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Sommonlröde
Plois och tid

[edomöler

övrigo

S amhäll splaneringsutskottet
Stadshuset, Kompassen, kl. 1 3 :00- I 5 : 5 g med ajourneringar 1 3 : 3 0- I 3 :3 g,
14:14-14:28, 1 5:35-1 5 :55.

Jarmo Uusitalo (Mp), Ordftrande
Mikael Staxting (M), inkommer l3:15 $ 59-65
Elving Andersson (C)
Jonas Sandwall (KD)
Kenneth Engelbrektsson (S)
Annelie Högberg (S) utgar kl. t5:20 g 57-63
Martin Pettersson (SD)
Kent Andreasson (UP)

Petter Larsson, mark-exploatering singenj ör, S 57 -62
Amanda Windeman, översiktsplanerare, $ 63
Lina Wahlgren, utvecklare, $ 63
Elin Carlsson, strateg, $ 63
Lars Åhlander, projektledare, $ 64
Dimitris Vassiliadis, arkitekt
Sven Andersson, strateg
Patrik Petr6, avdelningschef
Sebastian Johansson, kommunsekreterare

Utses ofl justero
Justeringens plots och lid

Underskrift sekreterore

Underskritl ordföronde

Underskritt jusleronde

Martin Pettersson
S 2019-tl-07 Paragrafer $$ 57-65

Sommontröde
Förvorqs hos
Ansloget sötls upp
Anslogei los ner

Underskrift

BEVIS och ANSLAG om jusleringens tillkönnogivonde
Samhällsplaneringsutskottet 20 I 9 - | I -0 s
Kommunledningskontoret
20
20

r-07
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s57 Dnr KS 2019 /00625

Begäran om planbesked berörande Björbäck 1:45

Sommqnfotlning
Ägare till fastigheten Björbäck l:45 har inkommit med en begäran om planbesked for
att upprätta ny detaljplan på del av fastigheten, se bilaga 1. Sökanden vill med
planansökan tillskapa ny kommunal industrimark genom att utöka det befintliga
industriområdet Björbäck. Området ligger i direkt anslutning till befintligt industrispår
och har goda ftirbindelser till både väg 172 och europaväg 44.
Området är i dagsläget inte planlagt.
Det tiinkta industriområdet ligger inom vattenskyddsområde ftir köperödssjöamas
vattentiikt och de skyddsföreskrifter som finns måste ftiljas och de olika skyddszonerna
bör beaktas vid en planläggning av området.

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda ftirvaltningar
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier.
Kommunledningskontoret ft)reslår att kommunstyrelsen ska godkänna att
detalj planeftirslag upprättas.

Beslulsunderlog

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019 -10-17
Begåiran om planbesked gällande fastigheten Björbäck 1:45, bilaga I

Yrkonden

Martin Pettersson (SD): Avslag till ftirslaget i handlingarna.

Kenneth Engelbrektsson (S): Bifall till förslaget i handlingarna.

Proposilionsordningor

Ordftirande ställer proposition på ftirslaget i handlingarna mot Martin Petterssons (SD)
avslagsyrkande och finner att utskottet beslutar i enlighet med ftirslaget i handlingarna.

Beslul

Samhällsplaneringsutskottet ftireslår kommunstyrelsen

att godkåinna att detaljplaneftirslag ftir fastigheten del av Björbäck 1:45 I upprättas

att bedömningen görs att en detaljplan kan antas tidigast under 2024 samt

att kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2

signatur Utdragsbestyrkande
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Reservolion

Martin Pettersson (SD) reserverar sig mot beslutet med ftiljande motivering:

Samhrillsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram tre rt)rslag till utveckling av detta
område. Vi anser att alternativ I på brista sritt tar hdnsyn till kommunens vattenintag
samt intilliggande verlaamheter och sriger drirJör nej till ett planbesked med grund i
alternativ 2.

ffi:
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Begäran om planbesked berörande Bleket 1:32 m.fl.

Sqmmonfqttning

Ägaren till fastighetema Bleket l:32,1:33,1:34,1:35, l:36, l:52 och Elseberg 1:50, har
inkommit med begiiran om planbesked, se bilaga 1.

Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan på fastigheten Bleket 1:32 m.fl.
Sökanden vill upprätta en ny detaljplan ftjr bostadsrindamål som medger cirka l5
stycken enbostadshus/villatomter.
Området är utpekat i den ftirdjupade översiktsplanen ftir Uddevalla tätort (FÖP) som
bostadsområde och beskrivs som framtida bebyggelse och möjliggör en ftirtätning av
det befintliga bostadsområdet vid Murkelvägen på Viinnerberg.

Ärendet har beretts av en tjiinstemannagrupp från samtliga berörda ftirvaltningar.
Utvåirdering har gjorts fran uppställda kriterier.
Kommunledningskontoret ftireslår att kommunstyrelsen ska bevilja att ftirfrågan prövas
i ett detaljplanearbete.

Beslulsunderlog

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019 -10-17
Begäran om planbesked gällande fastigheten Bleket l:32 m.fl., Bilaga 1

Beslut

Samhällsplaneringsutskottet ftireslår kommunstyrelsen

att godkänna att detaljplaneftirslag ftr fastigheten Bleket 1:32 m.fl. upprättas,

att bedömningen görs att en detaljplan kan antas tidigast 2023 samt

att kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2

Justerandes signatur
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Begäran om planbesked berörande Frölandsgärdet, del av
Fröland 3:25, Herrestads-Hogen 1:9 m.fl.
Sommonfottning

Ägaren till fastigheterna Fröland3:25, Herrestads-Hogen 1:9 m.fl. har inkommit med
Begäran om planbesked berörande ändring av detaljplanerna ftir Frölandsgåirdet. Syftet
med begäran om planbesked är att ändra befintliga stads -och detaljplaner ftir området
och därmed möjliggöra bättre sammanhållen industrimark samt att skydda viktig
naturmark mot Byfiorden som i dagsläget är planlagd ftjr industriändamåI. Området är
planlagt och omfattas i dagsläget av två stadsplaner och tre detaljplaner. I dagsläget
utgörs det aktuella området till största delen av industrimark men även område fiir
jåirnvägsändamål och allmåin plats.

I den fiirdjupade översiktsplanen ftir Uddevalla tätort (FÖP) anges en stor del av
området som verksamhetsområde men även som grönområde.

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp fran samtliga berörda ftirvaltningar.
Utvtirdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen foreslar att kommunstyrelsen
ska godkåinna att detalj planeftirslag upprättas.

Under ärendets handläggning ajournerar sig utskottet mellan kl. 13:30-13:38.

Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019 -10-17
Begäran om planbesked gällande fastigheterna Fröland 3:25, Herrestads-Hogen 1:9

m.fl., Bilaga 1

Stadsplan 1 4-UDD-5/197 6, Bilaga 2
Stadsplan 1485-P8413, Bilaga 3

Detaljplan I 485K-P98 I 13, Bilaga 4
Detaljplan 1485K-P2006/1, Bilaga 5

Detaljplan I 485K-P 1 0 120, Bilaga 6

S amhäll sby ggnadskontorets tj iinste skrivelse, Dnr S BN 20 | 9 I 00 483, Bilaga 7

Samhällsbyggnadsnåimndens protokoll, Dnr SBN 2019100483, bilaga 8

Yrkonden
Mikael Staxäng (M): Bifall till ftrslaget i handlingarna.

Beslut

Samhällsplaneringsutskottet ftireslår kommunstyrelsen

att godkänna att detaljplaneftirslag ftir fastigheterna Fröland3:25, Herrestads-Hogen
1:9 m.fl. upprättas,

att bedömningen görs att en detaljplan kan antas tidigast 2023 salrfi

att kommunstyrelsens ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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Dellor ej i beslut
Martin Pettersson (SD) avstår från att delta i beslut.
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Begäran om planbesked berörande del av Herrestad 5:15

Sommqnfotlning
Fastighetsägama till fastigheten Herrestad 5:15 har via fullmakt inkommit med begåiran

om planbesked, se bilaga 1

Begäran om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan på del av fastigheten
Herrestad 5:15 ftir att kunna uppftira ca 36 bostadsråittslägenheter i form av radhus och
flerbostadshus i 2 eller 4 våningar med 1-2 parkeringsplatser per lägenhet/radhus.
Ansökan avser även byggnation av ett särskilt boende för äldre, motsvarande ca 60
lägenheter samt ca 16 parkeringsplatser.

Fastigheten omfattas i dagsläget inte av någon detaljplan.
Förslaget överensstämmer inte med den ftirdjupade översiktsplanen (FÖP) 2017 som
anger att marken inte är avsedd ftir sammanhållen bebyggelse., se bilaga 2.

Område ar i FÖP utpekat som spridningskorridor, se bilaga 3.

Marken är idag betesmark, klassad som jordbruksmark. I kommunens översiktsplan från
2010 står att läsa att jordbruksmarken ska bevars och utvecklas som jordbruksmark.

Kommunstyrelsen gav under 20 1 8 samhällsbyggnadsftjrvaltningen i uppdr ag att
upprätta en ny detaljplan ftir en ny vägforbindelse mellan Frölandsvägen och
Undavägen då det vid diskussioner med Trafikverket har framkommit att ytterligare
exploateringar i västra Uddevalla (Herrestadsområdet) som alstrar ytterligare trafik på

väg 44 inte kan bli aktuellt med mindre åin att kommunen vidtar åtgiirder ftir att
kompensera ftir detta.
Innan en ny detaljplan ftir en ny vägftirbindelse mellan Frölandsvägen och Undavägen
har vunnit laga kraft bör kommunen vara restriktiv med att påbörja nya detaljplaner ftir
exploatering av bostäder i området.
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda ftirvaltningar.
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier.
Kommunledningskontoret fiireslår att kommunstyrelsen inte ska godktinna att ny
detaljplan upprättas ftir Herrestad 5:15

Under ärendets handläggning ajournerar sig utskottet mellan kl.14:14-14:25.

Beslutsunderlog

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-10-17
Begäran om planbesked gällande fastigheten Herrestad 5:15, Bilaga I
Utdrag ur den ftirdj upade översiktspl anen, bilaga 2
Utdrag ur den ftirdjupade översiktsplanen, bilaga 3

Yrkonden
Martin Pettersson (SD) och Kenneth Engelbrektsson (S): Bifall till ftirslaget i
handlingarna.

Jarmo Uusitalo (MP): ärendet till nästkommande sammanträde.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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Proposilionsord ningor

Ordftirande ställer proposition på ifall åirendet ska avgöras idag eller bordläggas och
finner att utskottet beslutar att bordlägga ärendet.

Beslut

Samhällsplaneringsutskottet ftireslår kommunstyrelsen

att bordlägga åirendet till nästkommande sammanträde.

ffi:
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Begäran om planbesked berörande Utby 4:6

Sommonfqtlning

Ägaren till fastigheten Utby 4.6har inkommit med begäran om planbesked, se bilaga I
Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan ftir bostadsändamål på fastigheten som
medger ca l0 enbostadshus / villatomter. I det tiinkta planområdets norra del finns en
kulle som sökanden vill planlägga som naturmark och göra tillgiinglig från flera olika
håll i det nya planområdet.
Området är i dagsläget inte planlagt.

Tillfarten till området sker via Tåbergsvägen vilken utgörs av en
gemensamhetsanläggning som ftirvaltas av Utby ga:1.
Kommunalt vatten -och avlopp finns utbyggt i området.
Planeringsavdelningen har strax öster om det sökta planområdet påbörjat en ny
detaljplan som prövar lämpligheten ftir 3 stycken enfamiljshus.

Ä.rendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda ftirvaltningar.
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen ftireslår att kommunstyrelsen
ska godkåinna att detaljplaneftirslag ftr Utby 4.6 upprättas

Beslulsunderlog

Kommunledningskontorets tj åinsteskrivelse daterad 2019 -10-17
Begäran om planbesked gällande fastigheten Utby 4:6, Bilaga 1.

Beslul

Samhällsplaneringsutskottet fiireslår kommunstyrelsen

att godkåinna att detaljplaneftirslag ftir fastigheten Utby 4:6 upprättas,

att planbesked ftirutsätter planavtal mellan sökande och
samhäll sby g gnadsft)rvaltningen,

att bedömningen görs att en detaljplan kan antas under andra halvåret 2025 samt

att kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2.

r4
signatur Utdragsbestyrkande
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Begäran om planbesked berörande Berga 2:20
Sommonfotlning
Ägaren till fastigheten Berga 2;20,har inkommit med begåiran om planbesked, se bilaga
1.

Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan på fastigheten som medger ca 20
marklägenheter på ca 80 kvadratmeter i form av radhus. Lägenheterna ses av sökanden
som låimpliga ftir senior- och ungdomsboende
Området är i dagsläget inte planlagt.
Den tänkta bebyggelsen ståimmer inte överens med intentionerna i översiktsplanen som
antogs 2010.
I arbetet med den nya översiktsplanen har nya regler och riktlinjer vad gäller
jordbruksmark kommit via regeringen till länsstyrelsen och kommunen håller dåirftir på
med en j ordbruksmarksinventering.
När jordbruksmarksinventeringen är genomftird och godkåind, kommer det med stor
sannolikhet medfiira att även om kommunen beviljar att en detaljplan upprättas på
jordbruksmark kommer låinsstyrelsen med stor sannolikhet inte godkänna den.

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp fran samtliga berörda ftirvaltningar.
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen ftireslår att kommunstyrelsen
inte ska godkåinna att detaljplaneftirslag ftir Berga 2:20 upprättas.

Beslutsunderlog

Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse daterad 2019 -10-17
Skrivelse med kommentarer på kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, inkommen
20t9-tt-04
Begäran om planbesked gällande fastigheten Berga 2:2},Bilaga I

Yrkonden

Jarmo Uusitalo (MP): Bifall till ftirslaget i handlingarna.

Beslul

S amhällsplaneringsutskottet ftireslår kommunstyrelsen

att inte vara beredd att upprätta detaljplaneftirslag ftir Berga 2:20 samt

att beslutet ska utgöra planbesked enligt plan och bygglagen 5:2

ffi:%
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s63 Dnr KS 301438

lnformation om strategiska ställningstaganden i

övers i kts p la n ea rbetet
Sommonfotlning
Översiktplanerare Amanda Windeman informerar utskottet om det utkast till strategiska
ställningstaganden i översiktsplanen som kommunledningskontoret har arbetat fram.

Utskottet diskuterar de olika ställningstagandena och resonerar kring dess innehåIl.
Kompletterande synpunkter kan liimnas in till översiktplanerararen senast den22
november.

Beslul

S amhäll splaneringsutskottet beslutar

att notera informationen.

Yr
signatur Utdragsbestyrkande
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Information om hamnens flytt västerut, masterplan
Sqmmonfottning
Projektledare Lars Ählander informerar utskottet om arbetet och tidplanen ftir hamnens
flytt västerut, från Badö till Fröland. Kommunstyrelsen beslutade vid dess sammanträde
2019-10-30 att godkåinna ett styrdokument ftir hamnens flytt, styrgrupp och medel.
Samhällsplaneringsutskottet ska utgöra referensgrupp ft)r arbetet.

Informationen ges också om de osäkerhetsfaktorer som finns och som kan påverka
tidplanen ftir arbetet.

Under informationsiirendet ajournerar sig utskottet i sin helhet ftir enskilda
överläggningar mellan kl. I 5 :35-1 5 :55.

Beslut

Samhällsplaneringsutskottet beslutar

att notera informationen.

ffi:
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Ordförande informerar
Sqmmonfotlning
Ordft)rande Jarmo Uusitalo (MP) informerar om att resterande anmälda
informationsärenden utgår fran dagens sammanträde på grund av tidsbrist.

signatur
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