07-26
Trafi kbullerutredning inkommen 2019 -06-03
Tillägg till trafikbullerutredning inkommen 2019-09-26
Samrådsyttrande miljö - tillsyn daterat 2019-07-II
Yttrande från Västvatten inkomm et 2019 -07 -10
Yttrande från räddningstj änsten inkommet 2019 -07 -04
Sökandens kommentar inkommen 2019-06-28
Anders Andersson har anmälts som kontrollansvarig

Yrkonden
Kenneth Engelbrektsson (S): bifall

till att bevilja

ansökan om bygglov

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Kent Andreasson (UP) och
Markus Klasson (M): bifall till ftirslaget i handlingarna

Propositionsordningor
Ordförande ställer proposition på Kenneth Engelbrektssons (S) yrkande och Roger
Johansson (L) med fleras och finner att nämnden beslutar i enlighet med det sistnämnda
yrkandet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Prolokoll

a9

%

Somhöllsbyggnodsnömnden

ffi:

20t9-10-17

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att avslå ansökan med stöd av 9 kap. 31 b $ plan- och bygglagen (2020:900), PBL

Avgitter
Ärendet bedömdes vara komplett 2019-07-28. Tioveckorsfristen ftir beslut har
överskridits med mer åin fem veckor. Ingen avgift ska därftjr tas ut enligt 12 kap. 8 a
plan- och bygglagen (2020:900), PBL.

$

Delgivning
Beslutet delges foljande enligt 9 kap. g 4l PBL:
Apelman & Son Byggnads AB
Sörkällegatan 3
451 4l Uddevalla
Detta beslut delges dig med ftirenklad 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.

överklo gondeonvisning
Detta beslut kan överklagas

till

Länsstyrelsen.

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftrvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.
Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom fura veckor fran 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
Samhallsbyggnad
451 81 Uddevalla

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

{ffi:
S

398

2019-10-17

Dnr SBN 2019/00695

Bilde 3. Ansökan om bygglov för ändrad användning från
kontor till bostad BYGG.2018.3926
Sommonfollning
Ansökan avser ändrad anviindning från kontor till enbostadshus. Byggnaden är ett äldre
triihus i Uddevalla centrum i två plan med ett visst kulturhistoriskt värde. Byggnaden
har tidigare använts som bostad. Den senaste användningen av byggnaden var dock
kontor och därav blir ändringen till bostad bygglovspliktig. Byggnaden 2ir inte
tillgänglig och upp$ller dåirftir inte kraven på byggnadsverk enligt 8 kap 4 $, PBL.
Kraven ska uppfrllas även om åtgärden avser en ändring av byggnaden, dock kan vissa
avsteg göras med håinsyn bl.a. till ändringens omfattning och byggnadens
fiirutsättningar. Bedömningen är att det är rimligt tillgängligheten tillgodoses
åtminstone vad avser den viktiga funktionerna såsom kök och badrum i bostaden. Detta
kan dock inte ske utan ombyggnad. Sökanden motsätter sig att genomftira
ombyggnader. Bygglov kan därftir inte beviljas.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskrivelse daterad 2019 -09 -26
Översiktsk arta dater ad 20 I 9 - 09 -26
Ansökan inkommen 201 8-1 1 -1 6
S ituationsplan inkomm en 20 19 -06-28
P lan- och sektionsritning inkomm en 20 | 9 -0 6 -28
Foton platsbesök 2019-09-17
Samrådsyttrande miljö - tillsyn (FO) daterat 2019-05-14
Samrådsyttrande miljö - tillsyn (trafikbuller) daterat 2019-01-25
Yttrande samhällsbyggnad trafikenhet en 2019 -02-2I
Yttrande från Västvatten inkommet 2019-10-09
Skrivelse från sökanden angående tillgänglighet 20 1 9-09- I 8
Göran Berggren har anmälts som kontrollansvarig

Yrkonden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Kent Andreasson (UP) och
Markus Klasson (M): bifall till att bevilja ansökan om bygglov då det anses vara en liten
awikelse från detaljplanen

Martin Pettersson (SD): bifall till Roger Johansson (L) med fleras yrkande
Kenneth Engelbrektsson (S): bifall

till ftirslaget i handlingarna

Propositionsordningor
Ordftirande ställer proposition på Roger Johansson (L) med fleras yrkande och Kenneth
Engelbrektssons (S) och finner att nåimnden beslutar i enlighet med det fiirstnämnda
yrkandet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

{ffi:

2019-10-t7

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att bevilja

ansökan om bygglov med stöd av 9 kap 31 b $ plan- och bygglagen
(2020:900), PBL

Upplysningor
Detta beslut upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom tvä är och avslutats
inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft enligt 9 kap. 43 $ PBL.
Ätgärden får inte påbörjas innan samhällsbyggnadsnämnden gett ett startbesked enligt

10kap.3$PBL.
Detta beslut far verkställas fura veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och
Inrikes Tidningar, även om startbesked meddelas. För att den lovpliktiga ätgärden ska få
påbörjas krävs både att det finns ett verkställt lovbeslut och att startbesked har getts.

Bygghenen behöver i detta fall awakta att furaveckorsfristen löper ut innan åtgärden får
påbörjas.

Beslutets kungörelsedatum finns i Post- och Inrikes Tidning på
https ://poit.bolaqsverket. se.

I detta ärende krävs tekniskt samråd. Kallelse till tekniskt samråd och begäran om vilka
handlingar som krävs ftir att ge startbesked, skickas separat inom kort.
Innan byggnadsverket får tas i bruk ska samhällsbyggnadsnämnden ha gett ett
slutbesked.

Byggsanktionsavgift ska tas ut om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller tas i bruk
utan slutbesked.
Bygghenen ansvarar for att åtgrirden utftirs enligt kraven i plan- och bygglagstiftningen.
Åtgärden ska utftiras enligt de ritningar som tillhör beslutet. Vid iindring ska ny ansökan
lämnas in. Inga bygglovspliktiga ändringar far utföras innan ett nytt bygglov har
beviljats.

Avgiften är beriiknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas
separat. Avgift ftir startbesked, fastställande av kontrollplan med mera kommer att tas ut

i

samband med startbeskedet.

Avgitler
Avgift ftir bygglov: l0 253 kronor
Avgift ftir expediering och kungörelse: 307 kronor

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Prolokoll

a0

%

Somhöllsbyggnodsnömnden

ffi:

2019-10-17

forts. S 398
Bilogor
Västvattens yttrande daterat 20 1 9- 1 0-08
Raddningstj åinstens yttrande daterat 20 19 -l 0 - | 6
Trafi kenhetens yttrande daterat 20T9 -02-21
Samrådsyttrande miljö - tillsyn daterat 2019-05-14

Beslulet expedieros lill
& Konferens
Lyckåsvägen 6
459 30 Ljungskile
Posthuset Kontor

Kopio ov beslutet lill
Beslutet skickas ftir kännedom till ägama av intilliggande och niirliggande fastigheter
till den fastighet som beslutet avser enligt 9 kap. $ 41b PBL.
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar enligt 9 kap. $ 41a PBL.

Kontrollansvarig

överklo go ndeo nvisning
Detta beslut kan överklagas

till

Länsstyrelsen.

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.
Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom fura veckor fran 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
kontaktuppgift er 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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Prolokoll

o0

Somhöllsbyggnodsnömnden

E

%

ffi:

s 3ee

20t9-10-17

Dnr SBN 2019 /00698

Bohusgården 1:26. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av
annan byggnad eller anläggning, utbyggnad av befintlig matsal.
BYGG.2019.3242
Sommonfollning
Ansökan avser tillbyggnad av hotell och restaurangbyggnad med utökning av en matsal
mot nordväst på planet över gatuplan. Tillåten totalhöjd ftir denna del av
hotellbyggnaden är + 43 meter ftir den bakre delen av tillbyggnaden och + 39 meter ftir
den främre delen. Ansökan awiker från detaljplanen då den önskade tillbyggnadens
totalhöjd är 45,55 meter. Tillbyggnaden är visserligen lägre än bakomvarande
byggnadsdel men ansökta awikelsen vad avser tillåten totalhöjd bedöms inte som en
liten avvikelse och bygglov kan därftir inte ges.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019 -09-30
Översiktsk arta datend 20 1 9- I 0-3 0
Ansökan inkommen 2019 -09 -03
Situationsplan inkommen 20 1 9-09-03
Plan-, fasad- och sektionsritningar inkomna 2019-09-03
Illustration - perspektivritning inkommen 2019 -09 -03
Illustration detaljplan inkommen 20 | 9 -09 -03
Remissyttrande räddningstj iinsten inkommet 2019 -09 -23
Skrivelse från sökanden inkomm en 20 19 - | 0 -07
Lars Olsson har anmälts som kontrollansvarig

Yrkonden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Kent Andreasson (UP) och
Markus Klasson (M): bifall till att bevilja ansökan om bygglov då det anses vara
forenligt med detaljplanens syfte

Martin Pettersson (SD) och Per-Arne Andersson (S) ansluter sig
(L) med fleras yrkande

till

Roger Johansson

Beslut
Samhällsbyggnadsnåimnden beslutar

att bevilja

ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 31 c $, plan- och bygglagen

(2019:900), PBL

Upplysningor
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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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forts.

Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

ffi:
S

2019-t0-r7

399

Ätgtirden får inte påbörjas innan samhällsbyggnadsnämnden gett ett startbesked enligt

10kap.3$PBL.
Detta beslut får verkställas ffra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och
Inrikes Tidningar, även om startbesked meddelas. För att den lovpliktiga åtgärden ska få
påbörjas krävs både att det finns ett verkställt lovbeslut och att startbesked har getts.

Bygghenen behöver i detta fall avvakta att furaveckorsfristen löper ut innan åtgiirden får
påbörjas.

Beslutets kungörelsedatum finns i Post- och Inrikes Tidning på
https ://poit.bolaesverket. se.

I detta ärende krävs tekniskt samråd. Kallelse till tekniskt samråd och begåiran om vilka
handlingar som krävs ftir att ge startbesked, skickas separat inom kort.
Innan byggnadsverket får tas i bruk ska samhällsbyggnadsnämnden ha gett ett
slutbesked.

Byggsanktionsavgift ska tas ut om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller tas i bruk
utan slutbesked.
Bygghenen ansvarar ftir att åtgärden utftirs enligt kraven i plan- och bygglagstiftningen.
Åtgärden ska utftiras enligt de ritningar som tillhör beslutet. Vid ändring ska ny ansökan
lämnas in. Inga bygglovspliktiga åindringar får utföras innan ett nytt bygglov har
beviljats.

Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas
separat. Avgift ftjr startbesked, fastställande av kontrollplan med mera kommer att tas ut
i samband med startbeskedet.

Avgitler
Avgift ftir bygglov:9 107 kronor
Avgift ftir expediering och kungörelse 3 667 kronor
Beslulel expedieros lill
Uddevalla Bohusgarden 1:26 AB
Nordens väg 6 B
451 43 Uddevalla
Kopio ov beslulel lill
Beslutet skickas ftir kännedom
till den fastighet som be

Justerandes signatur

till

ägarna av intilliggande och närliggande fastigheter

enligt 9 kap. $ 41b PBL.

Utdragsbestyrkande

Prolokoll
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%

Somhöllsbyggnodsnömnden

ffi:

20t9-10-17

forts. S 399
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar enligt 9 kap. $ 41a PBL.

Kontrollansvarig

överklo go ndeonvisning
Detta beslut kan överklagas

till

Länsstyrelsen.

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.
Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsflorvaltningen inom Srra veckor från den dag då beslutet kungjordes i
Post- och Inrikes Tidningar.
Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska åirendets 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 fuamgävad som överklagas och vilken ändring som önskas.
Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas.
Skicka din överklagan
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
451 8l Uddevalla

Justerandes signatur

till:

Utdragsbestyrkande
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Dnr SBN 2019/00699

Stadskärnan 1=262. Ansökan om bygglov för nybyggnad av
flerbostadsh us. BYGG.201 9.3{ 91
Sommonfoltning
Förvaltningen informerar nämnden om att sökande önskar mer tid ftir kommunikation
med grannar innan ett beslut tas.
Beslut
Samhällsbyggnadsniimnden beslutar

att

notera informationen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr SBN 2019 /0O7OO

Stadskärnan 1:163. Ansökan om tidsbegränsat bygglov för
nybyggnad av industribyggnad. BYGG.2019.3372
Sqmmonfotlning
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov ftir nybyggnad av ftirrådsmoduler ftir uthyrning.
Nybyggnaden består av containrar som ställs ihop som två byggnader och sedan ges en
fasadbeklädnad av svart skivmaterial ftir att smälta in på platsen. Enligt gällande
detaljplan ska området användas ftir trafikändamåI. Ansökan strider därftir mot
detaljplanen så något permanent bygglov kan därför inte ges. Ansökan uppfuller övriga
krav ftir tidsbegriinsat bygglov. Bedömningen iir att det iir möjligt att ge tidsbegränsat
bygglov. Sökanden har under handläggningen inkommit med önskemål om att revidera
förslaget vilket gör att grannil måste höras igen. Förslaget till beslut är därftir att ge
bygglovsarkitekten delegation att bevilja bygglov under ftirutsättning att inga hinder
uppstår vid grannhörandet.

Beslutsunderlog
S amhäll sby g gnadsftirvaltningens tj åinste skrivel se daterad 20 I 9 -09 -3 0
Översiktskarta daterad 20 I 9-09-30
Ansökan inkommen 20 I 9 -09 -I2
Situationsplan reviderad inkommen 20 I 9- 1 0- 1 0
Plan- och fasadritningar reviderade och inkomna 2019-10-10
Beskrivning av det tillfiilliga behovet och avvecklingsplan inkommen 2019-09-12
Yttrande från Västvatten inkommet 2019-10-09

John Stenman har anmälts som kontrollansvarig

Yrkqnden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Kent Andreasson (UP) och
Markus Klasson (M): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslul
Samhällsbyggnadsniimnden beslutar

att

ge bygglovsarkitekten delegation att ge bygglov under förutsättning att inga
synpunkter inkommer från grannarna.

IJ,,
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Dnr SBN 2019 /00724

Stake 7. Ansökan om bygglov för ändrad användning från
lagerlokal till kaf6verksamhet. BYGG.2019.3278
Sommqnfqttning
Ansökan avser bygglov för ändrad användning och ombyggnad av lager och
handelslokal till cafö. Ansökan är ftirenlig med detaljplanen men uppfrller inte kraven
ftir tillgåinglighet enligt 8 kap. PBL. Förslaget till beslut är att ansökan inte kan beviljas
Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsft)rvaltningens tjänsteskrivelse daterad 20 1 9- 1 0-08
Översiktskarta daterad 20 1 9- 1 0-08
Situationsplan upprättade 20 I 9-09-00
Planritning inkommen 2019 -10-02
Illustrationer inkomna 2019 -10-02
Skrivelse från sökanden inkommen 2019-10-03
Yttrande från Västvatten inkommet 2010-10-09
Skrivelse från sökanden inkommen 2019-10-11

Yrkonden
Susanne Grönvall (S): bifall till att bevilja ansökan om bygglov
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Kent Andreasson (UP) och
Markus Klasson (M) ansluter sig till Susanne Grönvalls (S) yrkande

Martin Pettersson (SD): bifall till ftirslaget i handlingarna
Proposilionsord ningor
Ordftirande ställer proposition på Susanne Grönvall (S) med fleras yrkande och Martin
Petterssons (SD) och finner att nämnden beslutar i enlighet med det fiirstnämnda
yrkandet
Beslul
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att bevilja

ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 31 b $, plan- och bygglagen
(2010:900), PBL

Upplysningor
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.
Åtgärden far inte påbörjas innan samhällsbyggnadsnämnden gett ett startbesked enligt

10kap.3$PBL.

Justerandes signatur
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Detta beslut ffir verkställas Srra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och
Inrikes Tidningar, även om startbesked meddelas. För att den lovpliktiga åtgärden ska få
påbörjas krävs både att det finns ett verkställt lovbeslut och att startbesked har getts.

Bygghenen behöver i detta fall awakta att fyraveckorsfristen löper ut innan åtgärden får
påbörjas.

Beslutets kungörelsedatum finns i Post- och Inrikes Tidning på
https ://poit.bolaqsverket. se.

I detta ärende krävs inte något tekniskt samråd men däremot en kontrollplan. Förslag till
kontrollplan ska lämnas in till samhällsbyggnadsniimnden som underlag flor beslut om
startbesked.

Innan byggnadsverket får tas i bruk ska samhällsbyggnadsnämnden ha gett ett
slutbesked.

Byggsanktionsavgift ska tas ut om en åtgiird påbörjas utan startbesked eller tas i bruk
utan slutbesked.
Om byggstart sker innan beslutet om bygglov har vunnitlagakraft sker detta på
byggherrens egen risk.
Bygghenen ansvarar ftir att åtgärden utftirs enligt kraven i plan- och bygglagstiftningen.
Åtgärden ska utftiras enligt de ritningar som tillhör beslutet. Vid åindring ska ny ansökan
lämnas in. Inga bygglovspliktiga ändringar ffir utföras innan ett nytt bygglov har
beviljats.

Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas
separat. Avgift ftir startbesked, fastställande av kontrollplan med mera kommer att tas ut
i samband med startbeskedet.

Avgifler
Avgift ftir bygglov: 5 625 kronor
Avgift ftir expediering och kungörelse: 319 kronor
Beslutel expedieros till

Kopio qv beslutel till
Beslutet skickas ftir kåinnedom till ägama av intilliggande och niirliggande fastigheter
till den fastighet som
avser enligt 9 kap. S 41b PBL
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Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar enligt 9 kap. $ 4la PBL.

överklogondeonvisning
Detta beslut kan överklagas

till Länsstyrelsen.

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsforvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.
Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsforvaltningen inom fura 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 rurmn och kontaktuppgifter.
Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med
kontaktuppgifter till ombudet.

Av överklagandet ska det framgä vad som överklagas och vilken ändring som önskas.
Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas.
Skicka din överklagan till:
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
451 8l Uddevalla
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Dnr SBN 2019 /00706

Bäve-Groröd 1:5. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad
av en bostadsh us. BYGG .2019.1467
Sqmmonfoftning
Ansökan avser förhandsbesked ftir nybyggnad av enbostadshus på fastigheten BäveGroröd 1:5. Fastigheten är belägen öster om Uddevalla tätort inom ett område med flera
industriverksamheter som alstrar tung trafik och buller. En skjutbana norr om sökt
fastighet bedöms också tidvis orsaka bullerstörningar. Kommunens miljöavdelning
Miljöskydd avstyrker att ftirhandsbesked beviljas. Sökande har kommunicerats
bedömningen att ftirhandsbesked inte kan beviljas utan att bullerfrågan har utretts. Svar
från sökande eller bullerutredning har inte inkommit. Samhällsbyggnadsftlrvaltningen
bedömer att ftrhandsbesked ska avslås på den aktuella platsen.

Beslulsunderlog
s amhäll sbyg gnadsftirvaltningens tj åinste skrivel se daterad 20 | 9 -09 -27
Ansökan inkommen 2019 -04 -03
Förslag till avstyckning 2019 -0 4 -03
Situationsplan inkomm en 2019 -04-03
Översiktskarta utskriven 20 1 9-04-08
Yttrande från Lantmäteriet inkommen 20 | 9 -04 - 1 I
Yttrande fran Plex (Planering och exploatering) inkommen 2019-04-23
Samrådsyttrande från kommunens milj öavdelningar inkommen 2019 -0 4 -24
Yttrande från berörd granne inkommen 2019-05-08

Yrkonden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig olsson (c), Kent Andreasson (up) och
Markus Klasson (M): bifall till ftirslaget i handlingama
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att avslå ansökan om ftirhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 g plan- och bygglagen
(2010:900)
Upplysningor
Förhandsbeskedet tir bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om
bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft enligt 9 kap.

r8

$ PBL.

Görs inte ansökan om bygglov inom tvä är från att beslutet vann laga kraft upphör
ftirhandsbe skedet att gälla.
Förhandsbeskedet innebär inte att du har rätt att påbörja den sökta åtgärden.

Justerandes signatur
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Avgiften iir beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmåiktige. Faktura skickas
separat.

Avgifter
Avgift flor ftirhandsbesked: 0 kronor
Avgift ftir expediering och kungörelse:

0 kronor

Beslulel expedieros till

Kopio ov beslulel till
Beslutet skickas ftir kännedom till ägama av intilliggande och niirliggande fastigheter

till

den fastighet som beslutet avser enligt 9 kap. $ 41b PBL.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar enligt 9 kap. $ 41a PBL.

Överklo go ndeonvisning
Detta beslut kan överklagas

till

Länsstyrelsen.

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsft)rvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.
Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsft)rvaltningen inom Srra 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 8l Uddevalla

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden
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Dnr SBN 2O1? /00707

Kyrkebacka 1:5. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad
av enbostadshus. BYGG .2019.537
Sqmmonfottning
Ansökan avser ftirhandsbesked ftir nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Kyrkebacka 1:5. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ft)rhandsbesked 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
Uteplats ska placeras åt söder ftir att erhålla godkända riktviirden ftir trafikbuller vid
uteplats. Detta ska beaktas i kommande bygglovsansökan.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019 -09-27
Ansökan inkommen 2019 -02-01
Situationsplan inkomm en 20 19 -03 -27
Översiktskarta utskriv en 2019 -02-07
Yttrande från Lantmäteriet inkommen 20 I 9-03 - 1 8
Samrådsyttrande från kommunens milj öavdelningar inkommen 20 19 -07 -02
Yttrande från Bohusläns museum inkommen 2019-03-19 kompletterad 2019-04-05
Yttrande från Länsstyrelsen inkommen 20 19 -05 -24
Yttranden från berörda grannar inkomna 20 | 9 -03 -24 kompletter ad 20 I 9 -0 4 - | 5
Sökandens bemötande inkommen 2019 -06-12

Yrkonden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Kent Andreasson (UP) och
Markus Klasson (M): bifall till ftirslaget i handlingarna
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att bevilja ansökan om förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 $ plan- och bygglagen
(2010:900)

Upplysningor
Förhandsbeskedet iir bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om
bygglov görs inom tvä är från den dag då ftirhandsbeskedet vann laga kraft enligt 9
kap. 18 $ PBL.

Görs inte ansökan om bygglov inom två år från att beslutet vann laga kraft upphör
ft)rhandsbe skedet att gälla.
Förhandsbeskedet innebär inte att du har rätt aIt påbörja den sökta åtgärden.

Avgiften är beråiknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas
separat.
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Utdragsbestyrkande

Prolokoll

a0

%

forls.

Somhöllsbyggnodsnömnden

ffi:
S

2019-t0-17

404

Avgitler
Avgift ftir ftirhandsbesked: 0 kronor
Avgift ftir expediering och kungörelse: 0 kronor
Beslutel expedieros lill

Delgivning
Beslutet delges följande enligt 9 kap. $ 4l PBL:

Detta beslut delges dig med ftirenklad delgivning. Förenklad delgivning innebiir 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.

Kopio ov beslutel till
Beslutet skickas ftir kåinnedom till ägar:na 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.

överklogo ndeo nvisning
Detta beslut kan överklagas

till

L?insstyrelsen

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.
Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadslorvaltningen inom fura veckor från den dag då beslutet kungjordes i
Post- och Inrikes Tidningar.
Overklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska iirendets diarienummer,
beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.
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Utdragsbestyrkande
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Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med
kontaktuppgifter till ombudet.

Av överklagandet

ska det framgå vad som överklagas och vilken åindring som önskas.
Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas.

Skicka din överklagan till:
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
451 81 Uddevalla

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Somhöllsbyggnodsnömnden
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Anfasteröd 2:13. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad
av två enbostadshus. BYGG.201 9.764
Sqmmqnfqllning
Ansökan avser forhandsbesked frir nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten
Anfasteröd 2:13. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ftirhandsbesked kan
beviljas på den aktuella platsen. I senare bygglovsskede tas utformning av byggnaderna
upp till bedömning och beslut, med hänsyn tagen till platsens topografi och omgivning.
Eventuella uteplatser ska placeras på bostadshusens östra sida. Detta ska beaktas i
kommande bygglovsansökan.

Beslutsunderlog
Samhäll sby g gnadsftirvaltningens tj änsteskrivel se datera d 20 I 9 -09 -27
Ansökan inkommen 2019-02-19
Situationsplan inkomm en 2019 -06- 12
Oversiktskarta utskriv en 2019 -03 -04
Yttrande från Lantmäteriet inkommen 20 1 9-03 - 1 8
Samrådsyttrande från kommunens milj öavdelningar inkommen 2019 -0 5 -07
Yttrande från Västvatten inkommen 2019-09-27

Yrkqnden

(M), Stig Olsson (C), Kent Andreasson (UP) och
Markus Klasson (M): bifall till ftirslaget i handlingarna
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att bevilja ansökan om förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 $ plan- och bygglagen
(2010:900)

Upplysningor
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 tvä år från att beslutet vann laga kraft upphör

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

Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmdktige. Faktura skickas
separat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Prolokoll

a0

%

forls.

Somhöllsbyggnodsnömnden

ffi:
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Avgitler
Avgift ftir ftirhandsbesked: 5580 kronor
Avgift ftir expediering och kungörelse:3667 kronor
Beslulel expedieros lill

Kopio qv beslutel lill
Beslutet skickas ftir kåinnedom

till

till ägama av intilliggande och närliggande fastigheter
den fastighet som beslutet avser enligt 9 kap. $ 4lb PBL.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar enligt 9 kap. $ 4la PBL

överklogondeonvisning
Detta beslut kan överklagas

till

Låinsstyrelsen.

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.
Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsft)rvaltningen inom ffra 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
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
451 81 Uddevalla

Justerandes signatur

till:

Utdragsbestyrkande

Protokoll
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%

Somhöllsbyggnodsnömnden
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Dnr SBN 2019 /00569

Hultås 3:1. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus. BYGG.201 9.59
Sommonfottning
Ansökan avser ftirhandsbesked ftir nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hultås
3:1. Sökande avser enligt ansökan utföra enskilt vatten och avlopp. Fastigheten iir
belägen på sydvästra sidan av Bokenäset. SGU's kartunderlag liksom
grundvattenutredning utförd av COWI 2015 visar att på platsen för ansökan åir
tillgången på vatten mindre god. Mängden vatten beräknas till 200-600 Vh.
Fastighetsägarna på grannfastigheterna öster om ansökt plats har inkommit med ett
gemensamt yttrande med synpunkter bland annat med avseende på bristen på vatten och
svarigheten att få tjänligt vatten på grund av saltvatteninträngning. Sökande har
inkommit med bemötande, dock inte en utredning som skulle visa att vattentillgången är
tillräckli gt god for ytterli gare ett enbostadshus. S amhäll sby g gnadsftirvaltningen
bedömer att forhandsbesked ska avslås på den aktuella platsen.

Beslutsunderlog
Samhällsbyggnadsforvaltningens tj änsteskrivelse datera d 2019 -09 -26
Ansökan inkommen 20 19 -0 4 -09
Situationsplan inkomm en 2019 -04-09
Översiktskarta utskriv en 2019 -04 -l I
Yttrande från Lantmäteriet inkommen 20 19 -04- I I
Samrådsyttrande från kommunens miljöavdelningar inkommen 2019 -04-18
Yttrande från Bohusliins Museum inkommen 2019-04-24
Yttrande från berörda grannar inkommen 2019-04-25
Yttrande från Läns styrelsen inkommen 20 | 9 -0 5 -02
Yttrande från Vattenfall inkomm en 2019 -05 -23
Sökandens bemötande inkommen 2019 -09 -19

Yrkonden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Kent Andreasson (UP) och
Markus Klasson (M): åtenemittera ärendet till ftirvaltningen ftir en vederhäftig
vattenutredning

Martin Pettersson (SD): bifall till Roger Johansson (L) med fleras yrkande
Beslul
S

amhällsbyggnadsnämnden beslutar

att återremittera ärendet ftlr en vederhäftig vattenutredning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Prolokoll
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Dnr SBN 26693

lnformation om pågående tillsyn Restenäs 2:103 mfl.
Sqmmonfotlning
Förvaltningen informerar nämnden om pågående strandskyddstillsyn på Restenäs Ö och
var i processen man iir nu. Åtgarder som skadar naturen mycket är högt prioriterade. För
nuvarande är man i en relativt tidig fas i tillsynsprocessen, en process diir varje steg
informerades om på sammanträdet.
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att notera informationen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Prolokoll
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Somhöllsbyggnodsnömnden
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Dnr SBN 2019 /OO72O

lnformation om regeringens beslut om strandskydd
Sommqnfotlning
Förvaltningen informerar nämnden om det beslut som regeringen fastställde gällande
strandskydd. Beslutet innebär att strandskyddet utökas inom 100-300 meter men att den
utökning som Länsstyrelsen beslutat om, gällande det generella strandskyddsområdet 0100 meter från strand, upphävs. Konsekvenserna av det blir att det i vissa områden blir
"luckor" utan strandskydd nära stranden, och skyddat längre bort från stranden.
Beslul
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att notera informationen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
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Dnr SBN 2019 /00629

Reviderad taxa för plan- och bygglagen samt
uppdragsverksamheten inom lantmäteri
Sqmmonfqftning
En revidering krävs ftir att taxan ska ftilja ändringar i lagen och med det upprätthålla sin
rättssäkerhet. Syftet är dels att underlätta arbetet med att beriikna avgifter ur taxan,
inftira avgift på saknade åtgrirder och öka rättssåikerheten genom att ftlrtydliga taxan. En
enklare modell ftir underrättelse och kungörelse inftirs.
Beslutsunderlog
Förslag till beslut om revideradtaxaplan- och bygglagen ftir bygglov samt
uppdragsverksamheten inom lantmäteri.
Exempel ur ftirslag till plan- och bygglov taxa.
PLAN- OCH B YGGLOVSTAXA 20 1 9-09-3 0 antagandehandling.
PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA 20 1 9-09-3 0 visar ändringar/ftirslag.

Yrkonden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Kent Andreasson (UP) och
Markus Klasson (M): bifall till ftirslaget i handlingarna
Beslut
Samhällsbyggnadsniimnden beslutar

att ftirslag till revidering av taxa ftir Samhällsbyggnadsniimndens verksamhet
godkänns och överlämnas till Kommunfullmäktige ftlr antagande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Prolokoll

a0

%

Somhöllsbyggnodsnömnden

ffi:

s 4r0

2019-10-17

Dnr SBN 2019/OO711

lnformation om Tillsyns- och kontrollplan 2020 inom
miljöbalkens, Iivsmedelslagstiftningens och angränsande
områden
Sommonfottning
Förvaltningen informerar nämnden om den skyldighet som kommunen som
tillsynsmyndighet har att upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens
hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Tillsynsplanen visar
samhällsbyggnadsnämndens prioritering av prövning och tillsyn inom miljöbalkens,
livsmedelslagens och angränsande lagstiftningsområde. Nytt fiir i ar är indelningen i
fura kategorier inom miljöbalkens område; styrd tillsyn, behovsprioriterad tillsyn,
händelsestyrd tillsyn och skattefinansierad tillsyn.
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att notera informationen

Jus{grandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
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Dnr SBN 26493

lnformation om lagändring inom livsmedelslagstiftningen
Sommonfotlning
Förvaltningen informerar niimnden om den livsmedelstillsyn som genomftirs inom
kommunen och de objekt som man bedriver tillsyn på i verksamheten. Inspektion av de
kommunala verksamheterna genomftirs också.
Information om lagiindring inom livsmedelslagstiftningen ges också. Ändringen innebär
sanktionsavgifter på verksamheter som inte registrerat sig. Är det en helt ny verksamhet
ligger avgiften pä | % av årsomsättningen ftir verksamheten. Beloppet 75 000 är
maxgräns ftir vad en sanktionsavgift kan uppnå.
Beslut
Samhällsbyggnadsnåimnden beslutar

att notera informationen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr SBN 2019/00411

Medborgarförslag från Maria Kristiansson om att säga nej till
utbyggnad av SG-nät i Uddevalla kommun
Sqmmqnfotlning
Maria Kristiansson har begärt att Uddevalla kommun ska stoppa utbyggnaden av femte
generationens mobilnät (5G) i kommunen.
Maria Kristiansson har i en skrivelse inkommen den 4 juni 2019 begärt att Uddevalla
kommun ska stoppa utbyggnaden femte generationens mobilnät (5G) i kommunen.
Miljötillsynsenheten arbetar med tillsyn inom miljöbalkens område och har drir att ftlja
de råd och riktlinjer som de vägledande myndigheterna tar fram.
Strålsäkerhetsmyndigheten är den myndighet som arbetar med att ta fram underlag for
bedömning av strålskyddsrelaterade risker.
För närvarande arbetar Strålsäkerhetsmyndigheten med bedömningsgrunder ftir 5G
tekniken i samråd med mobilbranschen och intresseorganisationer. Miljötillsynsenheten
ftiljer detta arbete och kommer att tillåimpa de råd och riktlinjer som
Strålsäkerhetsmyndigheten publicerar. I dagsläget hnns det inte några
rekommendationer från Strålskyddsmyndigheten som ger anledning att begråinsa eller
ftirbjuda utbyggnad.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj åinsteskriv else 2019 -09 -24.
Strålsäkerhetsmyndigetens hemsida
Medborgarftirslag fran Maria Kristiansson om att säga nej till utbyggnad av 5G-nät i
Uddevalla kommun
Kommunfullmåiktiges protokollsutdrag2}l9-O5-O8 angående medborgarftirslag om
utbyggnad av 5G-nät

Yrkonden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Kent Andreasson (UP) och
Markus Klasson (M): bifall till ftirslaget i handlingarna
Beslul
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att

avslå fiirslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr SBN 201 9/00503

Medborgarförslag från Maria Leek om att stoppa all utbyggnad
av 5G
Sqmmqnfotlning
Maria Leek Maria Kristiansson har begärt att Uddevalla kommun ska stoppa
utbyggnaden femte generationens mobilnät (5G) i kommunen.
Maria Leek har i en skrivelse inkommen den 4 juni 2019 begixt att Uddevalla kommun
ska stoppa utbyggnaden femte generationens mobilnät (5G) i kommunen.
Miljötillsynsenheten arbetar med tillsyn inom miljöbalkens område och har dåir att ftilja
de råd och riktlinjer som de vägledande myndigheterna tar fram.
Strålsäkerhetsmyndigheten åir den myndighet som arbetar med att ta fram underlag för
bedömning av strålskyddsrelaterade risker.
För närvarande arbetar Strålsäkerhetsmyndigheten med bedömningsgrunder ftir 5G
tekniken i samråd med mobilbranschen och intresseorganisationer. Miljötillsynsenheten
ftiljer detta arbete och kommer att tillämpa de råd och riktlinjer som
Strålsäkerhetsmyndigheten publicerar. I dagsläget finns det inte några
rekommendationer från Strålskyddsmyndigheten som ger anledning att begränsa eller
forbjuda utbyggnad.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsförvaltningens tj iinsteskriv else 2019 -09 -24.
Strålsakerhetsmyndigetens hemsida
Medborgarftirslag fran Maria Leek om att stoppa all utbyggnad av 5G
Bilaga till medborgarförslag från Maria Leek
Kommunfullmäktiges protokollsut&ag20l9-06-13 om medborgarforslag från Maria
Leek

Yrkqnden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Kent Andreasson (UP) och
Markus Klasson (M): bifall till ftirslaget i handlingarna
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att

avslå ftirslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr SBN 2019 /00659

Medborgarförslag från Birgitta Rist Eliasson om avskjutning av
skarvar i Sandviken vid Vadholmen
Sqmmonfotlning
Förslagsställaren önskar att någon ska skjuta av skarvar i Sandviken vid Vadboholmen i
Uddevalla kommun. Bakgrunden är att skarvama nästan tagit över det rika fågellivet i
området och äter upp all småfisk samt tränger ut övriga arter.

För skyddsjakt av skarv finns ett generellt tillstand för Västra Götaland. Länsstyrelsen
har beslutade2017 att skyddsjakt får bedrivas i fredningsområde ftjr fisk i Västra
Götalands låins delar av havet. Berörd jaktrattsinnehavare ska liimna tillstånd och
bedrivs jakten på allmänt vatten ska jaktutövaren ha tillstånd att jaga där.
Området där förslagsställaren önskar skyddsjakt ägs inte av Uddevalla kommun. Delar
av området är privatägt. Kommunen har inte jakträtt i området. Uddevalla kommun
hänvisar därfor ftirslagsställaren till markägare eller jakträttsinnehavare ftir det aktuella
området. Vad som gäller för en eventuell skyddsjakt finns i Länsstyrelsen tillstånd som
bifogas detta.

Beslutsunderlog
Samhällsbyggnadsnämndens tj änsteskriv else 20 19 -09 -26
Medborgarftirslag från Birgitta Rist Eliasson om avskjutning av skarvar vid
Vadboholmen
Karta över aktuellt område ftir avskjutning
Tillstånd från Länsstyrelsen Västra Götalands låin, daterad 2017-12-22
Kommunful lmäkti ges protokollsu tdr ag 20 I 9 -09 - 1 1 om Medborgarförslag från B irgitta
Rist Eliasson om avskjutning av skarvar i Sandviken vid Vadboholmen
+

Yrkqnden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Kent Andreasson (UP) och
Markus Klasson (M): bifall till forslaget i handlingarna

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att avslå medborgarftirslaget med hänvisning
marken samt inte har jaktratt i området

Justerandes signatur

till

att Uddevalla kommun inte äger

Utdragsbestyrkande
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Dnr SBN 2019 /00668

Medborgarförslag från Kent Gederholm om att bevara den
gamla gatan vid Bäveån
Sqmmonfoltning
Kent Cederholm har i ett medborgarftirslag framfort önskemålet om att bevara den
17O0-talsgata som grävts fram under de arkeologiska utgrävningar som pågått i
Uddevalla Centrum.
De arkeologiska utgrävningarna är ett resultat av den ftirstudie som pågår ftir en
omgestaltning av det s k Ärummet Q.{orra och Södra Hamngatan, grönytor, vatten och
broar).
Precis som ftirslagsställaren ser Uddevalla kommun ett värde i attpänågot sätt
uppmärksamma gatan och vi har innan schaktet ftirberett ftir att enkelt kunna öppna
schaktet diir gatan ligger. En idö är att precis som forslaget pekar på, glasa in

utgrävningen,
tir med andra ord positiva till id6n och avser atttittanärmare på lösningarna under
kommande år. Ett eventuellt genomft)rande kan komma ifråga tidigast under 2020 dä
detaljprojekteringen ftir Ärummet är genomford.

Vi

Beslutsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskrivelse, datera d 2019 -09 -20
Medborgarfrirslag från Kent Cederho lm, daterat 2 0 1 9- 09-0 8
Bilaga till medborgarftirslag från Kent Cederholm om att bevara den gamla gatan vid
Bäveån, daterat 20 I 9-09-08
Kommunfullmäkti ges be slut, daterat 20 | 9 -09 - I I

Yrkonden
Martin Pettersson (SD): bifall till att bevilja medborgarftirslaget
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Kent Andreasson (UP) och
Markus Klasson (M): bifall till ftrslaget i handlingarna

Proposilionsordningor
Ordforande ställer proposition på Martin Petterssons (SD) yrkande och Roger
Johansson (L) med fleras och finner att nämnden beslutar i enlighet med det sistnämnda
yrkandet.
Beslul
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att

anse medborgarftirslaget besvarat

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr SBN 2019 /00148

Medborgarförslag från Caroline Jensen om farthinder på
Skafterödsvägen
Sqmmonfottning
Caroline Jensen skriver i sitt medborgarftirslag om höga hastigheter på Skafterödsvägen
i Ljungskile och ftireslår att någon form av farthinder anläggs på sträckan som leder upp
mot Hälle. Samhällsbyggnadsfiirvaltningen delar uppfattningen att det vore lämpligt
med farthinder på Skafterödsvägen.

Ar

2012 gjordes en trafikmätning strax väster om övergångsstället vid Rosenvägen.
Enligt mätningen är trafikmängden ca 2200 fordon per dygn. Hastigheten är hög,
medelhastigheten är 49 kmltim och 85-percentilen är 57 km/tim (det vill säga 85 Yoklr
57 km/tim eller långsammare).

Ett farthinder i anslutning till övergångsstället hade ftirbättrat trafiksäkerheten.
S amhällsby g gnadsftirvaltningen ftire slår därftir bifall till forslaget.
Beslutsunderlog
Medborgarftirslag 2019 -0 | -22
Kommunfullmäktiges protokollsut drag 20 19 -02-13
S amhällsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskriv else 20 19 -09 -27

Yrkonden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Kent Andreasson (UP) och
Markus Klasson (M): bifall till ftiljande att-satser:
Att anse medborgarftirslaget besvarat samt
Att uppdra till ftirvaltningen att återkomma med förslag på lämpliga
trafi ksäkerhetshöj ande åtgärder

-

Beslul
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att
att

anse medborgarforslaget besvarat

uppdra till ftirvaltningen att återkomma med förslag på liimpliga
traf,rksäkerhetshöj ande åtglirder

Ju3terandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr SBN 2019/O0164

Medborgarförslag från Sara Gustafsson om att
ti llgäng I ig hetsan passa strand promenaden
Sqmmqnfoltning
Sara Gustafsson ftireslår i sitt medborgarftirslag att strandpromenaden
tillgänglighetsanpassas. Sara skriver vidare att skyltningen är bristftillig och att delar av
promenaden tir trafi kfarlig.
Strandpromenaden är ca9 km lång och sträcker sig mellan Skalbanksmusdet och
Lindesnäs utmed Bäveån och Byfiorden. På de delar som är kuperade eller som är
mindre framkomliga av andra orsaker finns altemativ väg med bättre framkomlighet.
Det går dock inte att komma ifran att på vissa delar av sträckan är tillgängligheten
begränsad på grund av naturliga höjdskillnader i terrängen.
Samhällsbyggnadsftirvaltningen arbetar kontinuerligt med att ftirbättra tillgängligheten i
gatu- och parkmiljön. Varje år genomförs många tillgänglighetshöjande åtgärder, fråimst
i de centrala delarna där många måinniskor rör sig. För närvarande finns inget uppdrag
om att ftrbättra tillgängligheten specifikt utmed Strandpromenaden, men många av de
åtgärder som görs i centrum berör även Strandpromenadens sträckning.
Det finns särskild vägvisning ftir strandpromenaden utmed hela sträckan, i alla
vägvalspunkter. Som med all skyltning så slits den med tiden och behöver lagas, tvättas
och bytas ut. Detta ingår i Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag.
Strandpromenaden går till stor del utmed samt korsar trafikerade gator. Det finns behov
av att ftirbättra trafiksäkerheten på många övergångsställen och gångpassager. Även
detta är ett kontinuerligt arbete som ingår i Samhällsbyggnadsforvaltningens uppdrag.

Beslulsunderlog
Medborgarftirslag med bilaga 2019 -02-04
Kommunfullmäktiges protokollsut drag 20 19 -02-

1

3

Samhällsbyggnadsforvaltningens tj åinsteskriv else 20 19 -09 -27

Yrkonden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Kent Andreasson (UP) och
Markus Klasson (M): bifall till ftirslaget i handlingarna
Beslut
Samhällsbyggnadsniimnden beslutar

att

anse medborgarfrirslaget besvarat

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr SBN 2019 /OO145

Medborgarförslag från Malin Göthberg om att bevara och rusta
upp lekplatsen på Gryningsvägen
Sommonfoltning
Malin skriver att enligt upprustningsplanen ftir lekplatser ska lekplatsen på
Gryningsvägen läggas ned. Hon beskriver lekplatsens läge och områdets behov av
lekytor ftir bam samt att lekplatsen är i dåligt skick. Hon beskriver lekplatsens läge
mellan husen, skyddad fran trafik och en bra plats ftir lekplats. Malins ftirslag är att
istället ftir att lägga ned lekplatsen, rusta upp den och frångå lekplatsplanen som är
beslutad.

I upprustningsplanen ftir lekplatser beskrivs vilka lekplatser som ska läggas ned, vilka
som ska rustas upp och vilka som ska bevaras. På Kurveröd finns flera lekplatser varav
en nyligen upprustad ftjr bam 0-6år sedan 2017 pä Middagsvägen, gåLngavstånd från
Gryningsvägen. Flera andra lekplatser, som ligger mer tillgåingligt än Gryningsvägen
kommer på sikt att rustas upp enligt upprustningsplanen lor lekplatser.
Gryningsvägens lekplats kommer istället att bli grönyta och viktig ur biologisk hänsyn
och hänvisad lek sker till de lekplatser som ska bevaras och rustas upp.

Beslutsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskriv else 20 19 -09 -27
Medborgarfclrslag, Malin Göthberg 201 8-12-13
Kommunfullmiiktiges protokollsutdrag 2019 -02- 13

Yrkonden
Ärendena

$

$ 41 8, 420 och 422 bordläggs

ll:22 ftir

att tas upp igen

1

3

:02

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Kent Andreasson (UP) och
Markus Klasson (M): bifall till ftiljande att-satser:
- Att anse medborgarftirslaget besvarat
- Att uppdra åt ftjrvaltningen att göra en översyn av lekplatsutredningen och
återkomma med ftirslag till januarinämnden

Martin Pettersson (SD): bifall

till

att bevilja medborgarftirslaget

Propositionsord ningor
Ordftirande ställer proposition på Roger Johansson (L) med fleras yrkande och Martin
Petterssons (SD) och finner att nämnden beslutar i enlighet med det sistnämnda
yrkandet.
Beslul
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att

anse medborgarftirslaget

Justerandes signatur

varat samt

Utdragsbestyrkande

f

b
a

%

Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

ffi:

20t9-10-17

att uppdra åt ftirvaltningen att göra en översyn av lekplatsutredningen och återkomma
med ftirslag till januarinämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

o
o'

%

Protokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

ffi:

s 419

20t9-10-t7

Dnr SBN 2019 /00231

Medborgarförslag Abdulkarim Naser om att fixa fotbollsplanen
vid Sunnanvindsvägen
Sommonfotlning
Abdulkarim beskriver att vid Sunnanvindsvägen hnns en fotbollsplan men att
nedsågade träd gjort ytan hålig och ojåimn. Han menar attnya mål och staket runt planen

skulle underlätta för fotbollsspel och likande aktiviteter. Abdulkarims skriver i sitt
medborgarftirslag och menar pä att rusta upp fotbollsplanen som helhet.
Samhällsbyggnad har påbörjat inventering och plan ftir aktiva mötesplatser på allmän
platsmark, liknande den upprustningsplan som finns för lekplatser. I den kommer
beskrivas vilka ytor som fortsatt skall bevaras, vilka som ska rustas upp och vilka som
ska läggas ned. Ytan vid Sunnanvindsvägen skall skötas inom ramen ftir daglig drift och
vara funktionsduglig fram till dess den nya planen for aktiva mötesplatser åir klar. Större
insatser kommer inte göras ftjrråin planen rir ftirdig och visar på vilka insatser som skall
göras på vilka ytor

Beslulsunderlog
S amhäll sby ggnadsftirvaltningens tj änsteskrivelse, 20 1 9- 09 -27
Medborgarftirslag, Abdulkarim Naser medborgarförslag om att fixa fotbollsplanen vid
Sunnanvindsvägen, 2019 -03 -l 9
Kommunfullmäkti ges protoko ll sut dr ag 20 19 -03 - I 3 om medborgarftirslag från
Abdulkarim Naser om att fixa fotbollsplanen vid Sunnanvindsvägen

Yrkonden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Kent Andreasson (UP) och
Markus Klasson (M): bifall till forslaget i handlingarna
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att
anse fiirslaget besvarat

Justerandes

Utdragsbestyrkande

!

f,
'%

Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

ffi:

s 420

20t9-10-17

Dnr SBN 2O1? /00354

Medborgarförslag från Angelica Nicklasson om ny Iekplats på
Kurveröd
Sqmmqnfotlning
Angelica skriver i sitt medborgarftirslag om att bygga en ny lekplats på den allmåinna
grönytan mellan januarivägen och februarivägen på Kurveröd. Hon beskriver att platsen
idag är orörd och istället skulle kunna bli en lämplig plats ftr ny lekplats.

Enligt upprustningsplanen ftir lekplatser finns inga indikationer på fler lekplatser på
allmän platsmark, snarare ligger det inom lekplatsplanen att reducera antalet och istället
rusta upp och höja standarden ftir de lekplatser som man valt ut att bevara.
Beslutsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj åinsteskrivelse, 20 1 9- 09-27
Medborgarftirslag från Angelica Nicklasson om ny lekplats på Kurveröd,2019-04-26
Kommunfullmåiktiges protokollsutdrag2019-04-10 om medborgarft)rslag från Angelica
Nicklasson om ny lekplats på Kurveröd

Yrkqnden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Kent Andreasson (UP) och
Markus Klasson (M): bifall till ftiljande att-satser:
Att anse medborgarftirslaget besvarat
Att uppdra åt ftirvaltningen att göra en översyn av lekplatsutredningen och
återkomma med ftirslag till januarinämnden

-

Beslul
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att

anse medborgarftirslaget besvarat samt

att uppdra åt ftirvaltningen att göra en översyn av lekplatsutredningen och återkomma
med fiirslag till januarinämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

f
%

Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

ffi:

s 421

2019-t0-r7

Dnr SBN 2019 /00489

Medborgarförslag från Marcus Flygård om rullstolsgunga på
Bad h usparkens lekplats
Sqmmqnfotlning
Marcus skriver i sitt ftirslag om att utrusta Badhusparken/ Teaterplantagets lekplats med
en rullstolsgunga. Detta för att främja alla barns rätt till lek.
Lekplatsen i Teaterplanteget åir en av Uddevallas mest populära lekplatser. Hit kommer
barn varje dag året om och att inkludera allas behov på en lekplats är eftersträvansvärt
men inte alltid möjligt.
En rullstolsgunga kräver att lekredskapet endast används i en vuxens sällskap och låses
nåir den inte är i bruk, en säkerhetsåtgiird ftir att barn inte skall komma i kläm eller
skadas. En bemannad lekplats har samhällsbyggnadsforvaltningen inte resurser till i
dagsläget och en rullstolsgunga kan därftir inte monteras på lekplatsen.

Beslutsunderlog
amhäll sby ggnadsftirvaltningens tj änsteskrivelse, 20 1 9- 09 -27
Medborgarflorslag, Marcus Fly gård, 20 | 9 -0 6 - I 9
S

Bildbilaga tillhörande medborgarftirslag 2019-06-19
Kommunfullmåiktiges protokollsutdrag20l9-06-13 om medborgarftirslag från Marcus
Flygård om rullstolsgunga på Badhusparkens lekplats

Yrkonden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Kent Andreasson (UP) och
Markus Klasson (M): bifall till ftirslaget i handlingarna
Beslut
Samhällsby ggnadsnämnden beslutar

att
avslå ftlrslaget

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

f
%

S

Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnöm nden

ffi:

422

2019-t0-t7

Dnr SBN 2019 /00494

Medborgarförslag från Gigi Gederholm om upprustning av
tennis-och fotbollsplan samt Iekplats mellan Hästhovsvägen
och lrisvägen i Ljungskile
Sommqnfottning
Gigi menar i sitt förslag att det finns många barn och ftiräldrar i området Hästhovsvägen
-Irisvägen Ljungskile som skulle uppskatta om den eftersatta tennisplanen och
fotbollsplanen rustades upp och en ny lekplats i området anlades.
Samhällsbyggnadsforvaltningen arbetar med att ta fram en helhetsplan för dessa sk.
aktiva mötesplatser på allmåin platsmark där bland annat grusfotbollssplaner,
tennisbanor, basketplaner innefattas. Målet är en helhetssyn av Uddevallas alla aktiva
mötesplatser på allmän platsmark och en plan som ger riktlinjer ftir hållbara
aktivitetsytor över tid.

Parallellt med utredningsarbetet kommer nägraytor lyftas ur planen rustas upp innan
planen är klar. Upprustningamakommer göras 2020 ochytorna är: Tennisbanan
Oljehamnsvägen Skeppsviken Uddevalla och tennisbanan Irisvägen Ljungskile.
Resterande aktiva mötesplatser kommer ftlja den plan som kommer tas fram. För
lekplatser ftiljs den upprustningsplan som är beslutad.

Medborgare besökte nämnden och gav ytterligare information kring ärendet.

Beslulsunderlog
Kommunfullmiiktige beslut 201 9 -06-13
Medborgarftirslag, Gigi Cederholm, 2019-06-1
S

8

amhällsby ggnadsftirvaltningens tj änsteskrivel se, 2 0 1 9 - 09 -27

Yrkonden
Yrkonden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Kent Andreasson (UP) och
Markus Klasson (M): bifall till ftiljande att-satser:
- Att anse medborgarftirslaget besvarat
- Att uppdra åt lorvaltningen att göra en översyn av lekplatsutredningen och
återkomma med ftirslag till januarinämnden
- Att uppdra åt ftirvaltningen att till januarinämnden återkomma med ftirslag
avseende fotboll splanen utifrån pågående utredning om allmän-plats-mark

Beslul
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att

anse medborgarftirsl

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

f

Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

hJ

;,

ffi:

2019-t0-17

att uppdra åt ftlrvaltningen att göra en översyn av lekplatsutredningen och återkomma
med ftirslag till januarinämnden
att

uppdra åt ftirvaltningen att till januarinämnden återkomma med ftirslag avseende
fotbollsplanen utifrån pågående utredning om allmåtn-platsmark

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Prolokoll

a9

%

Somhöllsbyggnodsnömnden

ffi:

2019-t0-17

s 423
Delå rsrap

Dnr SBN 201 9/0051 0

port

aug

usti 2019, Sam häl ls byg g nads näm nden

Sommonfollning
Samhällsbyggnadsnämnden ftiljer i stort sett periodiserad budget (en avvikelse på -0,5
mkr). Prognosen ftir helåret är -0,3 mkr. Avvikelserna ftir helårsprognosen beror
framftirallt på obudgeterade kostnader för återställande av Västanvindsvägen och
kostnader som upptäcktes i samband med slutavstämningen från inftirandet av
komponentredovisning som nämnden inte kompenseras for. Ytterligare negativa
avvikelser beror på ökade kostnader ftir arvoden samt att tidskrivning inte har kunnat
göras i den omfattning som planerades ftr i budget, vilket framftjrallt påverkar
planeringsavdelningen och verksamhetsstöd. Detta beror framftrallt pä att
stadsutvecklingsprojektet inte har genomftirts i den utsträckning som planerades för i
budget. Försäljningen av tomter på Sundsstrand prognostiseras generera intäkter samt
ett överskott inom myndighetsavdelningen bidrar positivt till prognosen. Prognosen
bygger pä att måltidsverksamheten kompenseras i enlighet med beslut i
kommundirektörens ledningsgrupp, motsvarande 2,8 mkr.
Inom den tekniska verksamheten arbetas det med flertalet åtgärder ftir att nå en budget i
balans. De obudgeterade kostnaderna för återställande av busshållplatser belastar nu
helåret med ett prognostiserat underskott. Samhällsbyggnadsnämnden har utöver att
godkänna delårsrapporten per augusti att ta ställning till ifall ytterligare
besparingsåtgärder ska vidtas inom den tekniska verksamheten flor att finansiera
underskottet till ftiljd av återställandet av busshållplatser på Västanvindsvägen eller om
detta ska redovisas som en negativ avvikelse.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskrivelse 20 1 9-09- 1 0
Delårsrapport augusti 2019, Samhällsbyggnadsnämnden

Beslul
Samhällsbyggnadsnåimnden beslutar

att

godkåinna delarsrapporter per siste augusti

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Prolokoll

o
a'

%

Somhöllsbyggnodsnömnden

ffi:

20t9-10-17

Dnr SBN 201 9/00690

s 424
Renhållningstaxa 2020
Sommonfotlning

Uddevalla Energi AB har inkommit med begäran om ändring av renhållningsoch slamtaxan inom Uddevalla kommun. Uddevalla Energi AB vill under 2020höja
taxan ftjr hushållsavfall med 2 oÄ sarrft för slamtömningmed2Yo.
De olika områden som innebär en kostnadsökning är bland annat:
? personalkostnader
? flisningskostnader av returträ
? mottagningsavgifter fiir såväl brännbart avfall som rötbar fraktion
Kostnaden ftir tömning av slam ftiljer ett liknande mönster vad gäller exempelvis
fordonskostnader och personalkostnader. Slammet omhändertas av Västvatten till
gällande behandlingsavgift, vilken inte har beslutats åinnu avseende2020.I underlag
från Uddevalla Energi AB ftireslås att slamtaxan justeras ytterligare krona för krona om
Västvattens behandlingsavgift åindras.
Regeringen planerar att under 2020 infora en skatt på mottagningsavgifter för briinnbara
fraktioner. Inftirs skatten kan renhållningstaxan behöva justeras ftjr dessa
mottagningsavgifter. Det sker i så fall genom en revidering av renhållningstaxan202}
med nytt beslut i kommunfullmåiktige.
Renhållningstaxa ftir 2019 gäller fram
kommunfullmåiktige.

till

dess att ny taxa är antagen

i

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsfiirvaltningens tjänsteskrivelse 20 1 9-09-30

Protokoll 2019-09-10 Uddevalla Energi AB
Skrivelse Förslag om Renhållningstaxa 202}Uddevalla Energi AB
Förslag Renhållningstaxa 2020, Taxetabell
Hemställan från Uddevalla Energi AB om antagande av Renhållningstaxan 2020

Yrkonden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Kent Andreasson (UP) och
Markus Klasson (M): bifall till ftirslaget i handlingama
Beslut
S

amhäll sby ggnadsnämnden

be

slutar att ftireslå kommunful lmäktige

att avgiften frir att tömma hushållsavfall höjs med2Yo för samtliga kundkategorier,
att avgiften för att tömma slam höjs med2Yo och justeras ytterligare krona ftir krona om
Västvattens

Justerandes signatur

ändras samt

Utdragsbestyrkande

Prolokoll

{w:

Somhöllsbyggnodsnömnden
2019-10-17

att den nya taxan gäller från och med2020-01-01.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll

a0

%

Somhöllsbyggnodsnömnden

ffi:

s 425

20t9-t0-t7

Dnr SBN 26362

Arbetet med digitaliserade detaljplaner
Sommonfollning
Förvaltningen informerar nämnden om arbetet med att digitalisera detaljplaner och de
delar som projektet innefattar. Bland annat tolkas nuvarande detaljplaner, ca700
detaljplaner i Uddevalla. Det är en grupp med medarbetare från olika avdelningar på
ftlrvaltningen som arbetar med projektet, där olika kompetenser krävs.
Beslul
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att

notera informationen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll

o
a'

%

Somhöllsbyggnodsnömnden

ffi:

s 426

2019-10-t7

Dnr SBN 2019 /00710

Detaljplan för Sunningebacken, höjning av befintliga byggrätter
och vägalternativ för Sunningen
Sommqnfotlning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra större byggrätter ftir fastigheter i området, I
dag har fastigheterna i området flera olika VA-lösningar och for att detaljplanen ska
kunna vinna Laga kraft behöver även en långsiktigt hållbar VA-lösning ftir området
presenteras i samband med planarbetet. Det ftireslås att kommunalt verksamhetsområde
inrättas för vatten, spillvatten och dagvatten i hela området. Omvandlingen av fritidshus
till åretruntboende har pågått länge i området och i dagsläget är hälften åretruntboende.
Byggnadsplanen är ftiråldrad och området åir numera en stadsdel i ett större Uddevalla,
nära köpcentrum, skolor och rekreationsmöj li gheter.

Beslulsunderlog
Utdrag ur Miljö och Stadsbyggnads protokoll 201 l-08-18 $273
Utdrag ur Kommunfullmäktiges protokoll 2013-09-11 $ 106
Utdrag ur Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-26 $ 218
amhällsby ggnads tj änsteskrivel se, daterad 20 I 9 -09 -27
Plankarta daterad 2019 -09 -27
S

Planbeskrivning datera d 20 19 -09 -27

Beslul
Samhällsbyggnadsnåimnden beslutar

att

ett genomftirande av detaljplan inte antas medftira betydande
miljöpåverkan samt

att

plansamråd ska verkställas

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

f
%

Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

ffi:

s 427

2019-10-17

Dnr SBN 2019/00717

Halla-Stenbacken 1:89, detaljplan för ny brandstation mm. Arb
624
Sommonfollning
Räddningstjänstftirbundets nuvarande brandstation i centrala Uddevalla är mycket sliten
och har stora brister både byggnadstekniskt och arbetsmiljömässigt. Dessutom
översvämmas Bastiongatan vid flera tillfiillen per år vid kraftiga vindar i vissa
vindriktningar, vilket gör att räddningsfordonen och annan nödvändig trafik vid sådana
tillftillen far ta sig via gångvägar fram till en bostadsgata. Det centrala läget gör också
att framkomligheten vid utryckning under vissa tider kan hämmas av trafikstockningar.
Allt detta talar ftir att en helt ny lokalisering i Uddevalla är nödvändig. Denna detaljplan
ft)reslår att den nya brandstationen placeras på en tomt vid VästgötavägenExercisvägen, i den östra delen av staden. Samordning med t ex ambulansverksamhet är
inte aktuell. Samhällsbyggnad har tagit fram flera utredningar som stöd ftir denna
detaljplan.
Plangranskning har skett och på grund av inkomna synpunkter har några revideringar
skett, vilka inte berör någon sakägare negativt. På grund av synpunkter från en sakägare
undantas ett mindre område vid Exercisvägen-Västgötavägen från antagande. Det
innebär att den nu gällande detaljplanen från är 1994 kvarligger. Den planen, som inte
är genomftird, anger att det inte ska finnas någon väganslutning mot Västgötavägen just
där. Samhällsbyggnad anser att detaljplanen därmed är klar ftir antagandeprövning.

Beslutsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019 -09 -25
Inkomna granskningsyttranden Halla-Stenbacken 1 : 89
Granskningsutlåtande Halla-Stenbacken 1 : 89
Plankarta Halla-Stenbacken I : 89
Planbeskrivning Halla-Stenbacken 1 :89

Yrkonden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Kent Andreasson (UP) och
Markus Klasson (M): bifall till förslaget i handlingarna
Beslul
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att

godkänna granskningsutlåtandet

att godkänna den reviderade detaljplanen, med undantag av ett mindre område vid
Exercisvägen
att

ftireslå kommunfullmäktige att anta den reviderade detaljplanen, med undantag av
ett mindre område vid Exercisvägen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Proiokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

{ffi:

Dnr SBN 201 9/00388

s 428
Ri ktl
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20t9-10-17

njer för exploateri n gsavtal

Sommonfottning
1 januari 2015 trädde en lagändring i PBL (plan- och bygglagen) i kraft som innebär att
kommuner som tecknar exploateringsavtal är skyldiga att anta riktlinjer for
exploateringsavtal. Ett exploateringsavtal iir ett avtal om genomftirande av en detaljplan.
Det reglerar ansvarsftirhållanden mellan kommunen och byggherre/exploatör när
marken är privatägd. Kommunen ska genom exploateringsavtalen bidra till en god
bebyggd miljö i hela kommunen.
Exploateringsavtalet hanterar frågor relaterade till genomftirandet av en detaljplan. För
att påbörja ett exploateringsprojekt krävs ett positivt ftirhandsbesked fran kommunen.
Detaljplaneprocessen och utarbetandet av exploateringsavtal är i hög grad
sammankopplade. Godkännande av exploateringsavtal och antagande av detaljplan sker
samordnat till berörd nämnd. Ett godkänt genomft)randeavtal gällande VA ska också
godkänts fore detaljplanen antas.
Sist men inte minst ska naturligtvis ett exploateringsavtal ftiljas upp och det ansvarar
kommunen ftir. Eftersom det handlar om långa processer bör det finnas tydliga rutiner
på när uppftiljning ska ske och hur uppftiljningen ska gå till. När området är ftirdigbyggt
och uppftiljningen åir slutftird har exploateringsavtalet ffllt sin funktion.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjiinsteskrivelse 20 1 9-09-23.
Riktlinj er for exploateringsavtal
Beslul
Samhällsbyggnadsnämnden ftireslår kommunfullmäktige besluta

att

anta

riktlinjer ftir exploateringsavtal.

att exploateringsavtal och övriga typer av avtal ftir genomft)rande av detaljplan som inte
är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska beslutas av
S

amhäll sby g gnadsnämnden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Prolokoll

a0

Somhöllsbyggnodsnömnden

L

%

ffi:

s 42e

2019-10-17

Dnr SBN 201 9/00658

Beslut om samråd för Kristineberg 3 m.fl.
Sommonfotlning
Planområdet iir beläget på Kapelle söder om Uddevalla centrum. Syftet med
detaljplanenär att upphäva gällande tomtindelning ftir Kristineberg 3 m.fl. och därmed
möjliggöra avstyckning så att varje bostadshus blir en egen fastighet. För att bibehålla
områdets karaktiir kommer det inom Kristineberg 3 finnas en planbestämmelse om
minsta fastighetsstorlek på 2 200 m'?. Gällande stadsplan ftir området fortsätter att gälla
det iir enbart tomtindelningen som upphör. Kommunstyrelsen har beslutat om positivt
planbesked 2018-10-31 $ 259.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnads tj änsteskrivelse, daterad 20 I 9-09- 1 8
Plankarta med planbestämmelser, daterad 20L9-06-12
Planbeskrivning, daterad 20 I 9-09- 1 8
Översiktskarta
Kommunstyrelsens positiva planbesked, daterad 20 1 8- 1 0-3 I

Yrkqnden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Kent Andreasson (UP) och
Markus Klasson (M): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslul
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att ett genomftirande av detaljplanen inte kan antas att medftira betydande
miljöpåverkan
att planhandlingarna ska bli ftiremål ftir samråd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

f

Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

H

%

ffi:
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Dnr SBN 2019 /00686

Ansökan om planbesked berörande Norra Kurveröd
Sommonfotlning
Ärendet utgår från dagens sammanträde

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Prolokoll

a0

%

Somhöllsbyggnodsnömnden

ffi:
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Dnr SBN 2019 /0O7O1

Björbäck 1:45. Avbruten försäljning av industrimark
Sommonfotlning
Samhällsbyggnad fick 2019-05-16 i uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden att genom
mäklare ftirmedla och sälja en industritomt inom Björbäcks industriområde till minst
l75l<rlm2 eller högstbjudande genom öppen budgivning. Tomten är cirka 5 000 m2 och
ska avstyckas efter försäljningen. Under forsäljningen budade två intressenter på tomten
upp till 1 000 000 kr (ca 200\<rlmz). Företaget som vann budgivningen, budgivare nr 1,
ångrade sig och drog sig ur innan avtalsskrivning. Detta innebär att det inte fanns något
mothåll mot den andre intressentens, budgivare nr 2, bud som låg på 950 000 kronor.
Budgivare nr 2 är fortfarande intresserad av att köpa tomten men till utgångsbudet på
875 000 kr (ca 175 krlm2).
Samhällsbyggnad har krav på att de industritomter som säljs av kommunen ska
bebyggas (markarbete och bottenplatta) inom 12 mänader eller inom en rimlig
tidsperiod enligt överenskommelse. Anledningen till byggnadsvillkoren är att
industrimarken är eftertraktad och kommunen vill verka ftir att den bebyggs inom en
snar framtid. Detta byggnadsvillkor framgick tydligt i objektsbeskrivningen från
mäklaren. Budgivare nr 2har meddelat att han inte klarar de tidskrav som ställs men
säger sig ha intention att bebygga och skapa verksamhet på tomten. Eftersom han inte
uppfrller kommunens krav och heller inte kan redovisa en alternativ tidplan som
kommunen kan ta ställning till

Beslutsunderlog
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 20 1 9-09 -25
Kartbilaga, 2019 -09 -25

Yrkonden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Kent Andreasson (UP),
Markus Klasson (M) och Kenneth Engelbrektsson (S): bifall till ftirslaget i handlingarna

Martin Pettersson (SD): bifall till att återremittera ärendet till forvaltningen ftir vidare
kommunikation med kvarvarande budgivare
Proposilionsord ningor
Ordftirande ställer proposition på om åirendet ska avgöras idag eller inte och finner att
ärendet ska avgöra ärendet idag.
Beslul
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att

avbryta ftirsälj ningen

Reservolion/Prolokollso ntec knin g
Martin Pettersson (SD)
sig mot beslutet till ftirmån ftir eget ftirslag

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll

a0

%

Somhöllsbyggnodsnömnden

ffi:
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Dnr SBN 2019 /OO7O2

Björbäck 3:3, tilläggsavtal
Sommonfottning
Detaljplanen ftir Björbäck 3:3 och Smedvallen2 m.fl. vann laga kraft 2017-04-16.
Köpeavtal upprättades mellan Uddevalla kommun och Björbäck Förvaltning AB, nedan
kallad Köparen, gällande cirkaT 000 kvm av Björbäck 3:3. Markområdet består av ett
cirka 10 meter högt berg som behöver plansprängas.
Köpeavtalet innebar att Köparen ftirband sig att:
o inkomma med en komplett bygglovsansökan inom fura månader från inbetald
handpenning
. inom 1 8 månader (senast januari 2019) planspränga och iordningsställa
markområdet med en beräknad ftirdig golvhöjd på minst + 53 möh samt tydliga
ftirberedel ser ftir anl äg gande av bottenpl atta.
Nåir villkoren är uppfyllda, köpeskillingen betald och markområdet avstyckat skulle
Köparen erhålla köpebrev och söka lagfart på fastigheten.

För att kunna uppfylla kraven i köpeavtalet krävdes stora sprängningsarbeten vilket
medforde stora kostnader och samhällsbyggnadsnämnden beslutade2018-08-23 att
godkänna ett tillägg till köpeavtalet med en lättnad av kraven.
Tillägget som skrevs till köpeavtalet innebär att:
. Byggnadsvillkoret kvarstår men köpebrev utftirdas innan byggnadsvillkoret
uppfulls.
o Köpet villkoras av ett generellt överlåtelseftlrbud. Köparen får inte överlåta
fastigheten innan byggnadsskyldigheten fullgj orts.
o Köpet åläggs med en vitesklausul. Vitesklausulen innebär att om Köparen inte
fullgiort sin byggnadsskyldighet inom avtalad tidsfrist är Köparen skyldig att
betala ett vite till Kommunen på 700 000 kronor och ftir tiden därefter ett
ytterligare vite på 250 000 kronor arligen tills byggnadsskyldighet tir uppfulld.
o Tidskravet ft)r iordningsställande ftirlåingdes fran januari2019 till och med
december 2019.
Köparen har nu inkommit med en lorfrågan om ftirlängning av byggnadsvillkoret i
köpeavtalet med ytterligare 1,5 är fram till och med 2021-06-30. Skälet till varftir de
inte har iordningsställt marken ännu är att de har awaktat ett markköp från
grannfastigheten Smedvallen 3 och dess fastighetsägare Skanska Industrial Solution
AB. De ser att markytan från Skanska kan få deras fastighet att få en bättre utformning
och helhet och markarbetena bör med fördel ske samtidigt.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsft)rvaltningens tjänsteskrivelse, 20 I 9-09 -26
Tillägg nr 2 till köpeavtal, del av Björbäck 3:3,2019-09-25
Skrivelse från Björbäck Förvaltning AB, 2019-08-28
2018-08-23
T
till
del av örbäck
Justerandes
Utdragsbestyrkande

Protokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

QO

%

ffi:

20t9-t0-17

Köpeavtal, del av Björbäck 3:3,2017-06-27

Yrkqnden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Kent Andreasson (UP) och
Markus Klasson (M): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslul
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att

godkåinna upprättat tillägg nr 2

till köpeavtal mellan Uddevalla kommun och

Björbäck Förvaltning AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

{ffi:
s 43s

2019-t0-17

Dnr SBN 2019/00714

Fröland 3:25, Herrestads-Hogen 1:9, överenskommelse om
fastighetsreglering
Sqmmonfollning
Ärendet utgår från dagens sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

f

Protokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

L
L,
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Dnr SBN 2019/OO716

Varvet 2, Sörvik 1:4, överenskommelse om fastighetsreglering
Sommqnfottning
Ärendet utgår fran dagens sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

f
%

S

Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden
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Dnr SBN 2019 /00663

Omförhandlat bostadsarrende Forshälla-Strand

1

:7

Sommonfotlning
Samhällsbyggnadsftirvaltningen har omftirhandlat avtal till bostadsarrende beläget på
Forshälla- Strand 1 : 7. Avtal snummer 2l I I 1203 -02
Senaste villkorsändringen gällande bostadsarrendet på Forshälla-Strand gjordes 2009 i
samband med ett ägarbyte. Avgiften bestiimdes då till l6 000kr/år. Med
indexuppräkning fram tills i dag betalar arrendatorn ca 19 500kr/år.
Ny arrendeavgift frän2020-01-01 är överenskommen till 35 000kr/år
Avtalet har i övrigt uppdaterats så att det ftiljer kommunens standardavtal för
bostadsarrenden
Arrendetider löper om 5 år i sänder och sägs avtalet inte upp senast 1 ar ftire
arrendetidens utgång så löper avtalet på i ytterligare 5 ar.
För bostadsarrende gäller besittningsskydd.
Ovanstående bostadsarrende utreds fömärvarande ftir möjligheten till friköp

Beslutsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019 -09 -19
Värdeutlåtande daterat 2019 -04-26
Värdeutlåtande daterat 2019 -09 -20
Avtal om bostadsarrende daterat 2019-09-09
Avtal om bostadsarrende med tillägg daterad 1995-02-14

Yrkqnden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Kent Andreasson (UP) och
Markus Klasson (M): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslul
Samhällsbyggnadsnåimnden beslutar

att godkänna och underteckna avtal till bostadsarrende beläget på fastigheten
Forshälla- Strand 1 7 avtalsnummer 2l I 8 1203 -02
:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

f,
'%

Protokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden
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Dnr SBN 2019 /00657

Samverkansentreprenad för Badö, Fröland m.fl.
Sommqnfqttning
För de kommande arbetena på Badöområdet, Fröland och eventuellt även på Sörvik så
ftireslås upphandling av en samverkansentreprenad eller strategisk partnering. Den
entreprenadformen ger ftirutsättningar att tillskapa ett arbetslag där alla aktörerna har en
transparens i arbetet och stävar ftir projektet/ens bästa i alla lägen. Genom attnyttja
denna entreprenadform minimeras riskerna i det traditionella arbetssättet dåir olika
aktörer är inne i processen under en begråinsad tid ftir att utfor en specihk uppgift.
Istället ser man helheten vilket ger en uppgiften ett viktigt syfte och man tar ett större
ansvar ftir kvaliteten.
Den strategiska partneringen är tänkt att ftirutom kommunens arbete, även innefatta de
arbeten som Västvatten, Uddevalla energi och Uddevalla hamnterminal skulle vilja ha
utftirda inom de angivna områdena. Totalsumman ftir allas arbeten uppskattas till
ungeftir 133 miljoner.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskrivelse 20 I 9-09-20

Yrkqnden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Kent Andreasson (UP) och
Markus Klasson (M): bifall till ftirslaget i handlingarna
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna ftirslaget att upphandla en samverkansentreprenad, en
partnering, for Badö, Fröland mm.

Justerandes signatur

så

kallad strategisk

Utdragsbestyrkande

f

Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnämnden

%

S

ffi:
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Dnr SBN 2019 /00646

Avsteg från tomtköreglerna för Forshälla-sund 1:i96, 1:1g7 och
Forshälla-Sund 1:211, 12212, 1:213 och 1:214 i Sundsstrand
Sqmmonfottning
En detaljplan fastställdes 2010 och ändrades2077 ftir bostadsområdet Sundskogen/
Sundsstrand. Försäljningen av de 65 villatomterna i andra etappen pågår och dryga
l5-tal tomter kvarstar. Samtliga villatomter ftir friliggande bostadshus har hittills
fiirmedlats via den kommunal tomtkön.
För de två fastigheterna som undantagits fran ftirsäljning, Forshälla-Sund l:196-197,
samt de f,'ra fastigheterna Forshälla-Sund I :2 I | , I:2I2, 1 :21 3 och I:214 ftirespråkas
ftirsäljning utanftir den kommunala tomtkön.
Beslutsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj åinsteskrivelse 20 1 9-09-

1

3.

Yrkonden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), stig olsson (c), Kent Andreasson (up) och
Markus Klasson (M): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslul
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att

medge avsteg från tomtköreglerna och godkänna ft)rsäljning av Forshälla-Sund

I:196 och 1:197 samtForshälla-Sund 1:217,1:212,1:213 och l:2l4till
intressenter utanftir den kommunala tomtkön

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Prolokoll

o0

%

Somhöllsbyggnodsnömnden

ffi:
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Dnr SBN 2019100682

s 438

Utredning av försäljning av Svensland 2:19
Sommonfqttning
Samhällsbyggnadsft)rvaltningen vill utreda möjligheten att ftirsälja fastigheten
Svensland 2:19. Fastigheten består av två skiften om drygt 6000 kvm (ca 5000 kvm
resp. 1000 kvm) och åir belägen direkt väster om E6 strax norr om Hogstorp.
Fastigheten är obebyggd och ligger inte nära annan kommunägd mark och bedöms
utgöra större samhällsnytta i privat ägo. Det har bland annat framftirts intresse att
bebygga fastigheten med lagerbyggnad/ftinådshall. Samhällsbyggnadsftirvaltningen
ftireslår därmed att kommunen utreder möjligheterna att bebygga fastigheten genom att
söka ftirhandsbesked.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskriv else 20 19 -09 -23 .
Översiktskarta
Karta över fastigheten
Bilder över området.

Yrkonden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Kent Andreasson (UP) och
Markus Klasson (M): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslul
Samhällsbyggnadsnåimnden beslutar

att ansöka om ftjrhandsbesked på fastigheten Svensland2:19
att i det fall fastigheten erhåller ftirhandsbesked ftirsälja fastigheten på öppna
marknaden

till högstbjudande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

f
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Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden
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Dnr SBN 2019/OO34O

Tillägg till marköverlåtelseavtal med OBOS Mark AB, avseende
fastigheterna Forshälla-Sund 1:216 och 1 :220
Sommonfqttning
Uddevalla kommun och OBOS Mark AB träffade marköverlåtelseavtal avseende
fastighetema Forshälla-Sund l:216 och l:220 den 19 november 2018. Beslutet att anta
marköverlåtelseavtalet antogs i kommunfullmäktige.
Då projekteringen drog ut på tiden for exploatören beslutade kommunfullmäktige
2019-04-10 att ge uppskov ftir att uppfflla krav på beviljat bygglov och

byggnadsskyldighet. Exploatören har nu beviljats bygglov och har säljstartat projektet.
Försäljningen har inte gått i den takt OBOS Mark AB ftirväntat sig och har därfor inte
byggstartat projektet. OBOS Mark AB har därftir ansökt om att skjuta fram datum ftir
byggstart.
Samhällsbyggnadsftirvaltningen har med anledning av detta upprättat tillägg till
marköverlåtelseavtal som anger att projektet ska vara byggstartat senast 2020-04-01. Är
projektet därefter inte byggstartat avser kommunen att häva överlåtelseavtalet.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsft)rvaltningens tjänsteskrivelse 20 I 9-09-23
Tillägg till marköverlåtelseavtal med OBOS Mark AB samt marköverlåtelseavtal och
tidigare tillägg till marköverlåtelseavtal.

Yrkonden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Kent Andreasson (UP) och
Markus Klasson (M): bifall till ftirslaget i handlingarna
Beslul
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar ft)reslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättat tillägg till marköverlåtelseavtal mellan Uddevalla kommun och
OBOS Mark AB.
att en eventuell hävning av överlåtelseavtalet på grund av attprojektet ej byggstartats
inom utsatt tid delegeras till samhällsbyggnadsnämnden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

f
%

Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden
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Dnr SBN 201 9/00680
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Tillägg till marköverlåtelseavtal med Markbygg Anläggning Väst
AB avseende fastigheten Forshälla-Sund 1:266
Sommonfollning
Uddevalla kommun och Markbygg Anläggning Väst AB har träffat
marköverlåtelseavtal antaget i kommunfullmiiktige 2017-12-13 avseende fastigheten
Forshälla-Sund 1:266.I avtalet ställs krav på att grundbotten för samtligafyrahus ska
vara ftirdigställda inom 18 månader från avtalets tecknande. På grund av ftirsening i
projektet har byggnadsskyldigheten ej uppfullts inom utsatt tid och exploatören har
diirfrr ansökt om att skjuta fram datumet ftir byggstart.
Samhällsbyggnadsftirvaltningen har med anledning av detta upprättat tillägg till
marköverlåtelseavtal som anger att projektet ska vara byggstartat senast 2020-06-01. Är
projektet därefter inte byggstartat avser kommunen att häva överlåtelseavtalet.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse 20 I 9-09-25

Tillägg till marköverlåtelseavtal undertecknat av Markbygg Anläggning Väst AB
Marköverlåtelseavtal
Yrkonden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Kent Andreasson (UP) och
Markus Klasson (M): bifall till ftrslaget i handlingarna

Beslul
S

amhällsby

g

gnadsnåimnden beslutar ftire slå kommunfullmäkti ge besluta

att godkrinna upprättat marköverlåtelseavtal mellan Uddevalla kommun Markbygg
Anläggning Väst AB
att en eventuell hävning av överlåtelseavtalet på grund av attprojektet ej byggstartats
inom utsatt tid delegeras till samhällsbyggnadsnämnden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

{ffi:
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Dnr SBN 2019 /00687

$ 441

Ansökan om rivning av byggnader på Nordmannerödsvägen
43, fastighet Samneröd 2:2
Sommonfotlning
2019-07-26 utfiirdes en syn på ovanstående fastighet. Syftet var att undersöka
byggnademas skick samt att träffa hyresgästen och etablera kontakt. Vid synen
framkom det att byggnaderna inte hade underhållits av hyresgästen samt att de var i
sådant dåligt skick att de inte längre är lämpliga atthyra ut. En takdel hade rasat in på
en av byggnaderna, i den andra byggnaden var takbjälken knäckt, vilket gör att rasrisk
ftreligger när det kommer snötyngd på taket. Huvudbyggnad var i något bättre skick så
där ftirekommer ingen rasrisk. Att renovera byggnaderna är inte ekonomiskt ft)rsvarbart
eftersom de iir i så dåligt skick. En överenskommelse har nu träffats med hyresgästen att
han avflyttar från fastigheten 2019-l l-30 och att byggnaderna diirefter bör rivas.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskrivelse 20 I 9-09- 1 7
Bilaga Ansökan om rivning av byggnader på Nordmannerödsvägen 43, fastighet
Samneröd 2:2

Yrkonden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Kent Andreasson (UP) och
Markus Klasson (M): bifall till ftirslaget i handlingarna
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att riva

byggnaderna på Nordmannerödsvägen 43 på fastigheten Samneröd2:2

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Prolokoll
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Somhöllsbyggnodsnömnden
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Dnr SBN 2019 /00323

Ansökan om tillstånd för uteservering på Kerstins på torget
Sommqnfollning
Restaurangverksamheten Kerstins på Torget önskar att fa prövat att ha trädäck på
serveringsytan även under vintersäsongen.
I Bestdmmelser om nyttjande av allmcin plats i avsnitt Regler for uteserveringar under
vintertid stär

1.

2.
3.

4.

Anordningar ska vara enkla, där varken golv eller staket med ftiste i marken är
tillåtna. Uteserveringsmöbler ska ställas direkt på marken.
För att möjliggöra vinterväghållning, ska det finnas minst 2,5 meter mellan
vinteruteservering och körbana, ftir fri gångpassage.
Markhyra ftir de uteserveringar som ska stå kvar hela vintern kommer att bli 1,5
gånger högre än markhyra ftir de uteserveringar som ska plockas bort dagligen.
I övrigt gäller det samma regler ftir uteserveringar under vintertid som för
uteserveringar under sommartid.

Bestämmelserna anger att sommarsäsongen avser 1 april till 3l oktober och
vintersäsongen 1 november till 31 mars.
Då önskemålet om prövning inkommit med snar framftirhållning är presidiets forslag att
tillftilligt ftirlänga sommarsäsongen för uteserveringar till 30/112019, för att på ett
professionellt och eftertänksamt sätt kunna besluta om prövning under vintersäsongen.
Handläggare på trafikenheten kontaktar polismyndigheten på verksamhetsutövarens
begåiran ftir att ansöka om ftirlängning av det befintliga tillståndet att gäIlatom. 30/11
2019. Verksamhetsutövaren ombesörjer snöröjning I meter utanftir serveringsområdet.

Om ärendet beviljas i Samhällsbyggnadsnämnden kommer verksamhetsutövaren
behöva ansöka om nytt polistillstånd snarast efter att beslut är fattat, som gäller
uteservering ftir vintersäsong 1 december 2019 till3l mars 2020.

Beslulsunderlog
Samhällsby ggnadsftirvaltningens tj änsteskrivelse.

Yrkqnden
Susanne Grönvall (S): avslag till forslaget i handlingarna
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Kent Andreasson (UP) och
Markus Klasson (M): bifall till ftirslaget i handlingarna

Propositionsordningor
Ordförande ställer proposition på Susanne Grönvalls (S) yrkande och Roger Johansson
(L) med fleras och finner att nämnden beslutar i enlighet med det sistnämnda yrkandet
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Beslul
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att ftirlänga sommarsäsongen ftir uteservering med en månad till 30:e november 2019
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Förslag till regler för dispenstransporter
Sommonfotlning
I Uddevalla tätort har antalet specialtransporter som kräver dispens ökat. År 2016
hanterades drygt 160 dispenser och under 2017 drygt 180 stycken. Under de sex ftirsta
månaderna 2019 har 130 dispenser hanterats.

Inflödet av specialtransporter som kräver dispens kommer via vägar fran inlandet eller
söder ifrån ftir att leverera gods till byggnationer och industrier i Uddevalla, samt till
Uddevalla Hamnterminal. Hamnterminalen har en kundkrets som arbetar med större
objekt som ofta kräver specialtransport.
Dispenstransporter är breda, långa, tunga och långsamtgående fordon som kräver stort
utrymme. Till det kommer ftiljefordon framfcir, bakom och ibland bredvid
specialtransporten. Vid dispenstransporter inom tätort behöver ibland anordningar som
till exempel trafikljus och skyltar flyttas tillftilligt.

När dispenstransporter sker inom Uddevalla tätort vid de tider på dygnet som har högt
traf,rkflöde hindras och/eller stannar det upp ordinarie trafikflöden vilket medftir
trafikstörningar och ökar risken ftir olyckor.
För att öka säkerheten och framkomligheten ftir både ordinarie trafikflöde och
dispenstransporter ftireslår forvaltningen en tidsbegråinsning ftir dispenstransporter.
Förslaget är att tidsbegränsa så att inga dispenstransporter sker inom Uddevalla tätort på
vardagar mellan klockan 06.30-09.00 samt klockan 15.00-17.30.
Undantagna från tidsbegränsningen iir Brattåsmotet, Kurverödsleden i syd/nordgående
riktning ner till Slängom, Lelångevägen, Kasenabbevägen samt del av Bastionsgatan
fram till Skeppsholmsvägen, som åir infarten till Uddevalla Hamnterminal.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019 -10-02
Kartbilaga SBN 201 9/00588

Yrkonden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Kent Andreasson (UP),
Markus Klasson (M) och Martin Pettersson (SD): bifall till ftirslaget i handlingarna med
korrektionen i att-sats att det ska vara 15:00-17:30

Beslul
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att tidsbegränsa så att inga dispenstransporter sker inom Uddevalla tätort på vardagar
mellan klockan 06.30-09.00 samt klockan 15:00-17.30.
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Undantagna från tidsbegränsningen är Brattåsmotet, Kurverödsleden i syd/nordgående
riktning ner till Slängom, Lelångevägen, Kasenabbevägen samt del av Bastionsgatan
fram till Skeppsholmsvägen, som iir infarten till Uddevalla Hamnterminal.

Justerandes signatur
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Vägbelysning på RV 172 genom Lane samhälle
Sommonfottning
En begäran från Lane-Ryrs Bygdegårdsftirening har inkommit till Uddevalla kommun,
samhällsbyggnadsnåimnden, om ett arligt driftbidrag på 40 000 kr for att finansiera
vägbelysningen på väg 172 genom Lane samhälle.
Det är Trafikverket som är väghållare ftir väg 172, men har sedan ett antal år tillbaka
dragit in vägbelysningen genom Lane samhälle. Lane-Ryrs Bygdegardsftirening driver
och bekostar idag vägbelysningen genom samhället. Föreningen anser att belysningen är
en viktig trafiksäkerhetsåtgiird ftir de boende i området där exempelvis barn och
ungdomar behöver korsa vägen med tung trafik ftjr att ta sig till busshållplatsen.
Bra belysning är en viktig såikerhetsåtgärd ur flera aspekter. Det är dock Trafikverket
som är väghållare och ansvarar ftir den allmänna vägen. I de fall där kommunen bidrar
till drift av vägar så gäller det enskildavägar där Uddevalla kommun som
fastighetsägare enligt prövning och beslut från Lantmäteriet blir medlem i en
samf;illighetsft)rening och tilldelas betalningsandelar.
Samhällsbyggnadsftirvaltningens har tagit kontakt med Trafikverket som berättar att de
grundar sin bedömning om drift av belysning på årsdygnsmedeltrafik samt trafikmiljöns
svårighetsgrad. Trafikverket meddelar också attnya riktlinjer ftir belysning nu utreds av
Trahkverket i samverkan med Sveriges kommuner och landsting (SKL). De kan därftlr i
dagsläget inte utreda och avgöra om det kan bli aktuellt att eventuellt återta driftansvaret
för belysningsanläggningen utan det kan besvaras först när riktlinjerna finns framtagna,
troligen 2020. Riktlinjerna ftir belysning bör inväntas så att Trafikverkets ansvar ftir
belysning på väg 172 genom Lane samhälle kan prövas.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj åinsteskriv else 20 | 9 -09 -24.
Begåiran från Lane- Ryrs Bygdegårdsftirening om årligt driftbidrag

ftir vägbelysning

Yrkonden
Torun Elgebäck (C): bifall till begäran om årligt driftsbidrag
Martin Pettersson (SD): bifall

till Torun Elgebäcks (C) yrkande

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Kent Andreasson (UP), Markus Klasson
och Kenneth Engelbrektsson (S): bifall till ftirslaget i handlingarna

(M)

Proposilionsord ningor
Ordförande ställer proposition på Torun Elgebäck (C) och Martin Petterssons (SD)
yrkande och Roger Johansson (L) med fleras och finner att nämnden beslutar i enlighet
med det sistnämnda
Beslul
utar
Justerandes signatur
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att avslå begäran om ett årligt driftbidrag ftir vägbelysning på väg 172 genom Lane
samhälle på grund av att Trafikverket är väghållare och trafiksäkerhetsansvarig ftir
vägen.

Reservqtion/Protokollsontec kning
Martin Pettersson (SD) reserverar sig mot beslutet: Tillbringandet av ljus en mörk
vinterkväll har stor betydelse ftir trafiksäkerheten och kommuninvånarnas upplevda
trygghet i övrigt. Tryggheten ftir våra kommuninvånare är att betrakta som ett
grundläggande behov och således finner vi äskat driftsbidrag rimligt
Torun Elgebäck (C) reserverar sig mot beslutet till ftirmån ftir eget ftirslag

Jöv
Stig Olsson anmäler jäv och deltar inte i överläggningar eller beslut
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Nya övergångsställen på Göteborgsvägen
Sqmmonfotlning
Under ombyggnaden av Göteborgsvägens refuger har trafikenheten ftir avsikt att också
skapa tre nya övergångsställen Dessa har till syfte att underlätta ftir gångtrafiken att ta
sig över vägen som dels har en relativt hög trafikmängd och dessutom uppmuntrar till
höga farter. Övergångsställena är tänkta att ftirses med fartdämpande åtgärder (vägbula)
i respektive riktning.
Placeringen av de nya övergångsställena är planerade till ett strax söder om avfarten till
Svenskholmen (gamla campingen), ett i anslutning till ICA Kvantum vid Segelplan och
ett strax söder om Folkets Hus. Syftet är att dämpa farter och öka möjligheterna ftir en
tryggpassage lor gående över Göteborgsvägen.

Beslulsunderlog
S amhäll sby g gnadsftirvaltningens tj änsteskrivel se, daterad 20 | 9 -09 -20
Kartmaterial över placeringen av övergångsställen med fartdåimpande åtgåirder

Yrkqnden
Martin Pettersson (SD): bifall till två att-satser:
- Att bifalla den del av förslaget som hänör till hastighetsdisplayer samt
- Att avslå den del av forslaget som härrör till tillkommande övergångsställen
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Kent Andreasson (UP) och
Markus Klasson (M): bifall till ftirslaget i handlingarna

Proposilionsord ningor
Ordförande ställer proposition på Martin Petterssons (SD) yrkande och Roger
Johansson (L) med fleras och finner att nämnden beslutar i enlighet med det sistnämnda
yrkandet
Beslul
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna forslaget till nya övergångsställen över Göteborgsvägen
Reservolion/Protokollsonlec kning
Martin Pettersson (SD) reserverar sig mot beslutet: Avslag med hänvisning till att
tillkommande övergångsställen placeras i direkt närhet till befintliga övergångsställen.
Vidare är det vår uppfattning att trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder med fördel tar sig
annan form iin fartbulor med hänsyn tagen till arbetsmiljön lor yrkestrafiken, som
alternativ forordar vi belysningsalternativ som gör bilisterna uppmärksamma på mjuka
trafikanter.
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Pågående projekt i nom Sam häl Is byg g nadsförvaltn
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n

gen

Sqmmqnfotlning
Förvaltningen informerar nämnden om pågående projekt.

Asfalt Ljungskile
Nämnden informeras om hur läget ser ut kring den nylagda asfalten på E6:an
ftirbi Ljungskile. En tillbakablick över åirendets gång görs.
Fråga om övergångsställe vid Margretegtirdeparken
Förvaltningen informerar om gångpassagen vid Margretegåirdeparken och att det
finns en skillnad mellan övergångsställe och gångpassage, där övergångsställe
ger ftireträde till fotgängare och gångpassage ger ftireträde till fordon som
passerar.
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att notera informationen
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Anmälningsärenden och underrättelser om avslutade
la ntm äte
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m a nträd
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Sommonfollning
I ftjrteckningar över underrättelser om avslutade ftirrättningar och
lantmåiterisammanträden samt anmälningsärenden redovisas vad som har inkommit
Samhällsbyggnadsnämnden ftir kännedom under september månad 2019.

till

Beslutsunderlog
Samhällsbyggnadsftlrvaltningens tjänsteskrivelse 20 I 9- 1 0-04
Förteckningar över underrättelse om avslutade förrättningar och sammanträden 201910-14
Förteckningar över anmälningsåirenden 20 I 9- I 0- 1 0

Beslul
Samhällsby ggnadsnämnden beslutar

att notera informationen till protokollet
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Information från ordförande och förvaltningschef
Sqmmqnfollning
Ingen ytterligare information ges på denna punkt.
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