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§ 498 Dnr SBN 2020/00001  

Upprop och val av justerare 

Sammanfattning 

Upprop förrättas och Martin Pettersson (SD) föreslås att jämte ordförande justera 

sammanträdets protokoll. Förvaltningen föreslår att justeringen ska äga rum den 21 

december kl. 12:30 på Stadshuset. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att Martin Pettersson (SD) jämte ordförande justerar sammanträdets protokoll 

måndagen den 21 december kl. 12:30 på Stadshuset 
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§ 499 Dnr SBN 28444  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning 

Följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde: 

- Åtgärder med anledning av Covid-19 

- Ryttarvallen 1 Förorenad mark – överklagan gällande Länsstyrelsen i Västra 

Götalands beslut 2020-12-07, dnr 505-26078-2020 AB MIL.2020.726 

- Utdelning av Uddevalla kommuns arkitektur- och byggnadsvårdspris 2020 

 

Följande ärenden utgår från dagens sammanträde: 

- Information ekonomi 

- Skredsviks-Gunneröd 1:43. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två 

enbostadshus. BYGG.2020.2774 

- Lane-Ryrs Fagerhult 1:36 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus. BYGG.2020.3911 

- Herrestads-Hogen 1:9. Ansökan om bygglov för nybyggnad av fyra silos samt 

teknikhus. BYGG.2020.4440 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att fastställa dagordningen med ovan noterade förändringar 
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§ 500 Dnr SBN 2020/00168  

Ledamotinitiativ från Martin Pettersson (SD), Mattias Forseng 
(SD) och John Alexandersson (SD) angående revidering av 
riktlinjer för upplåtelse av kommunal mark för jakt 

Sammanfattning 

Ledamotinitiativ har lämnats in från Martin Pettersson (SD), Mattias Forseng (SD) och 

John Alexandersson (SD) angående revidering av riktlinjer för upplåtelse av kommunal 

mark för jakt. Nämnden har att besluta om ärendet ska beredas av förvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Ledamotinitiativ från Martin Pettersson (SD), Mattias Forseng (SD) och John 

Alexandersson (SD) angående revidering av riktlinjer för upplåtelse av kommunal mark 

för jakt  

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att uppdra åt förvaltningen att bereda ärendet 
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§ 501 Dnr SBN 2020/00745  

Ledamotinitiativ från Maria Johansson (L) angående kvinnlig 
rösträtt 100 år 

Sammanfattning 

Ledamotinitiativ har lämnats in från Maria Johansson (L) angående kvinnlig rösträtt 100 

år. Nämnden har att besluta om ärendet ska beredas av förvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Ledamotinitaitiv från Maria Johansson (L) angående kvinnlig rösträtt 100 år 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att uppdra åt förvaltningen att bereda ärendet 
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§ 502 Dnr SBN 2020/00746  

Bestämmelser för deltagande på distans i 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning 

I april 2020 beslutade kommunfullmäktige att tillåta nämnderna att sammanträda med 

ledamöter och ersättare deltagandes på distans. Beslutet var en direkt följd av 

kommunens ambition att minska smittspridningen och samtidigt kunna bibehålla de 

politiska organens beslutsförhet.  

 

Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 25 november att anta egna 

bestämmelser för deltagande på distans samt uppmana övriga nämnder att anta egna 

bestämmelser gällande samma ämne. Beslutet i kommunstyrelsen föregicks av att 

kommunens nämndsekreterargrupp tog fram gemensamma rutiner samt en enklare 

kartläggning av andra kommuners liknande bestämmelser. En mindre utredning 

genomfördes även som initialt visar att vårt nuvarande program för videomöte, 

Microsoft Teams, klarar informationssäkerhetskraven.  

 

På kommunstyrelsens uppmaning föreslås här nämnden att anta dessa bestämmelser för 

deltagande på distans för ledamöter och ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-07 

Bestämmelser för deltagande på distans för ledamöter och ersättare i 

samhällsbyggnadsnämnden daterad 2020-12-07 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag daterat 2020-11-25 

Bestämmelser för deltagande på distans för ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 

och dess utskott daterad 2020-11-27 

Kompletterande skrivelse angående informationssäkerhet vid videomöten via Microsoft 

teams daterad 2020-11-27 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att anta bestämmelser för deltagande på distans i samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 503 Dnr SBN 2020/00702  

Verksamhetsplan 2021-2023 med budget 2021 

Sammanfattning 

Senast i december ska nämnderna fastställa sina verksamhetsplaner för 

planeringsperioden 2021–2023 med budget för 2021. Verksamhetsplanen består av två 

delar där del 1 är till nämnden för beslut och del två endast är för information.  

Samhällsbyggnadsnämnden har till 2021 fått ett minskat kommunbidrag med 4 mkr som 

avser besparingskrav som ålagts nämnden. Höstens planeringsarbete har präglats av 

flertalet osäkerheter och förändringar som har dykt upp under pågående budgetarbete. 

Justering av budgeten och fördelningen kommer att kunna göras i samband med att 

kommunfullmäktige beslutar om sammanställd budget i januari/februari.  

Bedömningen är att nämnden kommer att klara sparkravet under år 2021. En rad 

osäkerheter återstår dock som under året kan påverka bedömningen negativt. 

Budgetfördelningen som nämnden beslutar är därför preliminära. 

Osäkerhetsfaktorer som påverkar budgeten och som vid tillfället för nämndens beslut 

om preliminär ramfördelning fortfarande inte är lösta: 

- Ramfördelning för måltidsservice är tilldelad av barn- och utbildningsnämnden. 

För att få budget i balans har avdelningen minskat sina kostnader. Konsekvensen 

av de minskade kostnaderna är en kvaliténs sänkning. En viss osäkert i att 

budget kan hållas 2021 utan att kvalitén påverkas i större utsträckning. 

- Beslut om kostnad och hantering av pedagogiska måltider saknas. Intäkterna för 

pedagogiska måltider motsvarar inte antalet serverade portioner. Priserna är inte 

justerade sedan 2001 och behöver justeras.  

- Kostnaden per bil i fordonsgruppen är ca 700 kr högre än vad som debiteras ut 

per bil. Detta innebär ett årligt budgetunderskott för fordonsverksamheten.  

- Effekter av genomlysning av tekniska avdelningen, slutrapport lämnas under 

mars. 

- Förändringar i investeringsredovisningen bidrar med osäkerheter som kvarstår 

att hantera: 
o Kostnader för detaljplan ska belasta resultatet och får inte aktiveras. 

o Kostnader för planering och förstudie ska belasta resultatet.  

o Nya förutsättningar för timdebitering innebär att viss verksamhet inte 

kommer att ha full kostnadstäckning för personalen som arbetar direkt 

riktat mot investeringsprojekt, så som projektledare och personal inom 

byggservice.  

o Eventuellt utökad administration.  

- Del av lokalbanken är fortsatt ej finansierad. I budgetdialogen äskades om 

utökat kommunbidrag för lokalbanken. Utökningen blev ej tilldelad och därför 

kommer hantering av lokalbanken och åtgärder krävas.  

- Vid upphandlingen av vinterväghållning inkom färre anbud än vad som krävs. 

Inköp av traktorer och förlängning av säsongsanställda kan komma att innebära 

ekonomiska konsekvenser som ännu inte gått att fastställa. 
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- Försäljning exploateringsprojekt: intäkt redovisas först när slutbetalning av tomt 

sker och då bokas kostnaderna proportionellt ut i resultatet (dessförinnan en 

omsättningstillgång i Balansräkningen). Diskussioner pågår centralt kring ifall 

exploateringsvinsterna ska vara kvar hos samhällsbyggnadsnämnden eller om 

de, tillsammans med kostnader och risker vid en exploatering flyttas till 

kommunstyrelsen. I dagsläget finansieras skredsäkring av Lyckornavägen med 

exploateringsintäkter då nämnden inte erhållit kommunbidrag för detta. 

- Underhåll för Fastighet samt Gata och parker har under en längre tid dragit med 

en underhållsskuld. Behovet av underhåll är högre än budget. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-07 

Verksamhetsplan 2021 – 2023 med budget 2023, Samhällsbyggnadsnämnden 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att godkänna del 1 av Verksamhetsplan 2021 – 2023 med budget 2021 

 

att fastställa preliminär ramfördelning 

 

att fastställa samhällsbyggnadsnämndens reviderade styrkort  

 

Reservation/Protokollsanteckning 

Kent Andreasson (UP), Kenth Johansson (UP) och Jarmo Uusitalo (MP) deltar inte i 

beslut. 

 

Martin Pettersson (SD) och Mattias Forseng (SD) deltar inte i beslut med följande 

anteckning som motivering: Förslag till beslut har bärighet på den 

kommunövergripande budget som fullmäktige antagit. Då Sverigedemokraterna gått 

fram med eget budgetförslag väljer vi att avstå deltagande i frågan om på hur sätt den 

antagna budgeten skall fördelas. 
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§ 504 Dnr SBN 2020/00701  

Controllerrapport oktober 2020 

Sammanfattning 

Två gånger årligen, utöver de ordinarie delårsboksluten upprättar förvaltningen en 

controllerrapport. Controllerrapporten avser avstämning per sista februari och sista 

oktober. Prognosen för oktober är ett överskott på helåret med 9 mkr. Avvikelsen beror 

framförallt på exploateringsintäkter vilket bidrar positivt till prognosen. Negativa 

avvikelser är främst minskade parkeringsintäkter för den tekniska verksamheten på 

grund av åtgärder till följd av Corona-pandemin. Ökade kostnader för bemanning inom 

vinterväghållning. Eventuella kostnader för skredåtgärder som inte uppfyller 

investeringskriterierna, underskott för facilitet och fordon samt del av lokalbanken som 

är ofinansierad.   

Under året beräknas 28 % av den budgeterade investeringsutgiften för 

investeringsprojekt som Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet utför på uppdrag av 

övriga nämnder att upparbetas. Motsvarande siffra för nämndens egna investeringar är 

ca 92 %. 

  

Osäkerheter under året som kan påverka resultatet negativt är bland annat inom 

Byggservice. Rekrytering av personal går inte i enligt med planering vilket kan komma 

att innebära mindre fakturerad tid, som resulterar i obalans mellan intäkter och 

kostnader.  

Hur stor del av det planerade underhållet som belastar kostnadsbudget respektive 

investeringsbudget. Samt en stor osäkerhet uppkom i samband med upphandlingen av 

snöröjning, där färre anbud inkom än behovet kräver. Åtgärden blir att kombinera 

externa utförare tillsammans med att förvaltningen utför i egen regi. Inköp av traktorer 

för ändamålet samt förlängning av de säsongsanställdas anställning över vintersäsongen 

är genomfört.  

  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-16 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att godkänna controllerrapporten per siste oktober 
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§ 506 Dnr SBN 2020/00617  

Granskning av internkontrollplan 2020 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan 2020 består av fyra punkter varav en är 

kommungemensamma.  

• Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) (kommungemensam) 

• Introduktion nyanställda 

• Jämställd myndighetsutövning 

• Jävshantering 

  

Arbetet med internkontroll i Uddevalla kommun ska bidra till att med rimlig grad av 

säkerhet säkerställa att följande uppnås: 

  Verksamheten är ändamålsenlig, lever upp till satta målsättningar och är 

kostnadseffektiv, det vill säga god ekonomisk hushållning  

  Tillförlitlig och tillräcklig finansiell rapportering och information om verksamheten  

  Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och andra riktlinjer m.m.  

  Möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs  

 

Granskningarna har enbart kunnat genomföras till viss del utifrån fastställd 

internkontrollplan. Genomförda punkter är: 

  Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) (kommungemensam)  

  Introduktion nyanställda  

  

I de fall brister har identifierats ges rekommendationer för att stärka den interna 

kontrollen och åtgärda identifierade brister. Den samlade bedömningen utifrån 

genomförd granskning är att Samhällsbyggnadsnämnden har en god intern kontroll. 

  

Ej genomförda kontrollpunkter är: 

  Jämställd myndighetsutövning  

  Jävshantering  

  

Av Samhällsbyggnadsnämndens egna kontrollpunkter har två av tre genomförts under 

2020. Grunden till de är den rådande situationen som Covid -19 pandemin har medfört. 

Verksamheterna har tvingats till att prioritera, vilket har inneburit att granskning av 

Jämställd myndighetsutövning och Jävshantering inte har utförts under 2020. Som 

åtgärd vill förvaltningen flytta fram granskningen till 2021 och kontrollpunkterna ligger 

som förslag till interkontrollplan 2021 för samhällsbyggnadsnämnden att besluta om i 

december. 
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Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-12 

Granskningsrapport Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) (kommungemensam) 2020-

11-18 

Granskningsrapport introduktions av nyanställda 2020 

Samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan 2020  

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att godkänna genomförda granskningar enligt internkontrollplan 2020 

  

att godkänna informationen om ej genomförda granskningar enligt internkontrollplan 

2020 
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§ 507 Dnr SBN 2020/00618  

Internkontrollplan 2021 

Sammanfattning 

Nämnderna ansvarar för att varje år upprätta en internkontrollplan baserad på 

genomförd risk- och väsentlighetsanalys. Kommunstyrelsen fastställer varje år 

kommungemensamma internkontrollpunkter som tillförs nämndernas 

internkontrollplaner. Kommungemensamma kontrollpunkter för 2021 är: 

• Distansarbete 

  

Utöver den kommungemensamma internkontrollpunkten innehåller förslaget till 

Samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan tre nämndspecifika kontrollpunkter: 

•  Riskbedömningar och handlingsplaner i verksamheterna  

•  Jämställd myndighetsutövning  

•  Jävshantering  

  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-12 

Internkontrollplan 2021, Samhällsbyggnadsnämnden 2020-11-04 

Risk- och väsentlighetsanalys 2020-11-04 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att fastställa internkontrollplan 2021 
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§ 508 Dnr SBN 2020/00727  

Samhällsbyggnadsnämndens avrapportering av 
kommunfullmäktigeuppdrag 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har av kommunfullmäktige fått ett antal uppdrag att 

genomföra. Enligt gällande rutin för avslut och förlängande av uppdrag från 

kommunfullmäktige lyfte samhällsbyggnadsnämnden ett uppdrag som givits löpande 

under året av kommunfullmäktige på höstens uppsiktsmöte, för att stämma av önskan 

om att avsluta uppdrag med Kommunstyrelsens presidium. Uppdraget som har 

diskuterats på uppsiktsmötet och godkänts för att skriva fram för slutrapportering och 

avslut hos Samhällsbyggnadsnämnden är: 

”Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att med ett 

helhetsperspektiv på Rimnersområdet starta ett arbete för att hantera markfrågor i 

samband med planering av den nya simhallen och vid behov begära planbesked för 

inledande av planarbete.” 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-25 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): avslag till förslaget i handlingarna 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna och Martin Petterssons (SD) 

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

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutrapportering av följande uppdrag: 

”Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att med ett 

helhetsperspektiv på Rimnersområdet starta ett arbete för att hantera markfrågor i 

samband med planering av den nya simhallen och vid behov begära planbesked för 

inledande av planarbete.” 

Reservation 

Martin Pettersson (SD) och Mattias Forseng (SD) reserverar sig mot beslutet med 

följande anteckning: Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag av 

kommunfullmäktige att med ett helhetsperspektiv på Rimnersområdet starta ett arbete 

för att hantera markfrågor i samband med planering av den nya simhallen och vid behov 

begära planbesked för inledande av planarbete. Samhällsbyggnadsförvaltningen har 

istället för att verkställa det erhållna uppdraget valt att säga upp ett antal föreningar som 

bedriver verksamhet på Rimnersområdet.  
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Kommunfullmäktige har fattat beslut om att utveckla Rimnersområdet. 

Kommunfullmäktige har inte beslutat att ompröva föreningarnas verksamhetsutövande 

och ställa dem i prioritering mot varandra inom ramen för befintlig areal. 

Kommunfullmäktiges uppdrag återstår således att verkställa.  

 

Kenth Johansson (UP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till att han inte kan 

överblicka en slutrapportering 

 

Jerker Lundin (KD) avstår från att delta i beslutet. 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 509 Dnr SBN 2020/00002  

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och 

ordförande i enlighet med den antagna delegationsordningen. Dessa beslut ska redovisas 

för Samhällsbyggnadsnämnden. Detta innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden 

fastställer eller omprövar delegationsbesluten. Däremot får Samhällsbyggnadsnämnden 

återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som har fått 

beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-01 

Förteckningar över fattade delegationsbeslut 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): bifall till förslaget i handlingarna med en extra-att-sats; att 

delegationsrätt enligt punkt J.5 i samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning stryks 

Propositionsordningar 

Ordförande frågar nämnden om den kan bifalla Martin Petterssons (SD) yrkande eller 

avslå det och finner att nämnden avslår yrkandet. Ordförande frågar därefter nämnden 

om den kan besluta i enlighet med förslaget i handlingarna och finner så. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att godkänna redovisningen 

  

Reservation/Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD) och Mattias Forseng (SD) reserverar sig mot beslutet med 

följande anteckning: Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu senast helt utan grund valt 

att säga upp aktiva föreningar på Samneröd. Den sammantagna bedömningen över tid 

medför att vi anser att delegationsrätt enligt punkt J.5 i Samhällsbyggnadsnämndens 

delegationsordning skall strykas så att Samhällsbyggnadsnämnden framledes hanterar 

ingående, överlåtande och uppsägning av nyttjanderätter inklusive arrenden. 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 510 Dnr SBN 2020/00386  

Ändring av delegation enligt lagen om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen 

Sammanfattning 

En tillfällig lag om smittskyddsåtgärder på serveringsställen trädde i kraft den 1 juli i år. 

Lagen gäller till årets slut, men med anledning av rådande situation förväntas den 

tillfälliga lagen förlängas till slutet av maj 2021. 

  

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

tillsynsuppdrag och befogenhet att besluta om de förelägganden som behövs mot 

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

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

Besluten gäller omedelbart, om inte annat anges i beslutet. 

  

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

inom en näringsverksamhet. Exempelvis glasskiosker som saknar sittplatser och bord 

omfattas inte. 

  

Samhällsbyggnadsnämnden behöver ändra den begränsade tiden för den nu gällande 

delegationen, så att delegationen förlängs och kommer att gälla under hela den tid som 

lagstiftningen gäller. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-25 

Förslag Tillägg till samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning 2020-11-25 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att anta föreslaget tillägg till nämndens delegationsordning   



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 511 Dnr SBN 2020/00157  

Ryttarvallen 1 Förorenad mark - överklagan gällande 
Länsstyrelsen i Västra Götalands beslut 2020-12-07, dnr 505-
26078-2020 AB MIL.2020.726 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut den 20 maj 2020 (§ 247, dnr SBN 2020/157, 

MIL2020.726) angående föreläggande om undersökning och riskbedömning av område 

A samt undersökning av diffus spridning till närliggande fastigheter, Stena Recycling 

AB, Ryttarvallen 1. Bolaget överklagade beslutet till Länsstyrelsen i Västra Götaland 

och länsstyrelsen fattade beslut den 7 december 2020 angående att upphäva nämndens 

beslut på alla punkter, se bilaga.  

  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har gått igenom länsstyrelsens motiveringar till 

upphävande av beslutet och anser att det inte stämmer överens med praxis för 

förorenade områden och att nämndens beslut bör kvarstå. 

  

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om 

att överklaga länsstyrelsens beslut samt hemställa hos Mark- och miljödomstolen om 

anstånd att utveckla talan till den 17 januari 2021 då nämnden behöver tid att utveckla 

sina grunder. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 11 december 2020 

Länsstyrelsen i Västra Götalands beslut daterat den 7 december 2020 med dnr 505-

26078-2020 

Stena Recycling AB:s överklagan daterad den 22 juni 2020 

Bilaga 1 Bolagets överklagan Luftprovtagning Previa 

Bilaga 2 Bolagets överklagan MMU inkl riskbedömning 181214 

Bilaga 3 Bolagets överklagan Ytvattenprovtagning rev 200622 

Bilaga 4 Bolagets överklagan Miljökontroll WSP sanering 080307 

SBN § 247 200520 dnr SBN 2020-157 

Tjänsteskrivelse 200428 SBN 2020-157 dnr MIL2020-726 

Ritning över område A respektive område B 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att överklaga Länsstyrelsen i Västra Götalands beslut 2020-12-07, dnr 505-26078-2020. 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 512 Dnr SBN 2020/00735  

Avsluta planarbete för Anfasteröd 1:50 

Sammanfattning 

Ansökan avser att upphäva del av gällande byggnadsplan och istället skapa en ny 

detaljplan för fastigheten Anfasteröd 1:50. Syftet är kunna stycka av marken och 

uppföra ett nytt bostadshus på fastigheten. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-26 

Översiktskarta 2020-11-27  

Begäran om planbesked 2018-08-14 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-02-27  

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att planarbetet ska avslutas  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 513 Dnr SBN 2020/00711  

Information. Tjöstelsröd 1:1. Beslut om antagande av detaljplan 

Sammanfattning 

Planarkitekt, Mats Windmark informerar nämnden om detaljplanearbetet gällande 

Tjöstelsröd 1:1. Planen har varit uppe i nämnden för beslut om samråd och granskning 

och arbetet är nu i sin slutfas vilket innebär att den kommer att lyftas till nämnden i 

början av 2021 för antagande.  

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 514 Dnr SBN 2020/00717  

Detaljplan för Överby 1:31, avslutande av planarbete 

Sammanfattning 

Ett detaljplanarbete har inletts för fastigheterna Överby 1:130–1:131 och Överby 1:135–

1:163 i syfte att ändra markbestämmelser i gällande plan för att göra 

bostadsfastigheterna lättare att bebygga. Gällande plan vann laga kraft 2013. 

  

Att tillsätta ett planarbete för att endast göra en handfull tomter mer lättbebyggda har 

ifrågasatts av planavdelningen. I dialog med sökande, som även är exploatör för 

området, har samförstånd nåtts. Exploatören har informerat tomtköpare om att 

planarbetet ämnas avslutas och en handfull tomtägare har nu ansökt om bygglov. 

  

Att fortsätta med planarbetet när gällande plan går att bygga efter är resurskrävande - 

den värdefulla tiden kan läggas på andra planer. Dessutom vinner kommunen på att 

avsluta planarbetet genom lärdom om hur vi i framtiden kan utveckla liknande områden 

på ett mer önskvärt vis. Genom ovanstående anledningar anses planuppdraget inte vara 

prioriterat och bör avslutas. 

  

Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked 2018-08-29, § 193.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-27 

Översiktskarta 2020-11-27  

Positivt planbesked från kommunstyrelsen 2018-08-29, § 193. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att    bryta planavtalet 

  

att    planarbetet skall avslutas 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 515 Dnr SBN 2020/00739  

Lanneröd 4:4. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus och carport/förråd. BYGG.2020.3846 

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd på 

fastigheten Lanneröd 4:4. Den tänkta nybyggnationen uppfyller de aktuella kraven i 

plan- och bygglagen. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därför att 

förhandsbesked kan beviljas på den aktuella platsen. I senare bygglovsskede tas 

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

topografi och omgivning. Följande grannar och sakägare har getts tillfälle att yttra sig 

  

Förvaltningens förslag till beslut är att ansökan om förhandsbesked ska beviljas 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-11  

Ansökan inkommen 2020-10-05 

Situationsplan inkommen 2020-10-05 

Översiktskarta utskriven 2020-10-05 

Yttrande från Lantmäteriet inkommen 2020-10-08 

Yttrande från västvatten inkommen 2020-10-21 

Yttrande från Försvarsmakten inkommen 2020-10-28 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

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

(2010:900), PBL 

  

att avgifterna för förhandsbeskedet samt expediering och kungörelse är 4730 kronor 

respektive 1 135 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 

Tidsfristen för beslutet började löpa 2020-10-05. Avgiften har reducerats med 1 173 

kronor i enlighet med 12 kap. 8 a § PBL 

  

 

Upplysningar 

Förhandsbeskedet är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om 

bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft enligt  9 

kap. 18 § PBL. 

 

Görs inte ansökan om bygglov inom två år från att beslutet vann laga kraft upphör 

förhandsbeskedet att gälla. 

 

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

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 515 
 

Bilagor 

Västvattens yttrande daterat 2020-10-21 

Yttrande Lantmäterimyndigheten daterat 2020-10-08 

Yttrande försvarsmakten daterat 2020-10-28 

 

Beslutet expedieras till 

 

 

  

 

Kopia av beslutet till 

Beslutet skickas för kännedom till ägarna av intilliggande och närliggande fastigheter 

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

 

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

 

Överklagandeanvisning 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. 

 

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet. 

Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i 

Post- och Inrikes Tidningar. 

 

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer, 

beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.  

 

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 

kontaktuppgifter till ombudet.  

 

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas. 

Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

 

Skicka din överklagan till: 

Uddevalla kommun 

Samhällsbyggnad  

451 81 Uddevalla  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 516 Dnr SBN 2020/00741  

Pukeliden 2. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
lagerlokal. BYGG.2020.3930 

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av lagerlokal på fastigheten Pukeliden 2. 

Den sökta plasten ligger inom detaljplanerat område. Delar av den sökta byggnaden 

kommer att hamna på punktprickad mark, mark som inte får bebyggas, samt inom u 

område som innebär att det är ett ledningsområde. Ansökan avviker där med från 

gällande detaljplan och sökta platsen bedöms därför inte som lämplig för den sökta 

åtgärden. Den sökta byggnadens placering kan inte ses om en liten avvikelse. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därför att förhandsbesked ska avslås på den 

aktuella platsen. 

  

Grannar är inte hörda i detta ärende. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-25 

Ansökan inkommen 2020-10-09 

Situationsplan inkommen 2020-10-09 

Översiktskarta utskriven 2020-11-27 

Plankarta upprättad 2020-12-08 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

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

(2010:900). 

  

att avgifterna för förhandsbeskedet samt expediering och kungörelse är 4 730 kronor 

respektive 1 135 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 

Tidsfristen för beslutet började löpa 2020-10-09. Beslut har fattats inom den 

lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 § PBL. 

  

Delgivning 

Beslutet delges följande enligt 9 kap. § 41 PBL: 

 

Detta beslut delges dig med förenklad delgivning. Förenklad delgivning innebär att 

arbetsdagen efter att beslutet skickats till dig skickar vi ett kontrollmeddelande till dig. 

14 dagar efter beslutet skickats anses du vara delgiven. Vill du överklaga ditt beslut ska 

du göra det inom 3 veckor efter att du blivit delgiven.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 516 
 

Färg- och kakelhuset i Uddevalla AB adress 

Pukevägen 3 

451 55 Uddevalla  

 

Överklagandeanvisning 
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. 

 

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet. 

Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i 

Post- och Inrikes Tidningar. 

 

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer, 

beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.  

 

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 

kontaktuppgifter till ombudet.  

 

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas. 

Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

 

Skicka din överklagan till: 

Uddevalla kommun 

Samhällsbyggnad  

451 81 Uddevalla 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 517 Dnr SBN 2020/00601  

Forshälla-Berg 7:12. Ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus. BYGG.2020.3306 

Sammanfattning 

Ansökan avser lokalisering av ett enbostadshus inom område med avstyckningsplan. 

Enligt planen är användningen för den sökta platsen öppenmark, mark som inte är 

markerad att användas för bostadstomter. Det är alltså mark som inte är avsedd att 

bebyggas. Förslaget uppfyller inte kraven i 9 kap 30 § PBL och strider mot 

avstyckningsplanens syfte, ansökan ska därför avslås på denna grund. 

  

Grannar och sakägare har getts tillfälle att yttra sig. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-25 

Ansökan inkommen 2020-08-24 

Situationsplan inkommen 2020-08-24 

Översiktskarta inkommen 2020-08-24 

Bilaga till ansökan inkommen 2020-08-24 

E-post från sökande inkom 2020-08-31 

Yttrande från granne inkommen 2020-11-04 

Yttrande från granne inkommen 2020-11-09 

Yttrande från granne inkommen 2020-11-09 

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2020-10-15 

Yrkanden 

Kent Andreasson (UP) och Kenth Johansson (UP): bifall till ansökan om 

förhandsbesked med hänvisning till 9 kap. 30 § punkt 4 plan- och bygglagen 

(2010:900). Området har inte strandskydd eller brukningsvärd mark. Området har en 

gammal avstyckningsplan där man skulle ta hänsyn till vägar, parker och ledningar 

skulle anordnas. Om inte detta är något problem finns mark att bebygga och inte 

nybyggnadsförbud. 

  

Anna-Lena Heydar (S), Roger Ekeroos (M), Maria Johansson (L) och Torun Elgebäck 

(C): bifall till förslaget i handlingarna 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Kent Andreasson (UP) och Kenth Johanssons (UP) 

yrkande mot Anna-Lena Heydar (S) med fleras och finner att nämnden beslutar i 

enlighet med det sistnämnda. 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att  avslå ansökan med hänvisning till 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 

att avgifterna för förhandsbeskedet samt expediering och kungörelse är 4 730 kronor 

respektive 1 135 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 

Tidsfristen för beslutet började löpa 2020-00-00. Avgiften har reducerats med 4 692 

kronor i enlighet med 12 kap. 8 a § PBL. 

Reservation 

Kent Andreasson (UP) och Kenth Johansson (UP) reserverar sig mot beslutet till förmån 

för eget förslag. 

 

Delgivning 

Beslutet delges följande enligt 9 kap. § 41 PBL: 

 

Detta beslut delges dig med förenklad delgivning. Förenklad delgivning innebär att 

arbetsdagen efter att beslutet skickats till dig skickar vi ett kontrollmeddelande till dig. 

14 dagar efter beslutet skickats anses du vara delgiven. Vill du överklaga ditt beslut ska 

du göra det inom 3 veckor efter att du blivit delgiven.  

 

 

 

 

 

Kopia av beslutet till 

Beslutet skickas för kännedom till ägarna av intilliggande och närliggande fastigheter 

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

 

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

 

Överklagandeanvisning 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. 

 

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet. 

Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i 

Post- och Inrikes Tidningar. 

 

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer, 

beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.  

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 517 
 

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 

kontaktuppgifter till ombudet.  

 

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas. 

Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

 

Skicka din överklagan till: 

Uddevalla kommun 

Samhällsbyggnad  

451 81 Uddevalla  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 518 Dnr SBN 2020/00740  

Ulvesund 1:116. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus. BYGG.2020.3912 

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus inom ett förtätat 

bebyggelseområde. Platsen har särskilt markerats i gällande översiktsplan för 

Ljungskile. Översiktsplanen föreskriver att ny bebyggelse inom området såväl som 

förändring av bebyggelse inom området ska föregås av detaljplan. Mot bakgrund av 

detta strider ansökan mot intentionerna för markanvändningen i området. 

  

Förvaltningens förslag till beslut är att ansökan om förhandsbeskedet ska avslås. 

  

Grannar är inte hörda i detta ärende. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-11  

Ansökan inkommen 2020-10-08 

Situationsplan inkommen 2020-10-08 

Skrivelse från sökande inkom 2020-11-05 

Yttrande från Lantmäteriet inkom 2020-11-06 

Översiktskarta upprättad 2020-11-27 

  

Yrkanden 

Henrik Sundström (M), Anna-Lena Heydar (S), Maria Johansson (L) och Torun 

Elgebäck: bifall till förslaget i handlingarna 

 

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

plan- och bygglagen (2010:900) PBL 

 

Kenth Johansson (UP), Kent Andreasson (UP) och Jerker Lundin: bevilja ansökan om 

förhandsbesked 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Henrik Sundström (M) med fleras yrkande mot Martin 

Pettersson (SD), Kenth Johansson (UP), Kent Andreasson (UP) och Jerker Lundins 

(KD) och finner att nämnden beslutar i enlighet med det förstnämnda yrkandet. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

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

(2010:900), PBL 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

att avgifterna för förhandsbeskedet samt expediering och kungörelse är 4 730 kronor 

respektive 1 135 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 

Tidsfristen för beslutet började löpa 2020-10-08. Avgiften har reducerats med 1 173 

kronor i enlighet med 12 kap. 8 a § PBL.  

Reservation/Protokollsanteckning 

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

mot beslutet. 

 

Kenth Johansson (UP) och Kent Andreasson (UP) reserverar sig mot beslutet med 

följande anteckning: Vi ställs upprepade gånger inför rekommendation om avslag på 

bygglovsansökningar på grund av saknade eller ej uppdaterade detaljplaner, trots att 

förutsättning med inkoppling av VA har getts. Vi vill att möjlighet till tillfälliga 

bygglov skall medges tills dess att vi inom Uddevalla kommun har kompletterat med 

aktuella detaljplaner längs med VA-utbyggnad och övrig planerad samhällsutveckling. 

 

Delgivning 

Beslutet delges följande enligt 9 kap. § 41 PBL: 

 

Detta beslut delges dig med förenklad delgivning. Förenklad delgivning innebär att 

arbetsdagen efter att beslutet skickats till dig skickar vi ett kontrollmeddelande till dig. 

14 dagar efter beslutet skickats anses du vara delgiven. Vill du överklaga ditt beslut ska 

du göra det inom 3 veckor efter att du blivit delgiven.  

 

 

 

 

 

Kopia av beslutet till 

Beslutet skickas för kännedom till ägarna av intilliggande och närliggande fastigheter 

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

 

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

 

Överklagandeanvisning 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. 

 

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet. 

Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i 

Post- och Inrikes Tidningar. 

 

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer, 

beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

forts. § 518 
 

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 

kontaktuppgifter till ombudet.  

 

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas. 

Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

 

Skicka din överklagan till: 

Uddevalla kommun 

Samhällsbyggnad  

451 81 Uddevalla 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 519 Dnr SBN 2020/00599  

Munkeby 2:9. Ansökan om bygglov för utvändig ändring  av 
fritidshus; inglasning av altan. BYGG.2020.2980 

Sammanfattning 

Ansökan avser tillbyggnad av fritidshus. Den sökta åtgärden är en inglasad altan som 

uppförs i ett plan med en byggnadshöjd på 3,4 meter och en byggnadsarea på 27 

kvadratmeter. Enligt gällande detaljplan får huvudbyggnad uppföras med en 

byggnadsarea på högst 75 kvadratmeter och byggnadshöjden får uppgå till högst 3,0 

meter. Efter den tänkta tillbyggnaden, uppgår huvudbyggnadens byggnadsarea till 113 

kvadratmeter vilket blir en avvikelse på 38 kvadratmeter samt att byggnadshöjden 

avviker med 30 cm. Ärendet återemitterades för att höra grannar 2020-10-15. 

Avvikelserna anses inte vara förenliga med detaljplanens syfte och kan därmed inte ses 

som en liten avvikelse. Förvaltningens bedömning är att det saknas förutsättningar att 

bevilja bygglovet.    

Grannar och sakägare har getts tillfälle att yttra sig. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut daterat 2020-09-24 

Ansökan inkommen 2020-07-28 

Översiktskarta upprättad 2020-09-25 

Situationsplan inkommen 2020-08-11 

Plan-, fasad- och sektionsritning 2020-08-10 

Förslag till kontrollplan 2020-07-28 

Motivering till beslut från sökande inkommen 2020-08-23 

E-post från sökande inkommen 2020-08-10 

Yrkanden 

Anna-Lena Heydar (S), Roger Ekeroos (M), Maria Johansson (L) och Torun Elgebäck: 

bevilja ansökan om bygglov 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Anna-Lena Heydar (S) med fleras yrkande mot 

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

yrkandet 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att  avslå ansökan med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 

att avgifterna för förhandsbeskedet samt expediering och kungörelse är 1 930 kronor 

respektive 1 135 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 

Tidsfristen för beslutet började löpa 2020-00-00. Avgiften har reducerats med  3 065 

kronor i enlighet med 12 kap. 8 a § PBL. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Upplysningar 

Detta beslut upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 

inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL. 

 

Beslutet får enligt 9 kap. 42 a § PBL verkställas först fyra veckor efter att det har 

kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om startbesked getts.  

 

Åtgärden får inte påbörjas före att samhällsbyggnadsnämnden gett ett startbesked enligt 

10 kap. 3 § PBL. 

 

Information om vilka handlingar som krävs för startbesked och kallelse till tekniskt 

samråd, om samråd krävs, skickas separat. 

 

Åtgärden kräver eventuellt tillstånd från andra myndigheter. Byggherren ansvarar för 

tillstånd enligt annan lagstiftning. 

 

Åtgärden ska utföras enligt de ritningar som tillhör beslutet. För bygglovspliktiga 

ändringar krävs ett nytt beslut om bygglov.  

 

Byggherren ansvarar för att åtgärden utförs enligt plan- och bygglagstiftningen. 

 

Byggsanktionsavgift ska tas ut om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller börjar 

användas före att slutbesked har getts. 

 

Beslutet expedieras till 

 

 

 

 

Kopia skickas till 

Beslutet skickas för kännedom till ägarna av fastigheter som gränsar till den fastighet 

som beslutet avser enligt 9 kap. § 41 b PBL.  

 

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

https://poit.bolagsverket.se  

 

Överklagande 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. 

 

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet. 

Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i 

Post- och Inrikes Tidningar. 

 

 

 

 

https://poit.bolagsverket.se/


 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 519 
 

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer, 

beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.  

 

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 

kontaktuppgifter till ombudet.  

 

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas. 

Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

 

Skicka ditt överklagande till: 

Uddevalla kommun 

Samhällsbyggnad  

451 81 Uddevalla 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 520 Dnr SBN 2020/00699  

Morgonen 3. Ansökan om bygglov för utvändig ändring av 
enbostadshus, byte av takpannor. BYGG 2020.4188  

Sammanfattning 

Ansökan avser bygglov för utvändig ändring av enbostadshus, byte av takpannor från 

röda till svarta pannor. Enligt gällande detaljplan ska samtliga byggnader uppföras med 

röda tegelpannor. Förvaltningen bedömer att det inte är en liten avvikelse från gällande 

detaljplan att ha svarta takpannor istället för röda tegelpannor. Grannar har inte hörts i 

ärendet. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut daterat 2020-11-16 

Översiktskarta upprättad 2020-11-16 

Ansökan inkommen 2020-11-02 

Plan-, fasad- och sektionsritningar inkomna 2020-11-02 

Skrivelse från sökande inkommen 2020-11-12 

Yrkanden 

Henrik Sundström (M), Anna-Lena Heydar (S), Maria Johansson (L) och Torun 

Elgebäck (C): återremiss för hörande av grannar och sakkunniga 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att återremittera ärendet för hörande av grannar och sakkunniga 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 521 Dnr SBN 2020/00700  

Tånga 1:62. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus. BYGG 2020.4187  

Sammanfattning 

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med 31,5 kvm. 

Största tillåtna byggnadsarea är 60 kvm enligt gällande detaljplan. Punktprickad mark får 

icke bebyggas och största tillåtna byggnadshöjd är 3,5 meter. Fastigheten har redan ett 

planstridigt utgångsläge med befintlig byggnadsarea på 85 kvm och efter tillbyggnad 

uppgår den till 115 kvm vilket innebär en överyta på 55 kvm. Byggnadshöjden uppgår 

till 4,6 meter mot tillåtna 3,5 meter samt att byggnationen placeras på punktprickad mark 

som icke får bebyggas. Förvaltningen bedömer att dessa tre sammantagna avvikelser 

bedöms inte utgöra en liten avvikelse från gällande detaljplan enligt 9 kap. 31 b PBL. 

Grannar har inte hörts i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-23 

Översiktskarta upprättad 2020-11-23 

Ansökan inkommen 2020-11-02 

Situationsplan inkommen 2020-11-02 

Plan-, fasad- och sektionsritningar inkomna 2020-11-02 

Skrivelse från sökande inkommen 2020-11-12 

Yrkanden 

Anna-Lena Heydar (S), Roger Ekeroos (M), Maria Johansson (L) och Torun Elgebäck: 

återremittera ärendet för att höra grannar 

Propositionsordningar 

Ordförande stället proposition på om nämnden ska avgöra ärendet idag eller inte och 

finner att nämnden beslutar att inte avgöra ärendet idag utan återremittera det för 

hörande av grannar  

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att återremittera ärendet till förvaltningen för hörande av grannar 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 522 Dnr SBN 2020/00534  

Skredsviks-Gunneröd 1:43. Ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av två enbostadshus. BYGG.2020.2774 

Sammanfattning 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 523 Dnr SBN 2020/00734  

Lane-Ryrs Fagerhult 1:36. Ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus. BYGG.2020.3911  

Sammanfattning 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 524 Dnr SBN 2020/00677  

Trollgil 2:2. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
fritidshus. BYGG.2020.3618  

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten Trollgil 2:2. Fastigheten 

ligger utanför detaljplanelagt område och saknar anslutning till annan bebyggelse.  

  

Sökande uppger att de ska anordna enskilt vatten och avlopp. 

  

Sveriges geologiska undersöknings (SGU:s) översiktliga kartläggning av grundvatten 

visar att det är tämligen goda uttagsmöjligheter av vatten i området. 

  

Föreslagen tomt ligger inom ett område som är utpekat som stora opåverkade områden 

i kommunens översiktsplan. Enligt översiktsplanen ska ingen bebyggelse eller annan 

större exploatering (vägar, kraftledningar etc) tillkomma annat än för jord- och 

skogsbrukets direkta behov eller som har anknytning till det rörliga friluftslivet. 

  

Enligt 3 kap 2 § miljöbalken ska stora mark- och vattenområden som inte alls eller 

endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön så 

långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär.  

  

Den föreslagna åtgärden ligger inom riksintresse för friluftsliv. I värdetext som tillhör 

riksintresset framgår det att området påtagligt kan skadas av omfattande ny bebyggelse. 

  

Lantmäterimyndigheten har yttrat sig gällande ansökan men har ingen erinran mot den. 

  

Grannar är hörda men det har inte inkommit några synpunkter mot ansökan. 

  

Sökande har inkommit med en skrivelse och framför följande:   

Byggnationen avser en mindre timrad jaktstuga/fritidshus om ca 50 kvm. Byggnationen 

kommer att ske i närhet av produktiv jordbruksmark med närhet till både väg och 

kraftledning. Påverkan på marker med hänsyn tagen till nya ledningar och vägnät 

kommer således att vara minimalt. 

  

Byggnaden som sådan kommer att ha liten påverkan på omgivningarna. Tomten ligger 

ej inom skog och naturliga strövområden, den kommer således inte påverka friluftslivet 

negativt. 

  

Översiktsplanen antagen 2010 är av generell skrivelse och avser bevara fjället som 

”orört” friluftsområde, gränserna är dragna utan hänsyn till befintliga gårdar, åkrar 

och bebyggelse. Min tolkning är att denna byggnation ej strider mot översiktsplanens 

större syfte. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-04 

Översiktskarta daterad 2020-10-30 

Ansökan inkommen 2020-09-15 

Situationsplan inkommen 2020-09-15 

Skrivelse från sökande inkommen 2020-10-29 

Yttrande från lantmäterimyndigheten inkommen 2020-10-08 

Yrkanden 

Henrik Sundström (M), Anna-Lena Heydar (S), Maria Johansson (L) och Torun 

Elgebäck: bevilja ansökan om förhandsbesked 

 

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

plan- och bygglagen (2010:900) PBL 

 

Jerker Lundin (KD) och Kent Andreasson (UP): bevilja ansökan om förhandsbesked 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Henrik Sundström (M) med flera, Martin Pettersson 

(SD), Jerker Lundin (KD) och Kent Andreassons (UP) yrkande mot förslaget i 

handlingarna och finner att nämnden beslutar att bevilja ansökan om förhandsbesked 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

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

(2010:900), PBL 

  

att   avgifterna för förhandsbeskedet och expediering och kungörelse är 4 730 kronor 

respektive 1 135 kronor. Tidsfristen för beslut började löpa 2020-09-15. Beslut har 

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

 

 

Upplysningar 

Förhandsbeskedet är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan 

om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft enligt 

9 kap. 18 § PBL. 

 

Görs inte ansökan om bygglov inom två år från att beslutet vann laga kraft upphör 

förhandsbeskedet att gälla. 

 

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

 

Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 

separat. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 524 
 

Beslutet expedieras till 

Sökande 

 

Kopia av beslutet till 

Beslutet skickas för kännedom till ägarna av intilliggande och närliggande fastigheter 

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

 

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

 

Överklagandeanvisning 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. 

 

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet. 

Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i 

Post- och Inrikes Tidningar. 

 

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer, 

beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter. 

 

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 

kontaktuppgifter till ombudet. 

 

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas. 

Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

 

Skicka din överklagan till: 

Uddevalla kommun 

Samhällsbyggnad 

451 81 Uddevalla 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 525 Dnr SBN 2020/00736  

Herrestads-Hogen 1:9. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
fyra silos samt teknikhus. BYGG.2020.4440 

Sammanfattning 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 526 Dnr SBN 2020/00709  

Laneberg 1:130. Strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad 
med altan. NAT.2020.4255 

Sammanfattning 

Ansökan avser ersättningsbyggnad med altan. Byggnaden är större än den befintliga 

byggnaden, men placeras inte närmare vattnet än den befintliga. En altan ingår i 

ansökan, altanen placeras inte närmare vattnet än den befintliga altanen.   

  

Den nya byggnaden skall ersätta ett befintligt hus och placeras inom område som sedan 

tidigare hävdats som tomt. Fastigheten bedöms vara lagligen ianspråktaget som tomt 

vilket kan ses som särskilt skäl för dispens. Det krävs dock att strandskyddets syften 

inte skadas, vilket innebär att livsvillkoren för växt- och djurlivet inte skadas och att 

allmänheten inte avhålls eller hindras.  

  

För att förtydliga avgränsningen mellan tomtplatsen och området där allmänheten har 

rätt att vistas föreslås dispensen att förenas med villkor om mur, staket eller häck i den 

södra fastighetsgränsen mot vattnet. Med villkor om avgränsning bedöms dispens kunna 

medges utan skada på strandskyddets syften. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-18 

Översiktskarta daterad 2020-11-18 

Karta daterad 2020-11-18 

Situationsplan daterad 2020-11-17 

Plan och sektionsritning daterad 2020-11-06 

Fotografier från fältbesök daterade 2020-11-18 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att lämna strandskyddsdispens för ny byggnad med altan, 

att hela fastigheten får användas som tomt, 

att dispensen förenas med följande villkor: 

• Byggnadens och altanens mått, b*l*h, inte får överstiga de som framgår av 

ansökan 

• Byggnad och altan ska placeras i enlighet med ansökan med komplettering 

• Fastighetsgränsen åt söder ska avgränsas med permanent uppförd mur, staket, 

häck eller motsvarande 

• Rivningsmaterial ska tas bort från strandskyddat område och omhändertas i 

enlighet med miljöbalkens bestämmelser. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 527 Dnr SBN 2020/00725  

Stora Bräcke 3:7 Tillsyn av avlopp MEA.2020.4039 

Sammanfattning 

På fastigheten Stora Bräcke 3:7 finns en avloppsanläggning bestående av en sluten tank 

för wc-avloppet som anlades 1992. För bad-, disk- och tvättvatten från 1967. 

Avloppsanläggningen består av en slamavskiljare utan efterföljande reningssteg, 

tillstånd för inrättande saknas.  

  

Tillsyn av avloppsanläggningen gjordes 2014. För fastigheten Stora Bräcke 3:7 fattades 

beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten som trädde i kraft 30 oktober 2018. Det 

har inte kommit in några uppgifter om att avloppsanläggningen har åtgärdats. 

  

Mot bakgrund av detta bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen det skäligt att förena 

beslutet med vite. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-25 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att förbjuda fastighetsägare  att släppa ut 

avloppsvatten från bostadshuset på Stora Bräcke 3:7, Orreviksvägen 44, om inte 

avloppsvattnet genomgått rening som godkänts av nämnden.  

  

Åtgärder ska vara genomförda senast 31 maj 2022. 

  

Beslutet förenas med ett vite om 50 000 kronor ifall åtgärden inte vidtas inom utsatt tid. 

  

att ta ut avgift enligt gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och 

angränsade lagstiftningar. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 528 Dnr SBN 2020/00718  

Stora Bräcke 1:66 Tillsyn av avlopp (2014:2061) MEA.2015.577 

Sammanfattning 

På fastigheten Stora Bräcke 1:66 finns en avloppsanläggning bestående av en 

slamavskiljare och en infiltration. Avloppsanläggningen anlades 1993 efter tillstånd från 

1992.  

  

Tillsyn av avloppsanläggningen gjordes 2014. För fastigheten Stora Bräcke 1:66 

fattades beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten som trädde i kraft 30 oktober 

2018. Det har inte kommit in några uppgifter om att avloppsanläggningen har åtgärdats. 

 

Mot bakgrund av detta bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen det skäligt att förena 

beslutet med vite.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-25 

Yttrande från fastighetsägaren, 2020-10-19 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att förbjuda fastighetsägare 

 att släppa ut avloppsvatten 

från bostadshuset på Stora Bräcke 1:66, Hjalmars vägen 13, om inte avloppsvattnet 

genomgått rening som godkänts av nämnden.  

  

Åtgärder ska vara genomförda senast 31 maj 2022. 

  

Beslutet förenas med ett vite om 50 000 kronor vardera ifall åtgärden inte vidtas inom 

utsatt tid. 

  

att ta ut avgift enligt gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och 

angränsade lagstiftningar. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 529 Dnr SBN 2020/00722  

Ljungs-Åker 1:23 Tillsyn av avlopp MEA.2017.2146 

Sammanfattning 

På fastigheten Ljungs-Åker 1:23 finns en avloppsanläggning med tillstånd från 1990. 

Avloppsanläggningen består av en slamavskiljare och en markbädd om 15 

kvadratmeter.  

  

Tillsyn av avloppsanläggningen gjordes 2017. För fastigheten Ljungs-Åker 1:23 

fattades beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten som trädde i kraft 31 december 

2018. Den 2 mars 2020 gjordes ett tillsynsbesök vid avloppsanläggningen där det 

konstaterades brister i funktionen. Det har inte kommit in några uppgifter om att 

avloppsanläggningen har åtgärdats. 

  

Mot bakgrund av detta bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen det skäligt att förena 

beslutet med vite. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-25 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att förbjuda fastighetsägare  att 

släppa ut avloppsvatten från bostadshuset på Ljungs-Åker 1:23, Ljungs Åker 261 om 

inte avloppsvattnet genomgått rening som godkänts av nämnden.  

  

Åtgärder ska vara genomförda senast 31 maj 2022. 

  

Beslutet förenas med ett vite om 50 000 kronor ifall åtgärden inte vidtas inom utsatt tid. 

  

att ta ut avgift enligt gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och 

angränsade lagstiftningar. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 530 Dnr SBN 2020/00721  

Kavlanda 5:1 Tillsyn av avlopp (2014:2251) MEA.2015.632 

Sammanfattning 

På fastigheten Kavlanda 5:1 finns en avloppsanläggning med tillstånd från 1989. 

Avloppsanläggningen består av en slamavskiljare och en markbädd. 

Avloppsanläggningen slutbesiktigades inte. 

  

Tillsyn av avloppsanläggningen gjordes 2014. För fastigheten Kavlanda 5:1 fattades 

beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten som trädde i kraft 30 oktober 2018. Det 

har inte kommit in några uppgifter om att avloppsanläggningen har åtgärdats. 

  

Mot bakgrund av detta bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen det skäligt att förena 

beslutet med vite. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-25 

Yttrande från fastighetsägaren, 2020-11-12 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att förbjuda fastighetsägare  

 att släppa ut avloppsvatten från 

bostadshuset på Kavlanda 5:1, Kavlanda Strandhagen 576, om inte avloppsvattnet 

genomgått rening som godkänts av nämnden.  

  

Åtgärder ska vara genomförda senast 31 maj 2022. 

  

Beslutet förenas med ett vite om 50 000 kronor vardera ifall åtgärden inte vidtas inom 

utsatt tid. 

  

att ta ut avgift enligt gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och 

angränsade lagstiftningar. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 531 Dnr SBN 2020/00724  

Bjällane 2:8 Tillsyn av avlopp, tätbebyggelse MEA.2017.2842 

Sammanfattning 

På fastigheten Bjällane 2:8 finns en avloppsanläggning bestående av en slamavskiljare 

och en infiltration. Tillstånd för avloppsanläggningen saknas, även uppgifter om storlek 

samt uppbyggnad saknas.  

  

Tillsyn av avloppsanläggningen gjordes 2017. För fastigheten Bjällane 2:8 fattades 

beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten som trädde i kraft 30 oktober 2018. Det 

har inte kommit in några uppgifter om att avloppsanläggningen har åtgärdats. 

  

Mot bakgrund av detta bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen det skäligt att förena 

beslutet med vite. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-25 

Yttrande från fastighetsägaren, 2020-11-12 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att förbjuda fastighetsägare 

 att släppa ut avloppsvatten 

från bostadshuset på Bjällane 2:8, Eriksberg 101, om inte avloppsvattnet genomgått 

rening som godkänts av nämnden.  

  

Åtgärder ska vara genomförda senast 31 maj 2022. 

  

Beslutet förenas med ett vite om 50 000 kronor vardera ifall åtgärden inte vidtas inom 

utsatt tid. 

  

att ta ut avgift enligt gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och 

angränsade lagstiftningar. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 532 Dnr SBN 2020/00723  

Bokenäs-Bua 1:9 Tillsyn av avlopp, tätbebyggelse 
MEA.2017.2799 

Sammanfattning 

På fastigheten Bokenäs-Bua 1:9 finns en avloppsanläggning bestående av en 

slamavskiljare och det är oklart om det finns någon efterföljande rening. Tillstånd för 

avloppsanläggningen saknas.  

  

Tillsyn av avloppsanläggningen gjordes 2017. För fastigheten Bokenäs-Bua 1:9 fattades 

beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten som trädde i kraft 30 oktober 2019. Det 

har inte kommit in några uppgifter om att avloppsanläggningen har åtgärdats. 

  

Mot bakgrund av detta bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen det skäligt att förena 

beslutet med vite. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-25 

Yttrande från fastighetsägaren, 2020-11-12 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att förbjuda fastighetsägare  

 att släppa ut avloppsvatten från 

bostadshuset på Bokenäs-Bua 1:9, Kavlanda Hagekas 492, om inte avloppsvattnet 

genomgått rening som godkänts av nämnden.  

  

Åtgärder ska vara genomförda senast 31 maj 2022. 

  

Beslutet förenas med ett vite om 50 000 kronor vardera ifall åtgärden inte vidtas inom 

utsatt tid. 

  

att ta ut avgift enligt gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och 

angränsade lagstiftningar. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 533 Dnr SBN 34573  

Utdelning av Uddevalla kommuns arkitektur- och 
byggnadsvårdspris 2020 

Sammanfattning 

Pristagarna av Uddevalla kommuns arkitektur- och byggnadsvårdspris 2020 deltar via 

distans på nämnden. Motiveringarna till respektive pris läses upp och följs av applåder. 

Ordförande tackar för deras bidrag till Uddevalla kommun. Pris i form av blommor, 

plaketter och diplom har skickats hem till vinnarna.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 534 Dnr SBN 2020/00559  

Medborgarförslag om rullstolsvänligt utegym vid Bjursjön 

Sammanfattning 

Förslagsställaren skriver i sitt medborgarförslag om en önskan till ett rullstolsvänligt 

utegym vid Bjursjön. Hon föreslår att man tar bort träplattan som är 4 cm hög, vid varje 

station på det nuvarande utegymmet. På så vis kan man som rullstolsburen ta sig upp på 

stationen på egen hand utan hjälp. 

 

Förvaltningens bedömer det inte som ett alternativ att ta bort trätrallen vid stationerna. 

Detta på grund av risken att det skapar gropar i marken från de motionerandes fötter, 

vilket skulle försvåra tillgängligheten ytterligare.  

 

Förvaltningen föreslår att man istället fäster en bockad plåt på de befintliga trätrallarna. 

Det finns 10 stationer vid utegymmet och detta skulle kosta ca. 2 500 kr/station, allt 

inkluderat. Slutsumman för denna tillgänglighetsanpassning landar då på ca. 25 000 kr, 

vilket förvaltningen anser vara rimligt och genomförbart inom en snar framtid. Åtgärden 

ryms inom befintlig budget och anses ligga i linje med planen för vårt planerade 

underhåll. 

 

Förslagsställaren deltar via distans på sammanträdet och föredrar sitt ärende.           

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-25 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-09-09 

Medborgarförslag 2020-08-11 

Yrkanden 

Jerker Lundin (KD): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att ge förvaltningen i uppdrag att anpassa utegymmet enligt förvaltningens förslag. 

  

att med detta anse medborgarförslaget vara besvarat 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 535 Dnr SBN 2020/00550  

Medborgarförslag om hinderbana/skogsaktivitet för barn 

Sammanfattning 

Förslagsställaren skriver i sitt medborgarförslag om att bygga en hinderbana i ett 

skogsområde i området Källdal, för att på så sätt locka barn i olika åldrar ut i naturen. 

Förslagsställaren skriver 

”Lekplatser tröttnar äldre barn på snabbt. Varför inte bygga ett aktivitetsområde likt 

den som finns på Bjursjön för barnen. På Misteröd finns ett mindre skogsparti som 

känns genialiskt för hinderbanor och annat skoj! Den är belägen mellan simhoppsvägen 

och Misterödsvägen. På bifogad bild har jag markerat ut området.” 

  

Platsen som föreslås här är kommunägd och allmän plats enligt detaljplanen. I området i 

närheten av platsen finns en del fornlämningar, vilket kan försvåra angöring av 

aktivitetspark.  

  

Förvaltningen anser det angeläget att ta hand om de 60-talet aktivitetsytor som redan 

finns i kommunen, så som fotbolls- och tennisplaner bland annat. Detta innan 

ställningstagande om anläggning av ytterligare aktivitetsyta tas. Risken är annars att 

underlaget blir än mer eftersatt.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-18 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-09-09 

Medborgarförslag - 2020-06-16 

Bild på området – 2020-06-16 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att avslå medborgarförslaget 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 536 Dnr SBN 2020/00556  

Medborgarförslag från Bengt Arne Runnerström om att bygga 
om simhallen och gamla idrottshallen till ett fritidsbåtsmuseum 

Sammanfattning 

Bengt Arne Runnerström föreslår i ett medborgarförslag att Uddevalla kommun ska 

bygga om Walkesborgsbadet och Gamla Idrottshallen till ett fritidsbåtsmuseum.  

  

Idén om ett fritidsbåtsmuseum är i första hand en fråga för Bohusläns Museum som 

tidigare haft planer för en sådan tillbyggnad i anslutning till nuvarande museibyggnad. 

Uddevalla kommun är en part i Bohusläns Museum vars huvudman dock är Västra 

Götalandsregion med sin egen styrelse och ekonomi. Planerna för utbyggd 

museiverksamhet och därtill kommande utgiftsökningar är därför inget som Uddevalla 

kommun kan fatta beslut om.   

  

Avseende de i medborgarförslaget utpekade byggnaderna som däremot är Uddevalla 

Kommuns finns för närvarande initiala diskussioner om framtida användningsområden. 

En ny detaljplan för kvarteret Windingsborg är antagen och medger såväl bevarande 

som rivning av befintliga byggnader. Tomten är också möjlig att bebygga med helt nya 

fastigheter (till exempel bostäder). Här är inga beslut tagna och innan så är fallet har 

Uddevalla kommun inte för avsikt att låsa upp Walkesborgsbadet eller Gamla 

Idrottshallen i långsiktiga hyresavtal för externa verksamheter. Dock kan naturligtvis 

inspel ifrån Bohusläns Museum och dess ägare föras in i en sådan diskussion om ett 

intresse för att utveckla fastigheterna i medborgarförslagets anda. 

 

Förslagsställaren deltar via distans på sammanträdet och föredrar sitt ärende. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-10 

Medborgarförslag inlämnat 2020-07-21 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, daterat 2020-09-09 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att avslå medborgarförslaget att bygga om Walkesborgsbadet och Gamla Idrottshallen 

till ett friluftsbåtsmuseum.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 537 Dnr SBN 2020/00358  

Medborgarförslag om småbarnsgungor och lampor vid 
lekplatsen på Opalvägen 

Sammanfattning 

Ärendet handlar om ett medborgarförslag där kunden önskar småbarnsgungor och 

lampor på lekplatsen vid Opalvägen. Förslaget om belysning överensstämmer med 

förvaltningens planer om att förse kommunens lekplatser med belysning. Frågan 

hanteras i samband med budget 2021. Trefjärdedelar av totalt 45 lekplatser på allmän 

platsmark saknar belysning. Lekplatser som saknar belysning kan inte användas till 

fullo.  

Vad gäller medborgarens önskemål om småbarnsgungor så finns det redan ett flertal 

vippgungor för små barn på lekplatsen. Förvaltningen har inte för avsikt att installera 

fler gungor. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-12 

Medborgarförslag inkommet 2020-04-04 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag daterat 2020-05-13 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att anse medborgarförslaget besvarat 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 538 Dnr SBN 2020/00146  

Medborgarförslag om att synkronisera ljussignaler på 
övergångsställen vid Kampenhof-Kungsgatan 

Sammanfattning 

Medborgarförslaget gäller en begäran om att se över möjligheten att ändra inställningen 

för ljussignalerna vid övergångsstället mellan Kampenhof och Kungsgatan så att gående 

vid grönt ljus kan hinna över hela Västerlånggatans bredd. 

  

Samhällsbyggnadsförvaltningen förordar att tiderna för grön och blinkande grön 

signalbild för gående inte förlängs. Framkomligheten för kollektiv- och fordonstrafiken 

på Västerlånggatan/Göteborgsvägen bör även fortsättningsvis ha en högre prioritet 

gentemot den korsande gångtrafiken. Detta för att inte riskera att ytterligare öka på 

köbildningen på huvudstråket genom Uddevalla centrum och dess anslutande gator. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-27 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-02-19 

Medborgarförslag om att synkronisera ljussignaler på övergångsställen vid Kampenhof-

Kungsgatan 2020-02-19 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kartbilaga 2020-11-27 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att avslå begäran om att förlänga tiderna för grön och blinkande grön signalbild för 

gående i trafiksignalanläggningen vid Kampenhof-Kungsgatan 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 539 Dnr SBN 2020/00626  

Granskningsrapport avseende granskning av 
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 2020 

Sammanfattning 

Revisionsbyrån Ernst and Young AB har på uppdrag av Uddevalla kommuns 

förtroendevalda revisorer författat en granskningsrapport avseende granskning av 

samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Syftet har varit att bedöma om 

samhällsbyggnadsnämnden säkerställt ändamålsenliga arbetsformer för genomförandet 

av investeringsprojekt.  

 

Revisorernas rekommendationer till samhällsbyggnadsnämnden utifrån slutsatserna i 

rapporten är att: 

- Kommunicera och förankra investeringsprocessen med kommunens nämnder 

och förvaltningar i syfte att stärka efterlevnad av beslutade riktlinjer, kvaliteten i 

nämndernas beställningar och därigenom framdriften av kommunens 

investeringar.   

- Stärka samverkan med övriga nämnder i syfte att säkerställa rättvisande kalkyler 

i behovsfasen.  

- Tillse att detaljerad ekonomisk uppföljning av investeringsprojekt möjliggörs av 

de systemstöd som används.  

- Säkerställa att den uppföljning som nämnden tar del av avseende 

investeringsprojekt är på rätt nivå och ges med framförhållning. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden har nu att senast 2021-01-12 svara på revisorernas 

granskning utifrån vilka åtgärder som ämnar vidtas med anledning av 

rekommendationerna som redovisas i rapporten. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-13 

Granskningsrapport avseende granskning av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 

2020 - 2020-10-12 

Följebrev – Granskning avseende granskning av samhällsbyggnadsnämndens 

verksamhet 2020 - 2020-10-12 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att  lämna denna tjänsteskrivelse som sitt svar på granskningsrapporten 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 540 Dnr SBN 2020/00713  

Adressområde Rörbäck 

Sammanfattning 

Kommunen fick 2018 kännedom om att det var problem med en del adresser inom 

adressområde Bokenäs Kärr då transporter mm ofta hamnade på Bokenäs Kärrs väg 

istället för på Bokenäs Kärr. I juni 2020 sattes därför vägnamn på ett par av vägarna i 

området där de upplevde problem med sina adresser. Inom Rörbäcksområdet finns 

sedan tidigare flera beslutade vägnamn som aldrig använts för adressering. I början av 

2020 skickades en förfrågan ut till samtliga boende längs de aktuella vägarna om de 

upplevde problem med sina adresser. Många svar inkom. För att kunna adressera om 

fastigheterna så de får adresser som följer de beslutade vägnamnen, behöver 

adressområden göras om från byadressområden till gatuadressområden. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-26 

Karta adressområde 2020-11-26 

Karta vägnamn 2020-11-26 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 

  

att fastställa gatuadressområde inom markerat område på bifogad karta över 

adressområde samt 

  

att upphäva byadressområdena Rörbäck och Lilla Bräcke 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 541 Dnr SBN 2020/00698  

Lyckorna 2:214, genomförandeavtal med servitut för gångväg  

Sammanfattning 

Fastigheten Lyckorna 2:214, nedan kallad Fastigheten, ligger på Sjötorpsvägen 12 i 

Ljungskile. Fastigheten är belägen inom planområdet för detaljplan Lyckornas båtvarv, 

Lyckorna 2:214 och 2:224. Detaljplanen medger möjlighet till tre bostadsfastigheter och 

anläggning av privat småbåtshamn. I detaljplanen finns det två markreservat, så kallade 

x-områden. Markreservaten syftar till att säkerställa möjlighet till gångvägspassage över 

Fastigheten. Lantmäterimyndigheten beslutade 2016 att upprätta ett officialservitut som 

belastar Fastigheten och ger rätt för kommunen att anlägga och underhålla gångväg 

inom område x1 och x2. Servitutet har varit överklagat av Fastighetsägaren men 

kommunen har vunnit den processen. 

  

Gångvägspassagen var enligt detaljplanen tänkt att gå mellan två fastigheter men det är 

nu en och samma fastighet vilket innebär att det blir en större belastning på Fastigheten. 

Att anlägga en asfalterad eller stenlagd gångväg rakt igenom Fastighetens trädgård ger 

en mycket högre belastning än tanken var med detaljplanens syfte.  

  

Förhandlingar har skett mellan kommunen och Fastighetsägaren för att kunna hitta en 

lösning för gångförbindelsen som båda parter kan acceptera. En överenskommelse om 

genomförandeavtal har upprättats med servitutsrätt för gångväg så att allmänhetens rätt 

till passage säkerställs. Den största skillnaden mot servitutet som bildades genom 

förrättningen 2016 är att detta servitut inte behöver anläggas som sten- eller asfaltslagd 

väg utan kan nyttjas på befintligt underlag (trädgård) över fastigheten. Belastningen på 

fastigheten och känslan av intrång minskar men syftet med servitutet bibehålls. 

Fastighetsägaren ska omgående efter undertecknande av genomförandeavtalet uppföra 

skyltar i Fastighetens gräns i söder och i norr, som markerar gångförbindelsen. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-27 

Bilaga 1, Detaljplan Lyckornas båtvarv, Lyckorna 2:214 och 2:224, 2010-02-04 

Bilaga 2, Officialservitut från 2016, 2016-11-08 

Bilaga 3, Genomförandeavtal, 2020-11-27 

Bilaga 4, Skyltar som markerar gångförbindelsen, 2020-11-27 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att godkänna upprättat genomförandeavtal mellan Uddevalla kommun och Magnus och 

Gun-Britt Reutermo  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 542 Dnr SBN 2020/00743  

Forshälla-sund 1:48. Behov av reparationsåtgärder av 
dagvattenkulvert 

Sammanfattning 

I samband med genomförandet av detaljplanen för Sunds Hall byggde kommunen ut en 

vändplan i området, som förvaltas av Sund-Kräklingekullens vägsamfällighet.  

Vägsamfälligheten har observerat en skada i dagvattenkulverten som löper under 

vändplanen. De har även framfört att området besväras av återkommande 

översvämningar, då ett säkerhetsgaller i kulvertens mynning sätts igen. De har vänt sig 

till samhällsbyggnadsförvaltningen med begäran om åtgärder och för att få råd. 

  

Representanter från förvaltningen och Västvatten har varit på plats och konstaterat att 

åtgärder behöver göras för att återställa funktionen på kulverten under vändplanen.  

  

En grov uppskattning av kostnad för denna åtgärd är cirka 200 000 kr. Garantitiden för 

byggnationen har gått ut. Utgiften finns inte budgeterad utan kommer vid det fall att 

kommunen åtgärdar skadan att belasta förvaltningens resultat. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-27 

Kartbilaga 2020-11-30 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att  

ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att 

återställa dagvattenkulvertens funktion under vändplanen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 543 Dnr SBN 2020/00587  

Hastighetsdämpande åtgärd på Fasserödsvägen 

Sammanfattning 

Medborgarförslaget från Pernilla Pääjärvi gällde önskemål om farthinder på 

Fasserödsvägen vid korsningen med Diamantvägen. 

  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att bifalla medborgarförslaget och gav 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på 

fartdämpande åtgärder.  

  

Förvaltningen föreslår att de hastighetsdämpande och trafiksäkerhetshöjande åtgärderna 

utförs genom att komplettera befintligt övergångsställe/cykelpassage på Fasserödsvägen 

med en avsmalning, vägkudde och utökad gatubelysning.   

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-30 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll (ärende SBN 2018/00574), 2019-03-20 

Bilaga till Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse, 2020-10-30 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att ge förvaltningen i uppdrag att anlägga hastighetsdämpande och 

trafiksäkerhetshöjande åtgärderna på Fasserödsvägen i enlighet med förvaltningens 

förslag  

Reservation/Protokollsanteckning 

Kent Andreasson (UP), Kenth Johansson (UP) och Ingvar Lindsta (UP) avstår från att 

delta i beslut med följande motivering: UP avstår då vi hellre skulle se en planskild 

övergång då vi ju här har en matarväg till olika boendeområden 

 

Maria Johansson (L) avstår från att delta i beslut  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 544 Dnr SBN 2020/00003  

Pågående projekt inom Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Sammanfattning 

Mark- och exploateringsingenjörer Petter Larsson och Victor Kullgren informerar 

nämnden om hamnområdet och var fokus i arbetet ligger där.  

 

Först informeras om industriområdet på Fröland där det bland annat finns planer på att 

utreda huruvida ett järnvägsreservat skulle kunna upprättas. 

 

Sedan får nämnden ta del av information gällande hamnens flytt, Badö/Bäve. En rad 

faktorer är väsentliga i detta arbete, såsom översvämningsrisk, skredsäkring och 

miljösanering av förorenade områden.  

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att notera informationen 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 545 Dnr SBN 2020/00004  

Anmälningsärenden och underrättelser om avslutade 
lantmäteriförrättningar 2020 

Sammanfattning 

I förteckningar över underrättelser om avslutade förrättningar och 

lantmäterisammanträden samt anmälningsärenden redovisas vad som har inkommit till 

Samhällsbyggnadsnämnden för kännedom under november månad 2020. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-04 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att notera informationen 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-12-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 546 Dnr SBN 2020/00005  

Information från ordförande och förvaltningschef 

Sammanfattning 

Förvaltningschef, Maria Jacobsson, tittar tillbaka på året och vad som förvaltningen gått 

igenom under 2020.  

 

Året började med att förvaltningen hade en Tf. förvaltningschef och det kom en 

pandemi där hon konstaterar att Uddevalla ställde om snabbt när Covid -19 kom. 

 

Handläggningstider för bygg och prövning har blivit mycket låga, något vi ska vara 

stolta över. 

 

Förvaltningschefen informerar om utmaningar under året och pratar om positiva och 

negativa synpunkter. 

 

Hon tackar förvaltningen och nämnden för bra arbete under året och önskar samtliga 

God jul och Gott nytt år. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att notera informationen  

 

 




