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John Alexandersson (SD) § 288 
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Övriga Maria Jacobsson, förvaltningschef  

Lisa Cronholm, avdelningschef  
Aya Norvell, avdelningschef  
Andreas Roos, avdelningschef 
Stefan Björling, enhetschef  
Frida Läckström, teamledare 
Sara Norén, mark- och exploateringsingenjör 
Therese Johansson, enhetschef  
Henrik Noord, bygglovsarkitekt  
Micaela Hansson, bygglovshandläggare  
Linn Hermansson, bygglovshandläggare  
Anders Löfström, gatuingenjör 
Joel Thölix, planarkitekt 
Robert Börjesson, projektledare 
Emil Palmqvist, projektledare 
Torgny Hübert, projektledare 
Per Lundqvist. enhetschef 
Elisabeth Sundberg, avdelningschef 
Malin Witt, nämndsekreterare 
Magnus Jacobsson, medborgare § 288 
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§ 261  Dnr SBN 2021/00001 

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 11 juni 
kl. 08:30 på Stadshuset. 
 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att Martin Pettersson (SD) jämte ordförande justerar sammanträdets protokoll fredagen 
den 11 maj kl.08:30 på Stadshuset.  
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§ 262 Dnr SBN 28444 

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning 
Ordförande frågar nämnden om den kan godkänna dagordningen med följande 
ändringar:  
 
Ärende utgår från sammanträdet 
 

- Medborgarförslag från Linda Berisha om att använda gula villan på Emaus 
till daglig verksamhet 

 
- Medborgarförslag om att använda Gula villan på Emaus till personer inom 

LSS 
 
- Utredning av möjliga insatser för att ge Ljungskile Ridklubb förutsättningar 

att driva sin verksamhet 
 
 
Nämndsledamöterna ombeds meddela jäv om så föreligger på någon punkt 
 

- Anna-Lena Heydar (S) anmäler jäv §264 
- Krister Olsson (C)anmäler jäv § 274 
- Mattias Forseng (SD) anmäler jäv § 288 

 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
  
att fastställa dagordningen med ovan noterade förändringar 
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§ 263 Dnr SBN 2021/00295  

Ledamotinitiativ från Jerker Lundin (KD) om att ordna 
sittplatser med bord i bokskogen norr om Bidevindsvägen samt 
om att utreda om fler platser där äldre vistas behöver 
kommunala sittplatser med eller utan bord 

Sammanfattning 
Jerker Lundin (KD) inkom med ett ledamotsinitiativ 2021-05-10, om viljan att uppdra 
samhällsbyggnadsförvaltningen att tillse 4-5 sittplatser med bord. Placeringen skulle 
vara ut med Bokskogen norr om Bidevindsvägen samt att utreda om fler platser, där 
äldre vistas behöver kommunala sittplatser med bord och stolar. 
  
Bakgrunden till initiativet grundar sig i rådande pandemiläge. Många äldre har varit 
isolerade under längre tid och det kan medföra psykisk ohälsa och behöver motverkas i 
största möjliga mån. Möjligheten som finns under omständigheterna är att vistas 
utomhus, men att det kan vara påfrestande fysiskt efter en lång tid av stillasittande. 
Bokskogen som ligger i anslutning till äldreboendet vid Skogslyckan lämpar sig för 
promenader och har jämna grusade gångar och bra för dem som har svårt att gå. Därför 
vill man genom initiativet underlätta för människor att använda området genom att 
skapa platser där de äldre kan vila, samtala eller ta en fika med nära och kära. 
  
Samhällsbyggnadsförvaltningen satte nyligen ut bänkar och bord, precis nedanför 
Bokskogen i det nämnda området utanför äldreboendet. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att under rådande omständigheter där 
förvaltningens drift är hårt belastad samt att inga budgetförutsättningar finns för att 
utöka, bör inga ytterligare bänkar och bord placeras ut. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-26 
Ledamotsinitiativ från Jerker Lundin (KD) 2021-05-10 
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2021-05-11 

Yrkanden 
Jerker Lundin (KD) bifall till ledamotsinitiativet 
  
Martin Pettersson (SD) att bevilja ledamotsinitiativet 

Propositionsordningar 
Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Jerker Lundin och 
Martin Pettersson yrkande om att bevilja ledamotsinitiativet och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med förslaget i handlingarna 

Omröstningsresultat 
Ja-röst innebär bifall till förslaget i handlingarna och Nej-röst innebär bifall till att 
bevilja ledamotsinitiativet 
  
  



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-06-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Ja Nej Avstår 

Per-Arne Andersson (S) Jerker Lundin (KD)  

Torun Elgebäck (C) Martin Pettersson (SD)   

Jarmo Uusitalo (MP) Mattias Forseng (SD)   

Susanne Grönvall (S)    

Maria Johansson (L)     

Anna-Lena Heydar (S)     

Kenth Johansson (UP)     

Susanne Börjesson (S)     

Kent Andreasson (UP)     

Henrik Sundström (M)     

  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att anse ledamotsinitiativet från Jerker Lundin (KD) besvarat 
  

Reservation/Protokollsanteckning 
Jerker Lundin (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande 
Martin Pettersson (SD) reservation till förmån för förslaget 
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§ 264 Dnr SBN 2021/00300  

Ammenäs 1:128, beslut om samråd för detaljplan 

Sammanfattning 
Planområdet är beläget på Ammenäs, cirka 15 km sydväst om Uddevalla centrum. 
Syftet med detaljplanen är att komplettera befintlig bebyggelse med två friliggande 
villor och ett flerbostadshus samt möjliggöra för boende på kolonifastigheten, Ammenäs 
1:56. Merparten av planområdet ägs av stiftelsen Angered-Bergums sommaranläggning.  
De har skrivit ett avtal med exploatören, Uddevallakustens fastigheter AB angående 
förvärv av marken om detaljplanen går att genomföra. Planbesked har beviljats av 
kommunstyrelsen 2019-09-25 § 224. 
  
Till samrådet finns bifogat utredningar för geoteknik, bergsteknisk utredning samt 
dagvattenutredning. Behovsbedömning är utförd och Länsstyrelsen delar kommunens 
uppfattning att detaljplanen inte utgör betydande miljöpåverkan.  
  
Den här detaljplanen tas fram med exploatörssamverkan i ett samarbete mellan 
exploatören som är Uddevallakustens fastigheter AB och plankonsult från Tranark AB 
samt kommunen. 
  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-18 
Plankarta med planbestämmelser, daterad 2021-05-18 
Planbeskrivning, daterad 2021-05-18 
Översiktskarta 2021-05-19 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag daterad 2019-9-25 planbesked 
  
Jäv 
Anna-Lena Heydar (S) anmäler jäv och deltar inte i överläggningar eller beslut 
 

Yrkanden 
Kenth Johansson (UP) och Kent Andreasson (UP) yrkar avslag med motivering hämtad 
ifrån handlingar i KS 2016/00155 
 

Propositionsordningar 
Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Kenth Johansson och 
Kent Andreassons yrkande att avslå och finner nämnden beslutar i enlighet med 
förslaget i handlingarna 
 

Omröstningsresultat 
Ja-röst innebär bifall till förslaget i handlingarna och Nej-röst innebär avslag till beslut 
om samråd för detaljplan 
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Ja Nej Avstår 

Per-Arne Andersson (S) Kenth Johansson (UP) Jarmo Uusitalo (MP) 

Torun Elgebäck (C) Kent Andreasson (UP)   

Maria Johansson (L)     

Susanne Grönvall (S)     

Jerker Lundin (KD)     

Tony Wall (S)     

Susanne Börjesson (S)     

Martin Pettersson (SD)     

Mattias Forseng (SD)     

Henrik Sundström (M)     

  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
  
att planhandlingarna ska bli föremål för samråd 
  

Reservation/Protokollsanteckning 
Kent Andreasson (UP och Kenth Johansson (UP) reserverar sig till förmån för eget 
förslag 
  
Protokollsanteckning från Kent Andreasson (UP och Kenth Johansson (UP): 

- Att exploatera ett litet men viktigt naturområde med medföljande 
bilberoende bedömdes tveksamt ur ett ekologiskt perspektiv. 

- Avsaknad av gång och cykelväg samt stort avstånd till kollektivtrafik är två 
faktorer som gör att exploateringen inte bedömdes ha stöd i 
samhällsbyggnadsstrategin. 

- Mark och vattenanvändning blir problematisk då den fördjupade 
översiktsplanen redovisar att området är i princip färdigbyggt. 

- En exploatering innebär ett fortsatt bilberoende och att naturmark tas i 
anspråk. 

- Ingen handel eller offentlig service i området. 
- Infrastruktur: Mycket låg trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter på ett 

vägnät med dålig standard. 
- Kollektivtrafik: Stort avstånd till hållplats. Bidrar inte till ett ökat kollektivt 

resande. 
  
  
Protokollsanteckning från Jarmo Uusitalo (MP): 
När vi i Samhällsplaneringsutskottet 2019-06-08 föreslog att starta planarbete för 
Ammenäs 1:128 saknades beslutet i kommunstyrelsen (KS 2016/00155) där man hade 
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beslutat om avslag i vårt underlag. Det är troligt att den informationen hade påverkat 
beslutet.  
  
När nu frågan om samråd kommer upp så blir det en avvägning mellan att återremittera 
ärendet för att utreda de påståenden som har kommit fram inför behandlingen eller låta 
dem komma fram i samrådet. Det finns argument för båda tillvägagångssätten, vilket 
gjorde att jag avstod från att ta ställning vilken hantering som är bäst.  
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§ 265 Dnr SBN 2021/00283  

Detaljplan för Berga 2:2 och 2:33 m.fl. - rättelse av plankarta 

Sammanfattning 
Detaljplanen för Berga 2:2 och 2:33 m.fl. antogs av Samhällsbyggnadsnämnden  
2021-03-18 § 109. Länsstyrelsen beslutade 2021-04-12 att pröva kommunens 
antagandebeslut och skälet för beslutet är att Länsstyrelsen befarar att detaljplanen blir 
olämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. 
  
Länsstyrelsen meddelade 2021-04-20 att orsaken till överprövan är att kommunen infört 
en planbestämmelse om den ekvivalenta ljudnivån från verksamhetsbuller för att skydda 
bostadsbebyggelsen. Verksamhetsbuller får ej överstiga nivåer så att 
bostadsfastigheterna håller sig inom riktvärden för zon A 50/45 dBA. I 
planbeskrivningen står det rätt nivå, i plankartan står det 55 dBA som är fel värde. 
Länsstyrelsen skriver vidare att kommunen behöver göra en bedömning om det är 
möjligt att göra en rättelse av planbestämmelsen enligt 36§ Förvaltningslagen. 
  
I Förvaltningslagen (2017:900) § 36 anges att ett beslut som innehåller uppenbar 
felaktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller liknande 
förbiseende får rättas av den myndighet som har meddelat beslutet.  
  
Nuvarande lydelse på plankartan är: 
m? Högsta tillåtna bullernivå från omgivande verksamheter får vara högst 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå. PBL 4 kap. 12 § 1 st 3 p.  
  
Förslag till ändrad lydelse: 
m? Högsta tillåtna bullernivå från industri/verksamhetsfastigheter får vara högst 50 
dBA ekvivalent ljudnivå vid fastighetsgräns, dag och 45 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
fastighetsgräns, kväll och natt, PBL 4 kap 12 § 1 st 2 p. 
  
Rättelsen får inga konsekvenser för berörda inom detaljplanen.  
  
Eftersom den felaktigt angivna planbestämmelsen består av uppenbara felskrivningar 
och även kan utgöra oklarhet i förhållande till planbeskrivningen bedöms en rättelse av 
detaljplanen göras med stöd av 36 § Förvaltningslagen (2017:900). 
  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-30 
Reviderad plankarta 2021-05-04 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att enligt 36 § Förvaltningslagen (2017:900) rätta felaktigheter i plankarta tillhörande 
den antagna detaljplanen för Berga 2:2 och 2:33 i enlighet med vad som framgår av 
denna tjänsteskrivelse samt bilagd plankarta. 
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§ 266 Dnr SBN 2021/00287  

Delegation på beslut av myndighetsärenden under sommaren 

Sammanfattning 
Januari 2019 trädde en ny regel enligt PBL i kraft som innebär att avgiften på bygglov 
och förhandsbesked sätts ner efter 10 veckors handläggningstid. Detta sätter ett större 
krav på Samhällsbyggnadsnämnden att kunna fatta beslut i ärenden under sommaren, 
med tanke på att nämnden inte sammanträder under juli månad. Enligt 6 kap 37§ i 
kommunallagen (KL 2017:725) får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot 
eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden. Exempel på beslut som presidiet kan fatta är enkla myndighetsbeslut. 
  
I samråd med presidiet förslår förvaltningen därför att nämnden ger delegation till 
nämndens presidium att besluta i aktuella ärenden för sommaren 2021. 
 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-21 
 

Yrkanden 
Henrik Sundström (M), Anna-Lena Heydar (S), Maria Johansson (L) och Torun 
Elgebäck (C) att bifalla förslaget i handlingarna med ett tilläggsyrkande 
  
att ge delegation till tjänsteman Henrik Noord att besluta i följande ärende: 
  

- Knähammar 1:7. Ansökan om bygglov för uppförande av flytbryggor. 
BYGG.2021.671. Förslag till beslut är att bevilja ansökan. Delegationen för 
handläggare sträcker sig bara till 21 båtplatser. 

  
- Ljungs-Hälle 1:399. Ansökan om bygglov för nybyggnad av förskola. 

BYGG.2021.1844. Förslag till beslut är att bevilja ansökan. Förhandsbesked 
finns. Handläggare saknar delegation på nya förskolor utanför plan.  

  
Martin Pettersson (SD) att ge delegation till nämndens ordförande under sommaren 
  
Jerker Lundin (KD) ansluter till Martin Pettersson yrkande 
 

Propositionsordningar 
Ordförande ställer proposition på Henrik Sundström (M) med fleras yrkande mot 
förslaget i handlingarna och finner nämnden besluta i enlighet med Henrik Sundström 
med fleras yrkande. Därefter ställer ordföranden proposition på att ge presidiet 
delegation i enligt med förslaget i handlingarna mot Martin Pettersson yrkande att ge 
ordförande delegation under sommaren och finner att nämnden ger presidiet delegation 
under sommaren. 
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Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att ge delegation till nämndens presidium att besluta i följande ärenden 
  
Hogstorp 1:25. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage. 
BYGG.2021.153. Förslag till beslut är avslag då byggnaden inte bedöms vara anpassad 
till platsen och bedöms bli dominerande i landskapsbilden. Sökande har inte gjort någon 
hydrogeologisk undersökning som visar att man löser tillgången på vatten. 
  
Marteröd 1:1. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och 
stallbyggnad. BYGG.2021.556. Förslag till beslut är avslag då vattenfrågan inte är 
tillräckligt utredd, de har även inte bemött skredrisken. 
  
Ljungs-Berg 1:12. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. 
BYGG.2021.1859. Förslag till beslut är avslag då att ansökan inte är förenlig med den 
fördjupade översiktsplanen för Ljungskile. 
  
Orrevik 2:48. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus. 
BYGG.2021.1450. Förslag till beslut är avslag då vattenfrågan inte är tillräckligt utredd. 
  
Grytingen 1:56. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus. 
BYGG.2019.4159. Förslag till beslut är att bevilja ansökan med stöd av 9 kap. 31 § 
plan- och bygglagen, då den planerade bebyggelsen inte bedöms innebära någon 
betydande olägenhet för omgivningen såsom det avses i 2 kap. 9 § plan- och bygglagen. 
  
Lane-Ryrs Anneröd 1:63. Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av 
garage/carport. BYGG.2021.1229. Förslag till beslut är avslag då fastigheten har ett 
planstridigt utgångsläge eftersom garaget är placerat 0,5 meter från tomtgräns. Ansökt 
åtgärd innebär ytterligare avvikelse från detaljplanen i den graden att bygglov inte kan 
beviljas. 
  
Bäcksländan 6. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. 
BYGG.2021.2166. Förslag till beslut är avslag eftersom ansökan strider mot 
detaljplanen, då den sammanlagda byggnadsarean för huvudbyggnaden och ansökt 
uterum uppgår till cirka 114 m², en avvikelse på 14 %. 
  
Helgdagen 1. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, balkong. 
BYGG.2021.1379. Förslag till beslut är avslag eftersom ansökan strider mot 
detaljplanen, då den största tillåtna sammanlagda byggnadsarean inom planområdet för 
huvudbyggnader är 6000 m² och byggnadsarean vid kontrollmätning visade sig vara 
cirka 6635 m². 
  
Bohusgården 1:26. Ansökan om bygglov för nybyggnad av multihall samt rivningslov 
för rivning av befintligt hus. BYGG.2021.1975. Förslag till beslut är avslag då 70 % av 
byggnaden är på prickmark och höjden på byggnaden är 0,5 meter för hög. 
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Knähammar 1:7. Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagerhall samt rivning av 
befintlig byggnad. BYGG.2021.1746. Förslag till beslut är avslag då sökande vill bygga 
tre våningar i stället för två. 
  
Ljung 1:12. Ansökan om bygglov för nybyggnad av padelhall, parkering och skyltar. 
BYGG.2021.812. Förslag till beslut är att bevilja ansökan om riskutredningen är 
godtagbar. Sökt åtgärd är padelhall utanför planlagt område, precis söder om Ljungskile 
tätort.  
  
Restenäs 2:103, Restenäs 2:176. Tillsyn projekt Restenäs ö. NAT.2019.3930. Förslag 
till beslut är att förelägga fastighetsägare kopplade till tre åtgärdspunkter. 
Förvaltningens bedömning är att det inte är tillräckligt styrkt att trädäcket runt 
byggnaden, har funnits kontinuerligt i sin nuvarande utformning sedan 1975. Åtgärden 
är utförd utan dispens från strandskyddet och ska därför tas bort. 
  
Kuröd 4:111. Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad. 
BYGG.2021.2282. Förslag till beslut är att avslå, då ansökan strider mot detaljplan. 
  
Klostergård 1:46. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
BYGG.2021.1775. Förslag till beslut är att avslå då föreslagen ny fastighet angränsar 
till strandskyddat område. Området omfattas även av riksintresse för friluftslivet enligt 
3 kap. 6 § miljöbalken (MB). Placering av bostadshus samt etablering av tomt i ett 
sådant strandnära läge riskerar att medföra en avhållande effekt mot stranden vilket 
strider mot miljöbalkens bestämmelser om strandskydd. I områden av riksintresse för 
friluftslivet är dessutom strandskyddets intresse extra starkt. 
  
Ulvesund 1:159. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus  
BYGG.2021.1030. Förslag till beslut är att bevilja ansökan. 
  
att ge delegation till tjänsteman Henrik Noord att besluta i följande ärenden 
  
Knähammar 1:7. Ansökan om bygglov för uppförande av flytbryggor. BYGG.2021.671. 
Förslag till beslut är att bevilja ansökan. Delegationen för handläggare sträcker sig bara 
till 21 båtplatser. 
  
Ljungs-Hälle 1:399. Ansökan om bygglov för nybyggnad av förskola. 
BYGG.2021.1844. Förslag till beslut är att bevilja ansökan. Förhandsbesked finns. 
Handläggare saknar delegation på nya förskolor utanför plan. 
 
 

Reservation/Protokollsanteckning 
Martin Pettersson (SD) och Mattias Forseng reserverar sig i förmån för eget förslag. 
Nämndens vana att delegera till presidiet under sommaren bygger på den förlegade 
tanken om att det endast finns två politiska block och att alla partier därmed är 
representerade i presidiet. Så är det inte. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-06-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 267 Dnr SBN 2021/00002  

Redovisning av delegationsbeslut 2021 

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 daterad 2021-05-24 
Förteckningar över fattade delegationsbeslut 
  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att godkänna redovisningen 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-06-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 268 Dnr SBN 2020/00762  

Revidering av Samhällsbyggnadsnämndens 
delegationsordning 2021 

Sammanfattning 
Inom förvaltningen pågår ett löpande revideringsarbete av nämndens 
delegationsordning. Revideringar som lyfts och föreslås denna gång är inom 
hamnmyndighetsärenden, delegationer inom Nya plan- och bygglagen samt 
upphandling och inköp av varor och tjänster. 
  
Vad gäller hamnmyndighetsärenden så beslutades det i kommunfullmäktige den 10 
februari att ansvar som hamnmyndighet för den allmänna hamnen skulle utgå ur 
reglementet för samhällsbyggnadsnämnden, och därmed föreslås att det stycket som har 
att göra med hamnmyndighetsärenden tas bort ur nämndens delegationsordning. 
  
De ändringar som föreslås gällande myndighetsutövning är ändring av delegationer från 
att ’besluta om’ en rad åtgärder till att mer konkret ’bevilja’ dessa åtgärder. 
Delegationerna handlar om bygg-, rivnings- och marklov. Dessutom föreslås ytterligare 
två ändringar vad gäller delegation Q.1.1 b) och Q.1.11.  
  
Revideringarna vad gäller avsnittet om upphandling går i linje med de ändringar som 
kommunstyrelsen beslutade om 2021-02-24 § 46 i kommunledningskontorets 
delegationsordning. Bland annat föreslås punkt U3, Direktupphandling 
(Kommunövergripande och förvaltningsspecifika avtal), U4, Avrop/inköp ramavtal och 
U5, Övrigt, läggas till. En återkommande förändring är att de delegationer som tidigare 
hette ”Teckna och säga upp avtal” nu delas upp i två delegationer; ”teckna avtal” och 
”häva/säga upp avtal”.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-21 
Förslag revidering samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning 2021-05-26 

Yrkanden 
Martin Pettersson (SD) att anta förslagen revidering av delegationsordningen med 
ändring av att besluten fortsatt skall återredovisas (delegationsbeslut), inte 
verkställighetsbeslut. 
  
Jarmo Uusitalo (MP) ansluter till Martin Petterssons yrkande 

Propositionsordningar 
Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Martin Pettersson 
ändringsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget i handlingarna 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att anta delegationsordningen med föreslagna revideringar 
  



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-06-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

  

Reservation/Protokollsanteckning 
Martin Pettersson (SD) och Mattias Forseng (SD) reserverar sig till förmån för eget 
förslag. Vi anser det inte betungades att få informationen i efterhand. Information är inte 
tungt att bära. 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-06-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 269 Dnr SBN 2021/00310  

Kavlanda 1:67. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
två fritidshus. BYGG.2021.672  

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus på fastigheten Kavlanda 
1:67. Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU:s) hydrogeologiska kartdatabas är 
uttagsmöjligheterna för vatten mindre goda. Mängden vatten beräknas till 200–600 l/h. 
Sökande har inkommit med en vattenutredning där de kan redovisa att vattentillgången 
på den aktuella fastigheten bedöms som god vid jämförelse mellan tillgång och behov. 
Utifrån redovisad grundvattentillgång och utredning om grannarnas brunnar bedöms 
vattentillgången vara god för ytterligare tre hushåll. Förvaltningen anser att den sökta 
byggnationen är en godtagbar komplettering till befintlig bebyggelse. Den planerade 
byggnationen strider inte mot något riksintresse. Ansökan bedöms vidare vara förenlig 
med kommunens översiktsplan samt kraven i miljöbalken och plan- och bygglagen. I 
senare bygglovsskede tas utformning av byggnaden upp till bedömning och beslut, med 
hänsyn tagen till platsens topografi och omgivning. 
  
Förvaltningens bedömning är att ansökan om förhandsbesked ska beviljas. 
  
Grannar är hörda i detta ärende.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-20 
Ansökan inkommen 2021-02-19 
Situationsplan inkommen 2021-02-19 
Samrådsyttrande miljötillsyn 2021-05-19 
Trafikbullerutredning inkommen 2021-03-09 
Yttrande från Trafikverket inkommen 2021-03-10 
Yttrande från Västvatten inkommen 2021-03-18 
Synpunkter från grannar inkomna 2021-03-10, 2021-03-17 
Utlåtande vattentillgång inkommen 2021-03-26 
Vattentäkt kapacitetsutredning inkommen 2021-03-26 
CV teknisk specialist inkommen 2021-03-26 
Klicka eller tryck här för att ange text. 

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 4 760kronor 
respektive 1 142kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen för beslutet började löpa 2021-03-26. Beslut har inte fattats inom den 
lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 § PBL. Avgifterna för beslutet reduceras därför med 1 
180 kronor i enlighet med 12 kap. 8 a § PBL och fastställs till 4772 kr.  



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-06-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 270 Dnr SBN 2021/00311  

Rörkärr 1:18. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
två enbostadshus. BYGG.2021.560 

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten 
Rörkärr 1:18 och 1:19. Samhällsbyggnadsnämnden beviljade förhandsbesked för 
nybyggnad av två enbostadshus på samma plats 2017 och fastigheterna Rörkärr 1:18 
och 1:19 avstyckades härefter. Ett förhandsbesked är bara giltigt i två år vilket innebär 
att det gick ut 2019. Den nu aktuella ansökan ska därför prövas på nytt oaktat att 
fastigheterna redan är avstyckade. Förvaltningen gör bedömningen att den sökta platsen 
är att anse som brukningsvärd jordbruksmark. Platsen har en så pass stor areal och bra 
tillgänglighet att den skulle kunna brukas idag. Vidare angränsar området till annan 
sammanhängande jordbruksmark på stamfastigheten Rörkärr 1:14. Förutsättningarna för 
att få ta den brukningsvärda jordbruksmarken i anspråk miljöbalken (MB) är inte 
uppfyllda. Vad gäller vattenförsörjningen avser sökanden utföra enskild lösning för 
vatten och avlopp. Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU:s) hydrogeologiska 
kartdatabas är uttagsmöjligheterna för vatten mindre goda. Mängden vatten beräknas till 
200–600 l/h. Sökanden har upplysts om att det i ärendet inte är tillräckligt utrett att det 
går att ordna en tillfredsställande lösning gällande vattenförsörjningen, som dessutom 
kan ske utan risk för påverkan på omkringliggande brunnar. Någon ytterligare utredning 
i denna fråga har inte inkommit från sökanden. 
Förvaltningens bedömning är att ansökan om förhandsbesked ska avslås. 
  
Grannar är hörda i detta ärende. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-20 
Ansökan inkommen 2021-02-11 
Situationsplan inkommen 2021-02-11 
Yttrande från enheten Lantmäteri Uddevalla kommun inkommen 2021-03-08 
Foto från platsbesök upprättad 2021-04-22 
Yttrande från Västvatten inkommen 2021-04-29 
Synpunkter från granne inkommen 2021-04-30 
Skrivelse sökande inkommen 2021-05-19 
Översiktskarta upprättad 2021-05-20 
Ortofoto upprättad 2021-05-20 
  
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2017-12-14 

Yrkanden 
Kent Andreasson (UP) och Kenth Johansson (UP) att bevilja, till den sökande 

Propositionsordningar 
Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Kent Andreasson och 
Kenth Johansson yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget i 
handlingarna. 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-06-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att avslå ansökan om förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL 
  
att avgifterna för förhandsbeskedet samt expediering och kungörelse är 4 760 kronor 
respektive 1 142 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen för beslutet började löpa 2021-02-12. Beslut har inte fattats inom den 
lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 § PBL. Avgifterna för beslutet reduceras därför med 5 
902 kronor i enlighet med 12 kap. 8 a § PBL och fastställs till 0 kr.  
  

Reservation/Protokollsanteckning 
Kent Andreasson (UP) och Kenth Johansson (UP) reserverar sig i förmån till eget 
förslag. Då det inte har skett några förändringar utifrån tidigare beviljat förhandsbesked 
vill vi vara konsekventa att bevilja den sökande till förnyat 
förhandsbesked.                                                                                                             
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-06-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 271 Dnr SBN 2021/00312  

Högås-Sund 1:84. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus. BYGG.2021.1378 

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten  
Högås-Sund 1:84. Den sökta platsen ligger inom område med avstyckningsplan. Den 
tilltänkta nybyggnationen uppfyller kraven i plan- och bygglagen (PBL) samt 
miljöbalken (MB). Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därför att den aktuella 
platsen är lämplig att bebygga. I senare bygglovsskede tas utformning av byggnaden 
upp till bedömning och beslut, med hänsyn tagen till platsens topografi och omgivning.  
  
Förvaltningens bedömning är att ansökan om förhandsbesked ska beviljas. 
  
Grannar och sakägare har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. Inga negativa 
synpunkter har inkommit. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-20 
Ansökan inkommen 2021-04-09 
Situationsplan inkommen 2021-04-09 
Yttrande från enheten Lantmäteri Uddevalla kommun inkommen 2021-04-25 
Yttrande från Västvatten inkommen 2021-04-28 
Översiktskarta upprättad 2021-05-20 
Ortofoto upprättad 2021-05-20 

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 4760 kronor 
respektive 1 142 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen för beslutet började löpa 2021-04-09. Beslut har fattats inom den 
lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 § PBL. 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-06-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 272 Dnr SBN 2021/00314  

Sörvik 1:31. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
transformatorstation. BYGG.2021.1051 

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten 
Sörvik 1:31. Det aktuella området är idag en del av Sörvik 1:1 och ska genom 
fastighetsreglering överföras till Sörvik 1:31. Förvaltningen anser att den sökta 
byggnationen bedöms vara en godtagbar komplettering till befintlig bebyggelse och att 
den är förenlig med kommunens översiktsplan samt kraven i plan- och bygglagen och 
miljöbalken. 
  
Förvaltningens bedömning är att ansökan om förhandsbesked ska beviljas. 
  
Grannar och sakägare har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. Inga negativa 
synpunkter har inkommit. 
  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-20 
Ansökan inkommen 2021-03-15 
Situationsplan inkommen 2021-03-15 
Yttrande från enheten Lantmäteri Uddevalla kommun inkommen 2021-04-23 
Yttrande från Länsstyrelsen Västra Götaland inkommen 2021-04-14 
Yttrande från Trafikverket inkommen 2021-04-27 
E-post från sökande inkommen 2021-04-27 
Bilaga E-post inkommen 2021-04-27 
Översiktskarta upprättad 2021-05-20 
Ortofoto upprättad 2021-05-20 
  

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 4 760 kronor 
respektive 1 142 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen för beslutet började löpa 2021-04-27. Beslut har fattats inom den 
lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 § PBL. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-06-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 273 Dnr SBN 2021/00313  

Hässleröd 1:11. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
fyra enbostadshus. BYGG.2021.1096  

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus på fastigheten 
Hässleröd 1:11. Av förvaltningens diarium framgår att det under senare år vid flertalet 
tillfällen har ansökts om förhandsbesked på den aktuella fastigheten. Förhandsbesked 
för sammanlagt fyra enbostadshus har beviljats av nämnden mellan åren 2014–2016. 
Utbyggnationen på fastigheten har således skett succesivt under en relativt kort tid och 
det föreligger ett högt bebyggelsetryck i området. Vidare behöver regleringen av 
området ske i ett sammanhang, med hänsyn till den fysiska miljön på platsen samt 
åtgärdens omfattning. På detta sätt möjliggörs det för en framtida rationell planläggning 
av området. Förvaltningen gör därför bedömningen att ytterligare bebyggelse inom detta 
område inte kan tillåtas utan att det har föregåtts av detaljplaneläggning. Vad gäller 
frågan om dricksvatten så är det mindre goda uttagsmöjligheter för vatten i urberget och 
mängden vatten beräknas till 200–600 l/h enligt Sveriges geologiska undersöknings 
(SGU) kartdatabas. Sökanden har inte inkommit med utredning som visar att enskilt 
vatten och avlopp går att lösa samt att detta skulle kunna ske utan negativ påverkan på 
närliggande brunnar. Det ska även noteras att den aktuella platsen ligger inom område 
för allmänt friluftsliv enligt Uddevalla kommuns översiktsplan 2010. 
  
Förvaltningens bedömning är att ansökan om förhandsbesked ska avslås. 
  
Grannar är inte hörda i detta ärende. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-20 
Ansökan inkommen 2021-03-17 
Situationsplan inkommen 2021-03-17 
Foto från platsen inkommen 2021-03-17 
E-post från sökande inkommen 2021-03-17 
Yttrande från enheten Lantmäteri Uddevalla kommun inkommen 2021-04-25 
Sökandens bemötande av kommunens granskningsyttrande inkommen 2021-05-11 
Översiktskarta upprättad 2021-05-20 
Ortofoto upprättad 2021-05-20 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att avslå ansökan om förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL 
  
att avgifterna för förhandsbeskedet samt expediering och kungörelse är 4 760 kronor 
respektive 1 142 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen för beslutet började löpa 2021-03-17. Beslut har inte fattats inom den 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-06-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 § PBL. Avgifterna för beslutet reduceras därför med 2 
361 kronor i enlighet med 12 kap. 8 a § PBL och fastställs till 3 541 kr.  
  



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-06-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 274 Dnr SBN 2021/00260  

Hällebäck 1:7. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus samt ekonomibyggnad; hästgård. 
BYGG.2020.2999 

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och stall på 
fastigheten Hällebäck 1:7. Enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU) översiktliga 
kartläggning av grundvatten är det mindre goda uttagsmöjligheter av dricksvatten i 
området. Mängden vatten beräknas till 200–600 l/h. Sökanden har inkommit med en 
hydrogeologisk utredning som visar att det inte föreligger några hinder för att det kan 
ske ett hållbart dricksvattenuttag på den aktuella fastigheten. Mot bakgrund av 
utredningen i ärendet anser förvaltningen att det är visat att vattenförsörjningen kan 
lösas på ett tillfredställande sätt utan risk för negativ omgivningspåverkan på 
närliggande brunnar. Den tilltänkta nybyggnationen uppfyller även i övrigt de aktuella 
kraven i plan- och bygglagen samt miljöbalken. 
  
Förvaltningens bedömning är att ansökan om förhandsbesked ska beviljas. 
  
Grannar är hörda i detta ärende.  
  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-07 
Översiktskarta upprättad 2021-04-22 
E-post gällande vattentillgång inkommen 2021-03-27 
Vattenrapport inkommen 2021-03-26 
E-post gällande dricksvatten inkommen 2021-03-22 
E-post gällande avstånd till omkringliggande brunnar inkommen 2021-03-09 
Synpunkter från grannar inkomna 2020-12-14, 2020-12-15, 2020-12-18 och 2020-12-22 
Situationsplan inkommen 2020-11-24 
Yttrande från Västvatten inkommen 2020-10-07 
Yttrande från enheten Lantmäteri Uddevalla kommun inkommen 2020-09-10 
Ansökan inkommen 2020-07-30 
Ortofoto upprättad 2021-04-28 
Skrivelse från sökande gällande dricksvatten inkommen 2021-05-11 
Hydrogeologisk utredning inkommen 2021-06-01 
  
Jäv 
Krister Olsson anmäler jäv och deltar inte i överläggningar och beslut 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att bevilja ansökan om förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL 
  



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-06-08 

 

 
 

 

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 2021-06-01. Beslut har fattats inom den 
lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 § PBL. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-06-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 275 Dnr SBN 2021/00249  

Lyckorna 2:105. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
gäststuga. BYGG.2021.46 

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av gäststuga på fastigheten Lyckorna 2:105.  
Byggnaden uppförs med en byggnadsarea om 33,6 m2 och en bostadsarea om 50,8 m2 
och uppförs på fastighetens västra del. Byggnadens utförande är ett 1 1/2-plans hus med 
gulmålad träpanel och taktäckning av grå plåt. Markförhållandena på platsen medför 
markingrepp genom grävning/sprängning i vertikalt led på ca 2 meter att grundlägga 
byggnaden. Fastigheten delas genom Robert Macfies väg som leder ned till 
Kungsparken och Lyckornas badplats. Placering sker på den nedre delen av fastigheten 
mot havet, vilket gör att två tomter bildas på fastigheten. Ansökt åtgärd har dessutom de 
funktioner som krävs för kunna fungera som en självständig enhet och då uppstår frågan 
om byggnaden kan bedömas utgöra ett komplement till befintligt bostadshus. Väster om 
fastighetsgränsen passerar Lyckornas strandpromenad, vilket innebär att gångstråk finns 
på båda sidor om den avsedda placeringen.  
  
På fastigheten har tidigare prövats tre separata ansökningar gällande samma åtgärd, med 
resultatet att mark- och miljödomstolen gjorde liksom länsstyrelsen bedömningen att 
byggnaden stred mot anpassningskravet i 3 kap.1§ Plan- och bygglagen (1987:10) och 
därmed saknades förutsättningar för att bevilja bygglovet. Ärendet överklagades 
därefter till mark- och miljööverdomstolen som 2012-04-26 meddelade att det inte fanns 
skäl att lämna prövningstillstånd. 
  
Utifrån de bedömningar som överprövande instanser gjort i tidigare ärende kan 
konstateras att förhållandena gällande både ansökt åtgärd och platsen i sig är likvärdiga 
idag. Västvattens ledningsrätt utgör hinder för att kunna placera och grundlägga 
byggnaden på den del av fastigheten som avses.  
  
Förvaltningens bedömning är att ansökan om bygglov ska avslås. 
  
Grannar är hörda i detta ärende. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-20 
Ansökan inkommen 2021-01-12 
Plan-, fasad-, sektionsritningar och situationsplan inkomna 2021-01-12 
Bilaga till ansökan, äldre foto inkommen 2021-02-12 
Yttrande från Bohusläns museum 2021-02-03 
Yttrande från Västvatten inkommen 2021-02-09  
Bilaga från Västvatten inkommen 2021-02-09  
Grannyttrande med synpunkter 2021-02-09 
Bemötande av grannarnas yttrande inkommen 2021-02-23 
Situationsplan med uppmätta avstånd för föreslagen placering upprättad 2021-05-19 
Västvattens bilaga, uppmätta avstånd för föreslagen placering upprättad 2021-05-19 
Foton från platsbesök på fastigheten upprättade 2020-05-20 
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Översiktskarta upprättad 2021-05-20 
Mark- och miljödomstolens dom mål nr P 6268–11 upprättad 2020-05-20 
Mark- och miljööverdomstolens dom mål nr P 2057–12 upprättad 2020-05-20 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, Dnr SBN 2008:3546 §86 upprättad 2020-05-20 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, Dnr SBN 2010:3546 §183 upprättad 2020-05-
20 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att avslå ansökan med stöd av 2 kap. 6 §, 9 kap. 31 e § plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL 
  
att avgifterna för bygglov och startbesked samt expediering och kungörelse är 3 998 
kronor respektive 1 142 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen för beslutet började löpa 2021-01-12. Beslut har inte fattats inom den 
lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 § PBL. Avgifterna för beslutet reduceras därför med 3 
084 kronor i enlighet med 12 kap. 8 a § PBL och fastställs till 2 056 kr.  
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§ 276 Dnr SBN 2021/00302  

Forshälla-Bräcke 17:7. Ansökan om bygglov för om- och 
tillbyggnad samt utvändig ändring av fritidshus. 
BYGG.2021.1471 

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för om- och tillbyggnad samt utvändig ändring av fritidshus. 
Fastigheten omfattas av ett pågående planarbete, frågor om placering, byggrätt med 
mera prövas genom detaljplan. Bygglovenheten kan inte föregå planarbetet och fatta ett 
beslut i ärendet. Detaljplanearbetet beräknas vara klart vintern 2022.  
  
Bedömningen av ansökan är att bygglov inte kan beviljas eftersom detaljplanen för 
området, Bräcke Strand, är under förändring. Syftet med detaljplanen är att pröva 
områdets lämplighet för höjning och komplettering av befintliga byggrätter. Kommunen 
har en översiktlig målsättning att möjliggöra för större byggrätter i de befintliga 
fritidshusområdena utefter Fräknestranden allteftersom fastigheterna förses med 
kommunal vatten- och spillvattenanslutning. 
  
Förvaltningens bedömning är att nämnden ska fatta beslut om anstånd i väntan på 
detaljplan. 
  
Grannar är inte hörda i detta ärende. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-20 
Översiktskarta upprättad 2020-05-20 
Ansökan inkommen 2021-04-14 
Situationsplan inkommen 2021-04-14 
Plan-, fasad- och sektionsritningar inkomna 2021-04-14 
Fotografi befintligt/blivande utseende inkommen 2021-04-14 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att fatta beslut om anstånd i väntan på detaljplan för ansökan för om- och tillbyggnad 
samt utvändig ändring av fritidshus, med stöd av plan- och bygglagen 9 kap 28§, plan- 
och bygglagen (2010:900), PBL 
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§ 277 Dnr SBN 2021/00112  

Herrestad 4:44. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnad samt rivning av befintligt uterum. 
BYGG.2020.4728 

 

Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnad av komplementbyggnad samt rivning av befintligt uterum. 
Byggnaden utformas som ett fristående uterum på 21,6 kvm och placeras i fastighetens 
sydöstra hörn med ett avstånd till fastighetsgräns på 0,5 meter till den östra 
fastighetsgränsen samt 1,2 meter till den södra fastighetsgränsen. Byggnaden ska 
uppföras ovanpå en befintlig altan, vilket medför en byggnadshöjd på 3,45 meter 
eftersom altanens höjd är + 0,6 meter ovan befintlig marknivå. 
Byggnaden uppförs med liggande träpanel samt ett större glasparti på sydvästfasaden. 
Vidare har byggnaden pulpettak med en lutning på 7 grader samt papptäckning. 
Befintligt uterum omfattar 15 m2 och är placerat vid byggnadens entré på den södra 
fasaden.  
  
Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att bygglov inte kan beviljas eftersom 
ansökan inte uppfyller de krav som gäller enligt 39 § byggnadsstadgan 1959:612 
gällande avstånd till tomtgräns. 
  
Ärendet har tidigare prövats vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-04-15. 
Nämnden beslutade då att återremittera ärendet till förvaltningen för hörande av grannar 
och sakägare. 
  
Förvaltningens bedömning är att ansökan om bygglov ska avslås. 
  
Grannar är hörda i detta ärende.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-18 
Ansökan inkommen 2020-12-29 
Situationsplan inkommen 2021-01-21 
Plan-, fasad- och sektionsritningar inkomna 2021-04-28 
Förslag till kontrollplan inkommen 2020-12-29 
Fotografier inkomna 2021-02-24 
Översiktskarta upprättad 2021-05-18 
Sökandes bemötande av granskningsyttrande inkommen 2021-02-24 
Yttrande från räddningstjänsten inkommen 2021-05-07 
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2021-04-15 § 176 

Yrkanden 
Henrik Sundström (M) att bevilja ansökan om bygglov 
  
Anna-Lena Heydar (S) bifall till förslaget i handlingarna 
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Martin Pettersson (SD) bifall till förslaget i handlingarna  
  
Maria Johansson (L) att bevilja ansökan om bygglov 
  
Jarmo Uusitalo (MP) bifall till förslaget i handlingarna 

Propositionsordningar 
Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Henrik Sundström och 
Maria Johansson yrkande att bevilja ansökan och finner nämnden besluta i enlighet med 
förslaget i handlingarna 

Omröstningsresultat 
Ja-röst innebär bifall till förslaget i handlingarna och Nej-röst innebär bevilja ansökan 
om bygglov 
  

Ja Nej Avstår 

Per-Arne Andersson (S) Torun Elgebäck (C)   

Jarmo Uusitalo (MP) Maria Johansson (L)   

Susanne Grönvall (S) Henrik Sundström (M)   

Jerker Lundin (KD)     

Anna-Lena Heydar (S)     

Kenth Johansson (UP)     

Susanne Börjesson (S)     

Martin Pettersson (SD)     

Mattias Forseng (SD)     

Kent Andreasson (UP)     

  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att avslå ansökan med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 
  
att avgifterna för bygglov och startbesked samt expediering och kungörelse är 3 973 
kronor respektive 1 135 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen för beslutet började löpa 2021-04-28. Beslut har fattats inom den 
lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 § PBL. 
  

Reservation/Protokollsanteckning 
Henrik Sundström (M), Maria Johansson (L) och Torun Elgebäck (C) reserverar sig i 
förmån till eget förslag 
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§ 278 Dnr SBN 2021/00298  

Överby 1:118. Anmälan om olovlig byggnation. 
TILLSYN.2021.1510 

Sammanfattning 
Den 15 april 2021 kom det samhällsbyggnadsförvaltningen till känna att startbeskedet 
för attefallsbyggnaden inte följts. Startbeskedet gäller förråd. Byggnaden hade inretts 
som en fungerande bostad/gäststuga med wc. Nytt startbesked har getts för byggnaden 
som fritidsbostad. Då utförandet av byggnaden inte följt första startbeskedet ska en 
byggsanktionsavgift tas ut av fastighetsägaren. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-05 
Anmälan inkomna 2021-04-15 
Foton 2021-04-15 
Beräkning byggsanktionsavgift 2021-05-05 
  

  
 

 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL och 9 kap. 13 § 4 p 
plan- och byggförordningen (2011:338), PBF ta ut en byggsanktionsavgift om 2 380 
kronor av  
  
Avgiften ska betalas till Uddevalla kommun inom två månader efter att beslutet har 
delgetts den avgiftsskyldige. 
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§ 279 Dnr SBN 2021/00237  

Restenäs 2:103, Restenäs 2:175. Tillsyn projekt Restenäs Ö. 
NAT.2020.4158 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick genom tillsynsprojekt 2019 på Restenäs Ö 
kännedom om en byggnad inom strandskyddat område. Byggnaden är placerad inom 
fastigheten Restenäs 2:103 som ägs av Uddevalla kommun.  
  
Enligt inkomna uppgifter är byggnaden i sin nuvarande utformning uppförd för cirka 20 
år sedan. Historiskt har det funnits en badhytt som sedan har renoverats till byggnaden 
som finns idag.  
  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade på sammanträde 2021-02-16, Dnr SBN 
2021/00035, att avskriva ärendet från vidare handläggning. Beslutet överklagades av 
Strandskyddarna till länsstyrelsen. Länsstyrelsen upphävde 2021-04-07 nämndens 
beslut och återförvisade ärendet till nämnden för fortsatt handläggning. 
  
Förvaltningens bedömning likt länsstyrelsen är att byggnaden omfattas av förbuden i 
strandskyddsbestämmelserna. Ändringen (den nya byggnaden) bedöms som 
dispenspliktig åtgärd men enligt förvaltningens kännedom har inte dispens beviljats. 
  
Förvaltningen bedömer det befogat att förelägga om att ta bort byggnaden så att 
området blir tillgängligt för allmänheten eftersom dispens från strandskyddet saknas.  
  
Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar om föreläggande att ta 
bort byggnaden samt att besluta om timavgift för handläggning av ärendet. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-19 
Beslut från Länsstyrelsen som undanröjer det överklagade beslutet och återförvisar 
ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden, 2021-04-07 
E-post från fastighetsägare, 2021-05-09 
E-post från fastighetsägare, 2021-05-11 
Svar ang kommunicering, 2021-05-14 
Översiktskartor, 2021-01-19 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och angränsande lagstiftning,  
2021-01-19 
Uppräkning av taxa 2019, 2021-01-19 
Specifikation på nedlagd handläggningstid, 2021-01-18 
Skrivelse från fastighetsägare, 2020-11-24 
Foto 2020-05-15 Byggnad nr. 24, 2020-10-28 
Svar från Lena och Bengt Ankarbranth, 2019-12-12 
Byggnad nr 24- ortofoto, 2019-11-18 
Foto byggnad nr. 24, 2019-11-18 
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Yrkanden 
Henrik Sundström (M), Anna-Lena Heydar (S), Maria Johansson (L) och Torun 
Elgebäck (C) att avskriva ärendet från fortsatt handläggning  
  
Ärendet rör en förrådsbyggnad inom strandskyddat område. Av vad som framkommit i 
ärendet har byggnaden i någon form funnits sedan innan strandskyddsreglerna infördes. 
Det är nämndens uppfattning att omtalad renovering av byggnaden inte varit 
dispenspliktig, mot bakgrund av att byggnaden används som förråd för fiskeredskap, 
eftersom denna renovering inte i någon ytterligare utsträckning hindrat eller avhållit 
allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdats fritt, och 
inte heller väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter, miljöbalken 7 kap 
15 §, punkt 2 respektive 4. 
  
Enligt 2 kap 9 § punkt 4 miljötillsynsförordningen (2011: 13) har den kommunala 
nämnden bland annat ansvar för strandskyddet. Detta gäller med undantag för vissa 
typer av anläggningar och inom vissa skyddade områden, där länsstyrelsen har tillsyn. 
De undantagen är inte tillämpliga för det aktuella området. Länsstyrelsen har varken till 
uppgift eller laglig möjlighet att ta över den kommunala nämndens tillsyn över 
strandskydd.  
  
Bedömningen av huruvida något utgör en dispenspliktig åtgärd eller inte tillkommer den 
myndighet som har att hantera strandskyddsärendet, i förevarande fall 
Samhällsbyggnadsnämnden i Uddevalla kommun. Länsstyrelsen har inte till uppgift att 
bevaka eller ingripa mot en kommuns bedömning av om en åtgärd kräver 
strandskyddsdispens eller inte. Se t ex dom 2018-11-15 i mål M 2494-18 i Mark- och 
Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. 
  
Martin Pettersson (SD) ansluter till Henrik Sundström (M) med fleras yrkande 

Propositionsordningar 
Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna mot ordförandes med fleras 
yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandes yrkande att 
avskriva ärendet från fortsatt handläggning 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att avskriva ärendet från fortsatt handläggning i enlighet med nämnd motivering i 
yrkandet 
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§ 280 Dnr SBN 2021/00309  

Delårsrapport april 2021, Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden och dess verksamhet fortsätter att anpassa sig till den nya 
verklighet som pandemin innebär. Bland annat har myndighetsavdelningen fått ett 
utökat uppdrag med trängselkontroll för att minska smittspridningen av Covid-19. I 
insiktsmätningen och fastighetsägarenkäten ökar nöjdheten med myndighetsutövningen 
detta trots att verksamheten behövt ställa om till nya arbetssätt och nya ansvarsområden.  
 
Arbetet har startat med att rusta upp den sista delen av Kungsgatan. Måltidsservice har 
startat förvaltningens första Instagram konton inom grundskolan, gymnasiet och 
äldreomsorgen. Syftet är att visa hur det fungerar i ett kök, låta föräldrar se barnens 
skollunch och ge anhöriga en chans att se vad som serverats på omsorgsboendet.  
Kommunkartan har uppdaterats med nya kartlager. I kommunkartan kan man hitta allt 
ifrån aktuella detaljplaner, parkeringar, kommunens badplatser och friluftsområden 
såväl som var det pågår drönarflygningar. 
 
Det ekonomiska utfallet för perioden avviker något från budget framför allt till följd av 
vakanser, exploateringsintäkter (ca 9 mkr på helåret) samt vinterväghållningen. Till 
följd av Stadsutvecklingsprojekten inklusive projekten som drivs av Hemsö redovisas 
ett underskott på planeringsverksamheten (-11,0 mkr). Tekniska verksamheten redovisar 
ett underskott på helåret framför allt till följd av vintersäsongens snöröjning (-5 mkr), 
ersättningslokal till Ramnerödsskolan (-5,5 mkr) samt minskade parkeringsintäkter (-2,0 
mkr). Helårsprognosen innebär en avvikelse mot budget på -16 mkr. Som en effekt av 
de ekonomiska avvikelserna inom framför allt stadsutvecklingsprojekten har nämnden i 
samband med delårsrapporteringen lyft ett ärende till kommunstyrelsen med förslag på 
åtgärder för att nå budget i balans. Då stadsutvecklingsprojekten ingår i en 
kommunövergripande projektorganisation som drivs av kommundirektören är frågan 
om prioriteringar och resurser en fråga för styrgruppen varför nämnden överlämnat 
detta till Kommunstyrelsen för fortsatt hantering.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-21 
Delårsrapport april 2021, Samhällsbyggnadsnämnden 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att godkänna delårsrapport per siste april 2021 
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§ 281 Dnr SBN 2021/00232  

Uppföljning av synpunktshantering 2021 

Sammanfattning 
Synpunktshantering följs upp tre gånger årligen i samband med delårsrapporteringen 
och verksamhetsberättelse. Inkomna synpunkter genom synpunktshanteringen ska 
sammanställas och presenteras för nämnden. Under första tertialet 2021 har totalt 33 
synpunkter inkommit. Tre beröm, 12 klagomål, sju synpunkter och 11 frågeställningar 
inkommit. Utöver de synpunkter som inkommer genom synpunktshanteringen har 647 
felanmälningar inkommit till förvaltningen, varav 538 har avslutats. Främst 
felanmälningar för tertialet är inom verksamhetsområde vinterväghållning, gata och 
parker samt belysning som utgör ca hälften av felanmälningarna. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-11 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att godkänna uppföljning av synpunktshantering 2021, tertial 1 
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§ 282 Dnr SBN 2021/00325  

Avrapportering av kommunstyrelsens 
informationssäkerhetsarbete 2021 

Sammanfattning 
Enligt Uddevalla kommuns informationssäkerhetspolicy ska kommunens 
dataskyddsombud halvårsvis rapportera till nämnden om förvaltningens 
informationssäkerhetsarbete. Dataskyddsombudet ansvarar för att granska nämndernas 
informationssäkerhetsarbete med fokus på efterlevnaden av dataskyddsförordningen.  
  
I rapport daterad 2021-05-26 redogör dataskyddsombudet för de brister och 
förbättringsarbete inom nämndens verksamhet som har observerats sedan föregående 
rapportering i juni tidigare i år. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-26 
Rapport om kommunstyrelsens informationssäkerhetsarbete 2021 daterad 2021-05-26 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att godkänna rapporten 
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§ 283 Dnr SBN 2021/00121  

Medborgarförslag från Linda Berisha om att använda gula villan 
på Emaus till daglig verksamhet 

Sammanfattning 
Ärendet utgår från sammanträdet och beräknas komma till nämnden för beslut under 
hösten 2021. 
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§ 284 Dnr SBN 2020/00665  

Medborgarförslag om att använda Gula villan på Emaus till 
personer inom LSS 

Sammanfattning 
Ärendet utgår från sammanträdet och beräknas komma till nämnden för beslut under 
hösten 2021. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 285 Dnr SBN 2021/00158  

Medborgarförslag från Ulrika Kristoffersson om ställplats för 
husbilar 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om ställplats för husbilar har kommit in från Ulrika 
Kristoffersson. Ställplatsen bör ha ett centralt läge och ha möjlighet till dusch/wc samt 
tömning av vatten och toa med mera. Förslagsställaren föreslår Skeppsviken som ett 
alternativ och skriver också att det finns intresse att själv driva och ta hand om 
anläggningen 
  
Det pågår förnärvarande i samhällsbyggnadsförvaltningen en utredning om alternativa 
ställplatser för campingfordon där bland annat Skeppsviken är ett av de områden som 
kan vara aktuellt. Skeppsviken har även tidigare varit uppe i en studie där det framkom 
att en detaljplaneändring måste utföras för ändamålet samt att vatten och avlopp måste 
dras från en förbindelsepunkt på andra sidan vägen. Ungefär samtidigt som utredningen 
var klar byggdes skateparken som tog en stor del av parkeringen vid Skeppsviken i 
anspråk vilket måste belysas i fortsatt utredning. Skeppsviken är trots detta ett intressant 
alternativ avseende områden för en ny ställplats i Uddevalla. Frågan om drift och 
underhåll av en ny ställplats är också en punkt som kommer att behandlas. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-26 
Medborgarförslag från Ulrika Kristoffersson daterat 2021-03-16 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag § 59 2021-03-10 

Yrkanden 
Kent Andreasson (UP) och Kenth Johansson (UP) att bevilja medborgarförslaget, som 
ligger i linje med Uddevallapartiets motion om Ställplatser vid 
Skeppsviken.                                                                                                                         

Propositionsordningar 
Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Kent Andreasson och 
Kenth Johansson yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget i 
handlingarna 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att anse medborgarförslaget besvarat 

Reservation/Protokollsanteckning 
Kent Andreasson (UP) och Kenth Johansson (UP) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande. Ställplatser för husbilar är en brist i Uddevalla, en av de platser som skulle 
fungera extra bra är vid Skeppsviken och det gamla campingområdet. Uddevallapartiet 
anser man kan placera ett permanent servicehus för service till både ställplatser men 
också badande vid Skeppsviken samt aktivitetsparken / aktiviteter i närområdet. 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-06-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 286 Dnr SBN 2021/00104  

Medborgarförslag om belysning i Sörkälleparken 

Sammanfattning 
I sitt medborgarförslag önskar medborgaren att belysa Sörkälleparken för att ge en 
större trygghetskänsla. Medborgarförslaget stämmer överens med förvaltningens planer 
om att uppgradera belysningen på gångvägen som går genom parken samt att installera 
en ny belysning runt fontänen. Förvaltningen ställer sig också positivt till förslaget om 
att belysa ett träd i parken. Åtgärden är budgeterad och kommer att genomföras under 
nästkommande år. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-03 
Bilaga till tjänsteskrivelsen, belysningskarta över Sörkälleparken 2021-05-05 
Medborgarförslaget Belysning Sörkälleparken, 2021-02-16 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag inkommet 2021-02-16 

Yrkanden 
Mattias Forseng (SD) att bifalla medborgarförslaget  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att bifalla medborgaförslaget  



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-06-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 287 Dnr SBN 2021/00135  

Medborgarförslag från Ulf Larsson om att spara energi och 
samtidigt öka trafiksäkerheten 

Sammanfattning 
I sitt medborgarförslag föreslår förslagsställaren att använda LED-ljus som 
gatubelysning samt att reducera höjden på gatustolparna i syftet att spara energi och öka 
trafiksäkerheten. I bilagan till medborgarförslaget, ett reklamblad från Philips, återfinns 
information om intelligent LED-belysning.  
Förvaltningen bevakar ständigt nyheter om ny teknik på området. Intelligent belysning 
har funnits på marknaden i ett antal år. Förvaltningens bedömning att implementerande 
av smart belysning inte skulle ge någon större samhällsvinst i jämförelsen med de höga 
investeringskostnaderna. Däremot har förvaltningen planer på att successivt byta ut 
högnatriumlampor till LED på kommunens vägar och gator. Beträffande höjden på 
belysningsstolparna följer förvaltningen Trafikverkets rekommendationer.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-04 
Medborgarförslag om att spara energi och samtidigt öka trafiksäkerhet inkommet 2021-
02-26 
Bilaga till medborgarförslaget inkommet 2021-02-26 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag inkommet 2021-02-26 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att anse medborgaförslaget besvarat  



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-06-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 288 Dnr SBN 2020/00560  

Medborgarförslag från Magnus Jacobsson m fl om fler eller nya 
farthinder på Fjällvägen 

Sammanfattning 
Förslagsställaren önskar att Fjällvägen, mellan södra och norra korsningen med 
Boxhultsvägen, förses med fler farthinder och/eller att två av avsmalningarna får en ny 
utformning så att hastigheten sänks. Åtgärden får inte innebära risk för vibrationer och 
stötande ljud i vägbanan. 
  
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det i dagsläget inte finns tillräckliga 
skäl till att anlägga fler fartdämpande åtgärder på sträckan eller att bygga om de två 
avsmalningarna som saknar upphöjning. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-20 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kartbilaga 2021-05-20 
Kommunfullmäktiges mötesprotokoll 2020-09-15 
Medborgarförslag 2020-09-15 

Yrkanden 
Martin Pettersson (SD) att bevilja medborgarförslaget 
  
Jerker Lundin (KD) att bevilja medborgarförslaget 
  
Maria Johansson (L) att bevilja medborgarförslaget 

Propositionsordningar 
Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Martin Pettersson, 
Jerker Lundin och Maria Johanssons yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med förslaget i handlingar  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att avslå medborgarförslaget. 
  

Reservation/Protokollsanteckning 
Martin Pettersson (SD) Reservation till förmån förslaget 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-06-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 289 Dnr SBN 2021/00294  

Utredning av möjliga insatser för att ge Ljungskile Ridklubb 
förutsättningar att driva sin verksamhet 

Sammanfattning 
Ärendet utgår från sammanträdet då ärendet behöver fortsatt utredas. 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-06-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 290 Dnr SBN 2021/00315  

Upplåtelseavtal för samordning av postlådor 

Sammanfattning 
PostNord är i full gång med att se över postutdelningen i Uddevalla kommun. 
Kommunen har fått en förfrågan gällande samordning av postlådor, vilket innebär att 
brevlådor som idag är placerade vid entrén till fastigheterna flyttas till en samlad plats. I 
dagsläget är det två samfälligheter som berörs, Frostgränd och Skridskogatan och 
sannolikheten för att fler förfrågningar inkommer framöver är stor.  
  
Förvaltningen har varit på plats för att se ut en lämplig yta. Då det blir på ytor som 
tillhör kommunen och enligt detaljplanen är allmän plats, behöver de upprättas en mall 
på ett upplåtelseavtal för ett mer permanent nyttjande av allmän plats. Förslaget avser 
om en symbolisk upplåtelseavgift på 1 000 kr/år. Denna avgift läggs senare till i 
Avgifter för upplåtelser för nyttjande av allmän plats i Uddevalla kommun, och kommer 
därmed regleras årligen utefter KPI. 
  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-05-20 
Mall för upplåtelseavtal 2021-05-21 
  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att godkänna föreslagen avtalsmall  
  
att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om upplåtelseavgiften på 1 000 kr/plats/år 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-06-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 291 Dnr SBN 2021/00284  

Nöthult 1:14, avtal om lägenhetsarrende för mellanlagring av 
massor 

Sammanfattning 
Uddevalla Vatten, nedan kallad arrendatorn, har inkommit med en förfrågan om att få 
arrendera del av fastigheten Nöthult 1:14, nedan kallat arrendeområdet, för 
mellanlagring av massor. Arrendeområdet ligger inom Lillesjö industriområde och är 
detaljplanelagt som industrimark. Det är beläget inom sekundär skyddszon för 
Köperödssjöarnas vattenskyddsområde vilket innebär att verksamheten är 
tillståndspliktig och arrendatorn har ansökt om och erhållit tillstånd hos 
Myndighetsavdelningen.  
  
Arrendatorn har i samarbete med Skanska Sverige AB ett projekt som innefattar 
ledningsomläggning inom 11 olika delområden i Uddevalla. Anläggningsarbetena 
innebär även byte av vägöverbyggnad och ytskikt samt hantering och kontroll av 
massor. Massorna från respektive delområde kommer att transporteras till 
arrendeområdet, som myndighetsavdelningen har godkänt som mellanlagringsplats, för 
provtagning och klassificering. Efter att massorna från respektive delområde provtagits 
kommer de att återvinnas på samma delområde som de kom ifrån om de klarar de 
föreslagna åtgärdsmålen för känslig markanvändning (KM). Arrendatorn anser att 
arrendestället är mycket lämplig för verksamheten då de har möjligheten att minimera 
transporter, framför allt eftersom krossmaterial som kommer användas vid 
ledningsomläggning kan hämtas på returlass från Skanskas bergtäkt.  
  
Samhällsbyggnadsförvaltningen har kommit överens med arrendatorn att de kan 
arrendera ett markområde om 4 500 m2 under en period om drygt fyra år fram till  
2025-12-31 då projektet planeras att avslutas. Arrendatorn är medveten om att 
arrendeområdet är planlagd som industrimark och kan bli föremål för försäljning vilket 
kan innebära att arrendatorn måste flytta på sig. Om försäljning sker under 
arrendeperioden ska arrendatorn på anmodan av kommunen avetablera sig från platsen 
med tre månaders varsel utan hänsyn till avtalad arrendetid. Arrendeavgiften är 50 000 
kr per arrendeår.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-20 
Avtal om lägenhetsarrende, 2021-05-04 
Beslut avseende tillstånd enligt VSO samt anmälan om lagring, 2021-05-03 
Beslut avseende anmälan om efterbehandling samt återvinning av avfall, 2021-05-03 
  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att godkänna upprättat avtal om lägenhetsarrende, avseende mellanlagring av massor 
inom fastigheten Nöthult 1:14, mellan Uddevalla kommun och Uddevalla Vatten AB 
  



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-06-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 292 Dnr SBN 2021/00299  

Nya vägnamn för bostadsområdet Skarsjövallen 

Sammanfattning 
Detaljplanen för Skarsjövallen antogs av Kommunfullmäktige 2021-04-14. Området 
innehåller cirka 200-270 bostäder. Detaljplanen är överklagad.  
Området är inte tidigare detaljplanelagt och har inga vägnamn. Namnberedningen har 
samrått med berörd hembygdsförening och utifrån detta tagit fram ett förslag med 
vägnamn inom området. De föreslagna vägnamnen inom området är Salamandervägen, 
Pettersborgs väg, Gläntans väg, Småkullarnas väg, Skogsbrynsväggen och tillfartsvägen 
blir en förlängning av den befintliga Skafterödsvägen. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-05-17 
Karta över planområdet 2021-05-17 
Karta, Skafterödsvägen överblick 2021-05-17 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa vägnamnen Salamandervägen, 
Pettersborgs väg, Gläntans väg, Småkullarnas väg, Skogsbrynsvägen inom detaljplan 
för Tjöstelsröd 1:1, bostadsområde vid Skarsjövallen 
  
att beslutet gäller under förutsättning att detaljplanen får laga kraft 
  
att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa vägnamnet Skafterödsvägen för 
tillfartsvägen till nya bostadsområdet vid Skarsjövallen 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-06-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 293 Dnr SBN 2021/00003  

Pågående projekt inom Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Sammanfattning 
Elisabeth Sundberg avdelningschef och Per Lundqvist enhetschef från Lokal- och 
fordonsservice informerar nämnden om deras effektiviseringsarbete. Avdelningen har 
genomfört effektiviseringar under de senaste åren som har inneburit minskade kostnader 
och besparingar för avdelningen samt för andra förvaltningar. 
  
Samordnare för Rimnersområdet tillsammans med projektledare för Rimnersvallen och 
projektledare för Simhallen informerar nämnden om de tre projekten inom 
Rimnersområdet - Simhall, Rimnersvallen och områdesutveckling 
  
Torgny Hübert projektledare för simhallen ger en statusrapport, samma rapport som 
redovisats för styrgruppen för projektet. Han visar bygglovsritningar och går igenom 
dem samt visar 3D-vyer av den nya simhallen. Han berättar att projektet har ett stort 
fokus på ekonomi och att det finns ett procentuellt utrymme för oförutsedda kostnader. 
Upphandlad entreprenör redovisar prognos minst en gång i kvartalet, det kan komma att 
bli fler. 
  
Robert Börjesson samordnare för Rimnersområdet och Emil Palmqvist projektledare 
Rimnersvallen informerar om Rimnersvallen. 
Emil redovisar för bakgrunden till Rimnersvallen och börjar på 1923 då den invigdes 
och tidsplanen är att invigning ska ske 2023 på 100 års jubileet. 
Uppdraget är att renovera och tillgänglighetsanpassa Rimnersvallen och det ska göras så 
att kraven för senior-SM i friidrott och fotboll i Superettan uppfylls samt att arenan ska 
vara väl anpassad för paridrott. Ambitionen är att bygga en elitarena för framtiden. Emil 
visar ritningar och 3D-vyer över Rimnersvallen och går igenom de olika områdena på 
vallen och de olika krav som behöver uppfyllas. Han redovisar nuläget och visar en 
tidsplan för projektet 
  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att lägga informationen till handlingarna 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-06-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 294 Dnr SBN 2021/00004  

Anmälningsärenden och underrättelser om avslutade 
lantmäteriförrättningar 2021 

Sammanfattning 
I förteckningar över underrättelser om avslutade förrättningar och 
lantmäterisammanträden samt anmälningsärenden redovisas vad som har inkommit till 
Samhällsbyggnadsnämnden för kännedom under juni och juli månad 2021. 
  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-01 
  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att notera informationen 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-06-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 295 Dnr SBN 2021/00005  

Information från ordförande och förvaltningschef 

Sammanfattning 
Ordföranden samt förvaltningschef informerar om aktuella saker inom förvaltningen 
och nämnden för tidpunkten 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
 
 




