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Protokoll
So m höllsplo nerin gsutskotlet

2019-12-03

Samhällsplaneringsutskottet
Stadshuset, Kompassen, kl. 1 3 :00- 1 6:54 med ajournering 16:40-16:46

Jarmo Uusitalo (MP), Ordftirande
Anna-Lena Heydar (S), 2:e vice ordforande
Mikael Staxäng (M), inkommer kl. 13:33 $ 66
Rolf Jonsson (L)
Jonas Sandwall (KD)
Kenneth Engelbrektsson (S)
Cecilia Sandberg (S)
Annelie Högberg (S)
Martin Pettersson (SD)
Kent Andreasson (UP), inkommer kl. 13:07, $ 66

Leif Börjesson, konsult $ 66
Patrik Petrö, avdelningschef
Sven Andersson, strateg
Andreas Roos, avdelningschef
Petter Larsson, mark-exploateringsingenjör $ 67 -68
Sofia Stengavel, kommunekolog, $ 69
Elin Carlsson, strateg, $ 69, $ 71

Dimitris Vassiliadis, planarkitekt, $ 70
Amanda Windeman, översiktsplanerare, $ 71

Sebastian Johansson, kommunsekreterare

%

Sommontröde
Plots och lid

Ledomöter

Övrigo

Ulses ott justero

Justeringens plots och tid

U nderskrift sekrelerore

Underskritl ordföronde

U ndersktift jusleronde

Annelie berg
S 2019-t2-05

Johansson

J Uusitalo

Annelie Högbere

Paragrafer $$ 66-75

Sommontröde
Förvqros hos
Anslogel sötts upp
Anslogel tos ner

Underskritt

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkönnogivonde
Samhällsplaneringsutskottet 20 19 -12-03
Kommunledning skontoret
20t9-r2-
201

Justerandes signatur
Sebastian Johansson
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Prolokoll
Som höllsplonerin gsutskottet

2019-12-03

s66 Dnr KS 302248

Information om trafikutredning kopplad till stadsutveckling
Sommqnfottning

Konsult Leif Börjesson och avdelningschef Patrik Petrö informerar om området utmed
Bäveåns mynning i centrala Uddevalla och de projekt som finns i planerade där samt
den trafikutredning som håller pä att arbetas fram ftir området.

Beslut

Samhällsplaneringsutskottet beslutar

att notera informationen.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
Somhöllsploneringsulskottei

2019-t2-03

s67 Dnr KS 2019 /00770

Begäran om planbesked gällande Kavlanda 6:1

Sommonfottning

Ägaren till fastigheten Kavlanda 6.1 har via ombud inkommit med begäran om
planbesked, se bilaga l. Ansökan avser att ändra den befintliga byggnadsplanen
l4BOK587, se bilaga 2,för att planlägga ett område som i dagsläget är upprättat ftir
allmåin plats, park, till kvartersmark, bostäder. Sökanden ser att området lämpligen kan
bebyggas med ett eller två bostadshus. Nya byggnader skulle utformas med ett
utftirande i likhet med den kringliggande bebyggelsen och tomtstorleken skulle följa
kringliggandes tomters storlek. Området är i dagsläget planlagt ftir allmänplatsmark,
park. Se bilaga 1.

Tillfarten till området sker via Kavlanda ga:4. Det finns inget kommunalt vatten -och
avlopp i området.

Arendet har beretts av en tjänstemannagrupp fran samtliga berörda ftirvaltningar.
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen
inte ska godkänna att detaljplaneftirslag ftir Kavlanda 6:l upprättas.

Mark-exploateringsingenjör Petter Larsson loredrar ärendet under sammanträdet.

Beslutsunderlog

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-l I -19
Begäran om planbesked gällande fastigheten Kavlanda 6:1, Bilaga 1

Byggnadsplan 1 48 OK 587, bilaga 2,
Förprövningsrapport Kavlanda 6:1, Bilaga 3

Beslut

Samhällsplaneringsutskottet ftireslår kommunstyrelsen

att inte godkiinna att detaljplaneftirslag ftir fastigheten Kavlanda 6:1 upprättas samt

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

Justerandes Utdragsbestyrkande
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Protokoll
So m höllsplonerin gsulskottet

2019-12-03

s68 Dnr KS 2019 /00643

Begäran om planbesked berörande Bleket 1:47 och Uttern 1

Sommonfottning
Fastighetsägaren till fastigheten Bleket 1:47,har inkommit med begäran om
planbesked. Fastighetsägaren till Uttern t har biträtt ansökan i och med ansökan och
överenskommelse om fastighetsreglering som undertecknats av båda parter, se bilaga 1.

Ansökan avser att upphäva tomtindelning (1485K-4111955) ftr fastigheten Uttern I
som medftir att fastighetsregleringen inte gär attgenomföra. Äldre tomtindelningar
gäller idag som detaljplanebestämmelser och innebär att fastighetsbildning inte fär ske i
strid mot dem. Tomtindelningen stämmer inte överens med detaljplanens intentioner där
en del av syftet var att ge Uttern 1 möjlighet att tillftira mark fran Bleket l:47 for garage
och parkeringsändamåI. Tomtindelningen borde ha blivit upphävd eller ändrad i
samband med att detaljplan 1485-P97ll8 upprättades 1997. Tomtindelningen innebär att
detaljplanen inte gär att genomföra till de delar som berör kvartersmark ftir bostäder

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda forvaltningar.
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen
ska godkåinna att tomtindelningen upphävs.

Mark-exploateringsingenjör Petter Larsson föredrar ärendet under sammanträdet.

Beslulsunderlog

Kommunledningskontorets tjåinsteskrivelse daterad 2019 -l | -19
Begäran om planbesked gällande fastigheterna Bleket l:47 och Uttern 1, Bilaga 1

Förprövningsrapport Bleket | :47 och Uttern l, Bilaga 2

Beslut

Samhällsplaneringsutskottet ftireslår kommunstyrelsen

att godkänna att tomtindelning för fastighetema Bleket l:47 och Uttem I upphävs,

att bedömningen görs att en detaljplan kan antas tidigast under 2022 samt

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

Justerandes si Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
Som höllsplo n erin gsutskottel

20t9-t2-03

s6e Dnr KS 2019 /006?0

Fördjupad strukturbild för kustzonen, överenskommelser för
framtida planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla
Sqmmqnfotlning
En ftirdjupad strukturbild för kustzonen inklusive sex överenskommelser har arbetats
fram av Göteborgsregionen (GR), Orust kommun och Uddevalla kommun, i ett projekt
som drivits av Göteborgsregionen frän2016 ti1l20l9. Den ftirdjupade strukturbilden är
en gemensam strategi ft)r hur kust- och havsområdet från Kungsbacka i söder till
Uddevalla i norr ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Syftet med arbetet har
varit att ta fram gemensamma planeringsunderlag i kustzonen och att ftirdjupa
samverkan mellan kommuner, myndigheter och andra relevanta aktörer. Den ftirdjupade
strukturbilden var på remiss 7 mars till 7 juni 2019 och kommunstyrelsen skickade då
ett remissyttrande innehållande synpunkter kring hur Uddevalla kan ftirstärkas i
kartbildema, hur formuleringama av överenskommelserna kan utvecklas samt hur
kommunens riktningar mot visionen tillsammans med den översiktliga planeringen
samspelar med den fördjupade strukturbilden. Synpunkterna i remissyttrandet har
omhändertagits och arbetats in i den fordjupade strukturbilden. Den fördjupade
strukturbilden för kustzonen godkändes av Göteborgsregionens ftirbundsstyrelse l8
oktober 2019 och beslut togs även om att ftireslå de deltagande kommunerna att ftir
egen del godkiinna den fördjupade strukturbilden.

Kommunekolog Sofia Stengavel och strateg Elin Carlsson ftiredrar ärendet under
sammanträdet.

Beslulsunderlog

Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 20 1 9- 1 1 -05
Fördjupad strukturbild för kustzonen - Överenskommelser för framtida planering i
Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla, oktober 2019
Protokollsutdrag $ 90 Göteborgsregionens ftirbundsstyrelse 20 1 9- I 0- 1 8

Ijänsteskrivelse Ärende 3 Fördjupad strukturbild fttr kustzonen Göteborgsregionen
2019-10-18
Remissredogörelse Fördjupad strukturbild ftir kustzonen, september 2019
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-05-29
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 20 19 -04-26
Kommunledningskontorets yttran de 20 19 -0 4 -26

Yrkqnden
Jonas Sandwall (KD): Bifall till ft)rslaget i handlingama med tillägget att
överenskommelsen ska betraktas som ett vägledande dokument och underlag.

Propositionsord ningor
Ordförande ställer proposition på ftirslaget i handlingarna med Jonas Sandwalls (KD)
tilläggsyrkande och finner att utskottet beslutar i enlighet med detta.

Justerandes Utdragsbestyrkande



oa'

%

Prolokoll
Somhöllsplonerin gsulskottei

2019-t2-03

Forts. $ 69

Beslut

Samhällsplaneringsutskottet ftireslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna "Fördjupad strukturbild fttr kustzonen - Överenskommelser ftir framtida
planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla" som ett vägledande dokument och
underlag.

ffi:

Justerandes Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
So m höllsplonerin gsutskottet

20t9-t2-03

s70 Dnr KS 300964

lnformation om Europan
Sommqnfqtlning
Planarkitekt Dimitris Vassiliadis informerar om arkitekturtävlingen Europan 1 5 med
årets tema Productive cities som Uddevalla har deltagit i. Elva ft)rslag har inkommit på
det utvalda området Hovhult-Bulid-Dalaberg och j.tryn har utsett bidraget Jalla! från ett
italienskt arkitekturkontor till vinnare. En workshop ska hållas om det vinnande
ftirslaget. Hur kommunen ska gå vidare med lorslagen i det vinnande bidraget åir

fortfarandet öppet.

Information ges också om den kongress i Innsbruck om stadsarkitektur som ftireträdare
för kommunen har deltagit i.

Beslut

Samhällsplaneringsutskottet beslutar

att notera informationen.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Som höllsplo neri n gs ulskottet

20t9-12-03

S 7l Dnr KS 302251

lnformation om översiktsplanen, orts- och områdesanalyser
kopplat till mark- och vattenanvändning
Sommonfollning
Översiktsplanerare Amanda Windeman och strateg Elin Carlsson informerar om
strategiska ställningstaganden i utpekade delar av kommunen utifran det
informationsunderlag som har tagits fram.

Eventuella synpunkter från ledamöterna på underlaget kan lämnas till
översiktsplaneraren fram till den 11 december.

Information ges också om förslag till strukturbild fttr kommunen.

Utskottet diskuterar arbetsformerna ft)r framtagandet av översiktsplanen.

Beslul

S amhällsplaneringsutskottet beslutar

att notera informationen.

ffi:

Justerandes Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Som hölls plo nerin gsutskotlel

20t9-12-03

s72 Dnr KS 201 9/00868

Förslag till åtgärder inom potten för cykel i regional
tra n s po rti nfrastru ktu rp I a n fö r å ren 201 8-2029
Sqmmonfqtlning
Västra Götalandsregionen avser att ta fram förslag till åtgarder inom potten ftir cykel i
regional transportinfrastrukturplan2}lS2}2g. Under perioden 20222025 finns
147 mkr avsatt ftir cykelåtgärder på regionalt statligt vägnät. Medel avsatta i regional plan
ftirutsätts kompletteras med 50 % medfinansiering från kommunerna. Kommunerna har
därför beretts möjlighet att lämna ftirslag på liimpliga cykelåtgärder som man är beredd
att medfinansiera. Beslut om åtgärder fattas av regionstyrelsen i november 2020 efter
beredning i beredningen ftir hållbar utveckling.

Kommunledningskontoret har sammanställt behov av nya cykelvägar inom Uddevalla
kommun. Västra Götalandsregionen kommer att bedöma inkomna önskemål utifrån den
regionala cykelstrategin och bedömd samhällsnytta. Kommunens prioritering bör utgå
från den regionala cykelstrategin samt en bedömning utifrån nytta/mervärde kopplat till
kommunens egna planer lor utbyggnad av det kommunala GC-nätet.

Kommunledningskontoret gör bedömningen att ftljande åtgärder har högst
angelägenhetsgrad och har störst utsikter att kvalificera sig i cykelpotten regional plan
och dåirför bör ges högst prioritet i denna omgång av regionens utbyggnadsplan av GC-
väg efter statligt/regionalt vägnät:

1. Väg 679 Ammenäs - Råssbyn
2.Yäg l72Kuröd - industriområdena Lillesjö
3. Väg 675 Råssbyn - Ranneberg
4.Yäg 788 Lanesund - Utbyvägen.

Strateg Sven Andersson föredrar ärendet under sammanträdet.

Beslulsunderlog

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse frän 2019-l | -26
Sammanställning behov av GC-väg längs statligt/regionalt vägnät
Västra Götalandsregionens forslag till cykelsatsningar 2022-2025 inom ramen ftir
transportinfrastrukturp lan

Yrkonden

Jonas Sandwall (KD) begär ajoumering som verkställs kI.16:40-16:46.

Jonas Sandwall (KD): Bifall till ftrslaget i handlingarna samt att sträckorna Ulvesund
och Lane-Fagerhult även ska ftireslås byggas ut.

Martin Pettersson (SD): Bifall till Jonas Sandwalls (KD) yrkande.

Annelie Högberg (S): B i handlingarna.

Justerandes

till

Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
Somhöllsplonerin gsutskotlei

2019-12-03

Forts. $ 72

Propositionsordningor

Ordftirande ställer proposition på ftirslaget i handlingarna och finner att utskottet
bifaller det. Ordftirande ställer därefter proposition på Jonas Sandwalls (KD)
tilläggsyrkande mot att avslå detsamma och finner att utskottet bifaller tilläggsyrkandet.

Beslul

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att till Västra Götalandsregionen ftireslå en utbyggnad av GC-väg längs statligt
/regionalt vägnät 2022-2025 enligt kommunledningskontorets ftirslag samt

att till Västra Götalandsregionen även ftireslå en utbyggnad av GC-väg längs väg 172
Lane-Fagerhult och längs väg 675 Ulvesund.

Reservolion

Socialdemokratemas ledamöter reserverar sig mot beslutet till ftirman for eget yrkande

ffi:

Justerandes si Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
Som höllsploneringsutskotlel

2019-12-03

s73 Dnr KS 301439

Information om Tre zoner- nytt taxesystem i kollektivtrafiken
Sommonfottning

Informationsärendet utgår från dagens sammanträde på grund av tidsbrist.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
Som höllsplo nerin gsutskotlet

2019-t2-03

s74 Dnr KS 301440

lnformation om Västra Götalandsregionens storregionala trafik
2028 - en konkretisering av Målbild 2035

Sqmmqnfottning

Informationsärendet utgår från dagens sammanträde på grund av tidsbrist.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
Som höllsplonerin gsutskottei

20t9-t2-03

S 75 Dnr KS 2?9314

Ordförande informerar
Sommonfqttning
Informationsärendet utgår från dagens sammanträde på grund av tidsbrist.

Justerandes si Utdragsbestyrkande


