
 

  
Utses att justera Anna-Lena Heydar (S) 
Justeringens plats och tid Stadshuset 2021-11-11 Paragrafer §§ 410 & 

414  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Ola Löfgren 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Mikael Staxäng 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Anna-Lena Heydar 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Samhällsbyggnadsnämnden 2021-11-11 
Förvaras hos Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Anslaget sätts upp 2021-11-11 
Anslaget tas ner 2021-12-03 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Ola Löfgren 

 

 
Sammanträde Samhällsbyggnadsnämnden  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, kl. 08:40 och 10:10 
  
Ledamöter Mikael Staxäng (M), Ordförande 

Anna-Lena Heydar (S), 1:e vice ordförande 

Jarmo Uusitalo (MP), 2:e vice ordförande 

Torun Elgebäck (C) 

Maria Johansson (L) 

Jerker Lundin (KD) 

Susanne Börjesson (S) 

Martin Pettersson (SD) ej § 414 

Mattias Forseng (SD) 

Kent Andreasson (UP) 

Kenth Johansson (UP) 

 
Tjänstgörande ersättare Swen Stålros (M) för Henrik Sundström (M) 

Per-Arne Andersson (S) för Susanne Grönvall (S) 

John Alexandersson (SD) för Martin Pettersson (SD) § 414 

   
Ersättare Tony Wall (S) 

Marie Lundström (V) 

John Alexandersson (SD) § 410 

 
Övriga Maria Jacobsson, förvaltningschef 

Lars-Göran Johansson, avdelningschef 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Evelina Lindell, avdelningschef 

Lisa Cronholm, avdelningschef 

Andreas Roos, avdelningschef 

Therese Johansson, enhetschef 

Stefan Björling, enhetschef 

Cornelia Kirpensteijn, enhetschef 

Jenny Karlsson, enhetschef 

Anna Karlsson, miljöinspektör 

Anna Sällström, handläggare 

Joel Thölix, planarkitekt 

Peter Jonasson, miljöinspektör 

Linda Ökvist, utredare 

Henrik Noord, bygglovarkitekt 

Ola Löfgren, nämndsekreterare 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 410 Dnr SBN 2021/00286 

Samråd för Översiktsplan 2022 
 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har bjudits in till samråd för Uddevalla kommuns översiktsplan 

2022 (ÖP2022).  

ÖP2022 är framtagen för att vara en digital och interaktiv plan och nås via en länk som 

framgår i följebrevet. ÖP2022 består av två delar, dels en kartdel där man finner en karta och 

lagerhanterare med olika lager som kan tändas och släckas. Kartan har även en del funktioner 

som exempelvis: skriv ut, rita på kartan samt en sökfunktion.  

Den andra delen är en textdel där man kan finna text som innehåller introduktion till planen, 

kommunens ställningstaganden samt hur kommunen förhåller sig till exempelvis 

riksintressen.  

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-25 

Samhällsbyggnadsförvaltningens remissyttrande 2021-10-26 

Följebrev till Samråd för Översiktsplan 2022 inkommen 2021-05-03 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): att tillstyrka samhällsbyggnadsförvaltningens svar, med undantag för 

initiativ om att revidera vindbruksplanen, då av fullmäktige beslutad vindbruksplan ligger till 

grund för översiktsplanarbetet, och skicka som svar på samråd för Översiktsplan 2022. 

 

Jerker Lundin (KD) ansluter sig till Martin Petterssons (SD) yrkande. 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Martin Pettersson (SD) och Jerker Lundins (KD) yrkande 

och förslaget i handlingarna och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget i 

handlingarna. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att skicka samhällsbyggnadsförvaltningens remissyttrande som svar på Samråd för 

Översiktsplan 2022. 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Reservation/Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD), Mattias Forseng (SD) och Jerker Lundin (KD) reserverar sig mot 

beslutet med följande protokollsanteckning: Vindbruksplanen fastslår att vidare byggnation av 

väderberoende kraftproduktion inte kan ske utan negativ påverkan på boende-, frilufts- och 

naturvärden. Detta faktum gäller än idag varpå Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna 

inte ser någon mening med att revidera av kommunfullmäktige beslutad vindbruksplan. 

Beslut om översiktsplan 2022 skall rimligen harmonisera med tidigare fattat beslut om 

vindbruksplan, med detta föranleder ingen revidering av vindbruksplanen. 
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§ 414 Dnr SBN 2020/00231 

Bratteröd 1:25. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus. BYGG.2020.166, yttrande till mark- och 
miljödomstolen 
Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Bratteröd 

1:25. Ärendet är överklagat och det är nu fråga om svar på föreläggande om yttrande från 

mark- och miljödomstolen 2021-10-13. 

Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden vidhåller sin tidigare bedömning i 

ärendet med förtydligande i enlighet med yttrande daterat 2021-10-26. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-21 

Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-26 

Föreläggande från mark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt inkommet 2021-10-13 

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2020-04-16 § 171 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-23 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att anta yttrande daterat 2021-10-26 samt skicka det till mark- och miljödomstolen 

att förklara paragrafen omedelbart justerad 

 

 


