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BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 
Sammanträde Samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-11
Förvaras hos Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anslaget sätts upp 2021-05-17
Anslaget tas ner 2021-06-08
  
Underskrift …………………………………………
 Ola Löfgren

Justerandes signatur 

  
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-05-11  
 

 
Sammanträde Samhällsbyggnadsnämnden
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, kl. 08:30-15:18 med ajourneringar 09:42-10:00, 

10:42-10:45, 11:56-13:00, 13:51-13:58 och 14:30-14:45 
  
Ledamöter Henrik Sundström (M), Ordförande 

Anna-Lena Heydar (S), 1:e vice ordförande ej § 242 pga. jäv 
Jarmo Uusitalo (MP), 2:e vice ordförande 
Torun Elgebäck (C) 
Maria Johansson (L) 
Jerker Lundin (KD) 
Susanne Grönvall (S) 
Martin Pettersson (SD) ej § 241 pga. jäv 
Mattias Forseng (SD) 
Kent Andreasson (UP) 
Kenth Johansson (UP) 
 

Tjänstgörande ersättare Krister Olsson (C) för Mikael Staxäng (M) §§ 214–227 och för Anna-
Lena Heydar (S) § 242 
Roger Ekeroos (M) för Mikael Staxäng §§ 228–230 
Carl-Gustaf Gustafsson (L) för Mikael Staxäng (M) §§ 231–260 
Tony Wall (S) för Susanne Börjesson (S) 
Ingvar Lindsta (UP) för Martin Pettersson (SD) § 241 
 

Ersättare Roger Ekeroos (M) ej §§ 214–227 och 231–260 
Krister Olsson (C) §§ 228–241 och 243–260 
Carl-Gustav Gustafsson (L) §§ 214–230 
Per-Arne Andersson (S) ej §§ 214–244
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Marie Lundström (V) 
John Alexandersson (SD) ej §§ 222 och 241 pga. jäv 
Ingvar Lindsta (UP) §§ 214–228, 231–241 och 242–260. Ej §§ 229–230 
pga. jäv 
 

Övriga Maria Jacobsson, förvaltningschef 
Lisa Cronholm, avdelningschef 
Aya Norvell, avdelningschef 
Stefan Björling, enhetschef 
Therese Johansson, enhetschef 
Cornelia Kirpensteijn, enhetschef 
Jörgen Wennergren, trafikingenjör 
Joakim Bergman, trafikingenjör 
Hugo Bennhage, teamledare 
Christoffer Vikström, bygglovshandläggare 
Henrik Noord, bygglovsarkitekt 
Micaela Hansson, bygglovshandläggare 
Linn Hermansson, bygglovshandläggare 
Anna Magnusson, bygglovshandläggare 
Eva Gieryluk, miljöinspektör 
Mathias Blixt, miljöinspektör 
Diana Henriksson, miljöinspektör 
Ewa Andersson, miljöinspektör 
Charlotte Larsson, fastighetsförvaltare 
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§ 214 Dnr SBN 2021/00001  

Upprop och val av justerare 

Sammanfattning 
Upprop förrättas och Kent Andreasson (UP) föreslås att jämte ordförande justera 
sammanträdets protokoll. Förvaltningen föreslår att justeringen ska äga rum den 17 maj 
kl. 09:00 på Stadshuset. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
  
att Kent Andreasson (UP) jämte ordförande justerar sammanträdets protokoll måndagen 
den 17 maj kl. 09:00 på Stadshuset. 
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§ 215 Dnr SBN 28444  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning 
Följande ärenden tillkommer till sammanträdet: 
 

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

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

 
Följande ärenden utgår från sammanträdet: 
 

- Marteröd 1:1. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och 
stallbyggnad. BYGG.2021.556 

- Pipfabriken 4. Anmälan om olägenhet/störning, buller. HAL.2018.3519 
- Information om framtagande av riktlinjer kring specialkost i kommunen 

 
Följande ärende ändras från beslutsärende till informationsärende: 
 

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

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att fastställa dagordningen med ovan noterade förändringar 
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§ 216 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 2021-04-26 
Förteckningar över fattade delegationsbeslut 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen 
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§ 217 Dnr SBN 37530  

Information om hastighet vid huvudled i staden 

Sammanfattning 
Nämnden ges information om hastighet vid huvudled i staden samt hur förvaltningen 
arbetar med trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Trafik- och förvaltningssidan samarbetar 
bland annat med andra aktörer i arbetet runt trafiken för att skapa en attraktiv 
stadskärna. Det finns ett antal medel med vilka förvaltningen arbetar för att dämpa 
hastigheten i olika områden. Det handlar bland annat om så kallade ”billiga” farthinder 
som exempelvis gupp, avsmalning, timglashållplats, stopphållplats och upphöjda 
övergångsställen. 
 
Nämnden ställer en rad frågor till förvaltningen gällande olika vägar inom kommunen 
relaterade till hastighetsdämpade åtgärder. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att notera informationen till protokollet 
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§ 218 Dnr SBN 2021/00199  

Dalaberg 1:1 m.fl. Beslut om granskning för detaljplan för 
förskola 

Sammanfattning 
Ett detaljplaneförslag för ny förskola inom del av fastigheten Dalaberg 1:1 m.fl, söder 
om Myråsvägen, håller på att upprättas. Detaljplanens syfte är att inom planområdet 
pröva förutsättningarna för att uppföra förskola samt kompletterande bebyggelse. I 
planläggningen prövas även möjligheten till alternativt utnyttjande av marken för 
bostäder. Föreslagen exploatering överensstämmer till stor del med översiktsplan. 
Gällande detaljplan anger plats för idrottsanläggning och rekreation. 
  
Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked 2016-05-25, § 146. Planförslaget, 
upprättat 2020-03-11 samt reviderat 2021-04-22, har varit föremål för samråd mellan 
berörda regionala och lokala aktörer, instanser samt till grannar. Efter samråd har 
förslaget reviderats och föreslås nu vara föremål för granskning, 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-22  
Plankarta med planbestämmelser, upprättad 2020-03-03, reviderad 2021-04-22 
Planbeskrivning, upprättad 2020-03-03, reviderad 2021-04-22 
Samrådsredogörelse, upprättad 2021-04-22 
Översiktskarta 2021-04-22 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att godkänna samrådsredogörelsen, samt 
  
att planhandlingarna ska bli föremål för granskning 
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§ 219 Dnr SBN 2021/00220  

Vrån 1:6. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus och garage. BYGG.2021.969 

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus samt ett garage på 
fastigheten Vrån 1:6. Huset kommer att förses med en enskild VA-anläggning. Sveriges 
geologiska undersöknings (SGU) översiktliga kartläggning av grundvatten visar att det 
är tämligen goda uttagsmöjligheter av vatten i området. Mängden vatten beräknas till 
600–2000 l/h.  
  
Grannar och sakägare har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. Inkomna synpunkter 
handlar bland annat om insyn, placering av infart och parkering samt att planerad 
byggnation inte passar in i landskapsbilden.  
  
Vad gäller grannarnas oro inför en ny bebyggelse bedömer förvaltningen att den 
planerade bebyggelsen inte kan anses innebära en sådan betydande olägenhet för 
omgivningen att förhandsbesked inte kan beviljas 
  
Förvaltningens bedömning är att ansökan om förhandsbesked ska beviljas 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-12 
Yttrande från Uddevalla energi inkommet 2021-04-27 
Yttrande från enheten lantmäteriet inkommet 2021-04-25 
Översiktskarta upprättad 2021-04-21 
Sökandens bemötande av grannarnas synpunkter inkommen 2021-03-29 & 2021-04-06 
Yttrande från Försvarsmakten inkommet 2021-04-01 
Synpunkter från grannar inkomna 2021-03-24 & 2021-04-01 
Yttrande från Trafikverket inkommet 2021-03-25 
Yttrande från Västvatten inkommet 2021-03-24 
Samrådsyttrande miljö – tillsyn daterat 2021-03-17  
Ansökan inkommen 2021-03-15 
Situationsplan inkommen 2021-03-09 
Översiktskarta inkommen 2021-03-09 

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 2021-03-15. Beslut har fattats inom den 
lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 § PBL. 
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§ 220 Dnr SBN 2021/00221  

Dirhuvud 1:40. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
fritidshus. BYGG.2020.4647 

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för ett fritidshus på fastigheten Dirhuvud 1:40. Fastigheten är 
1402 m² och obebyggd. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område men inom 
sammanhållen bebyggelse. Sökanden avser enligt ansökan utföra enskild lösning för 
vatten och avlopp. Sveriges geologiska undersöknings (SGU) kartdatabas visar att 
platsen ligger inom område med mindre goda uttagsmöjligheter i urberget. Mängden 
vatten beräknas till 200–600 l/h. Sökande har lämnat in ett brunns- och borrprotokoll 
samt intyg om vattenförekomst som visar att det finns godtagbart med vatten på den 
aktuella fastigheten.  
  
Förvaltningens bedömning är att ansökan om bygglov ska beviljas. 
  
Grannar är hörda i detta ärende och inga synpunkter har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut daterat 2021-04-09 
Översiktskarta upprättad 2021-04-09 
Brunns och borrprotokoll inkommet 2021-03-29 
Intyg om vattenförekomst inkommet 2021-02-23 
Yttrande från kommunekolog inkommet 2021-01-26 
Sökandens yttrande inkommen 2020-12-25 
Remissyttrande Västvatten inkommet 2020-12-21 
Ansökan inkommen 2020-12-10 
Situationsplan inkommen 2020-12-10 
Markplaneringsritning inkommen 2020-12-10 
Plan-, fasad- och sektionsritningar inkomna 2020-12-10 
Martin Ravenfjord har anmälts som kontrollansvarig 
  
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, Dnr SBN 2021-02-16, § 40 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 
  
att avgifterna för bygglov samt expediering och kungörelse är 12 396 kronor respektive 
1 135 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen för 
beslutet började löpa 2021-03-29. Beslut har fattats inom den lagstadgade tiden enligt 9 
kap. 27 § PBL. 
  
att för åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå N. Byggherrens förslag 
till kontrollansvarig godtas.  
Kontrollansvarig är: Martin Ravnefjord, Kungälvsgatan 3C, 416 69 Göteborg.  
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§ 221 Dnr SBN 2021/00222  

Bjällansås 1:18. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
fritidshus. BYGG.2020.4035 

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett fritidshus på 156 m².  
  
Den aktuella platsen är belägen precis intill strandskyddat område samt på 
jordbruksmark med EU-stöd. Området ligger också inom område med riksintresse för 
högexploaterad kust samt inom riksintresse för friluftsliv. Förvaltningens bedömning är 
att etableringen påverkar strandskyddat område.  
  
Sammantaget bedöms inte platsen vara lämplig från allmän synpunkt såsom det avses i 
2 kap. 4 § PBL. eftersom byggnationen strider mot ett av strandskyddets syften att 
skydda allmänhetens tillträde till strandnära natur. 
  
Förvaltningens bedömning är att ansökan om bygglov ska avslås. 
  
Grannar och sakägare har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. Inga negativa 
synpunkter har inkommit. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-21 
Översiktskarta upprättad 2021-04-19 
Borrningsprotokoll i inkommet 2021-03-06 
E-post från sökande inkommet 2020-12-10 
Yttrande från Västvatten inkommen 2020-11-12 
Samrådsyttrande miljö – prövning daterat 2020-11-11 
E-post från sökande inkommet 2020-10-26 
Ansökan inkommen 2020-10-16 
Situationsplan inkommen 2020-10-16 
Planritning inkommen 2020-10-16 
Fasad och sektionsritning inkommen 2020-10-16 
Fasadritning inkommen 2020-10-16 

Yrkanden 
Henrik Sundström (M), Anna-Lena Heydar (S), Torun Elgebäck (C) och Maria 
Johansson (L): bevilja ansökan om bygglov. Som villkor för beslutet gäller att 
tomtplatsen ska markeras med staket eller häck längs strandskyddslinjen i söder. 
 
Jarmo Uusitalo (MP) och Kent Andreasson (UP) ansluter sig till Henrik Sundström (M) 
med fleras yrkande. 

Propositionsordningar 
Ordförande ställer proposition på Henrik Sundström (M) med fleras yrkande och 
förslaget i handlingarna och finner att nämnden beslutar i enlighet med Henrik 
Sundström (M) med fleras yrkande. 
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Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att bevilja ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller att tomtgränsen ska markeras med 
staket eller häck längs strandskyddslinjen i söder 
  
att avgifterna för bygglov och startbesked samt expediering och kungörelse är 3860 
kronor respektive 1 135 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen för beslutet började löpa 2021-03-06. Beslut har fattats inom den 
lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 § PBL. 
  
att för åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå N. Byggherrens förslag 
till kontrollansvarig godtas. Kontrollansvarig är: Jonas Borg, Blåklintsgatan 3, 456 34 
Kungshamn. SC0108-17. 
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§ 222 Dnr SBN 2021/00257  

Herrestad 5:66. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
två enbostadshus. BYGG.2021.716 

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på Herrestad 5:66. 
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen bebyggelse.  
Enligt kommunens fördjupade översiktsplan för Uddevalla tätort är den sökta platsen 
utpekad som ett område som inte är avsett för sammanhållen bebyggelse och det krävs 
detaljplan för nybyggnation. Vidare är fastigheten omringad av detaljplaner och det 
pågår ett planarbete för en ny detaljplan i närheten av den sökta platsen 
(Spinrocksvägen). Bebyggelsetrycket för hela Herrestadsområdet är högt. Mot bakgrund 
av att fastigheten är belägen inom ett tätbyggt område, att det råder högt 
bebyggelsetryck samt att ansökan strider mot den fördjupade översiktsplanen anser 
förvaltningen att förhandsbesked inte kan beviljas för ytterligare två hus utan att det 
föregås av detaljplaneläggning. 
  
Förvaltningens bedömning är att ansökan om förhandsbesked ska avslås. 
  
Grannar är hörda i detta ärende. De har uppgett att förtätning av området bör prövas 
med detaljplan.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-16 
Översiktskarta upprättad 2021-04-22 
Synpunkter från grannar inkomna 2021-03-15 och 2021-03-30  
Yttrande från Bohusläns museum inkommen 2021-03-24  
Yttrande från Västvatten inkommen 2021-03-18 
Yttrande från enheten Lantmäteri Uddevalla kommun inkommen 2021-03-08 
Ansökan inkommen 2021-02-22 
Situationsplan inkommen 2021-02-22 
Ortofoto upprättad 2021-04-28 

Jäv 
John Alexandersson (SD) anmäler jäv och deltar inte i överläggningar eller beslut.  

Yrkanden 
Henrik Sundström (M), Anna-Lena Heydar (S), Torun Elgebäck (C) och Maria 
Johansson (L): bifall till förslaget i handlingarna 
 
Kent Andreasson (UP): bevilja ansökan om förhandsbesked 
 
Jarmo Uusitalo (MP): bevilja ansökan om förhandsbesked  

Propositionsordningar 
Ordförande ställer proposition på Henrik Sundström (M) med fleras yrkande och Kent 
Andreasson (UP) och Jarmo Uusitalos (MP) yrkande och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Henrik Sundström (M) med fleras yrkande. 
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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 2021-02-24. 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 4 722 kr.  
  

Reservation 
Kent Andreasson (UP) och Kenth Johansson (UP) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag. 
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§ 223 Dnr SBN 2021/00258  

Forshälla-Berg 2:3. Ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av fritidshus. BYGG.2020.4500  

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Forshälla-
Berg 2:3. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att förhandsbesked kan beviljas  
på den aktuella platsen. I senare bygglovsskede tas utformning av byggnaderna 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 2021-04-22 
Ansökan inkommen 2020-11-26 
Situationsplan inkommen 2020-12-14 
Situationsplan inkommen 2020-12-14 
Yttrande från Västvatten inkommen 2021-03-18 
Översiktskarta upprättad 2021-04-22 
Ortofoto upprättad 2021-04-28 

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 4 730 kronor 
respektive 1 135 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen för beslutet började löpa 2020-12-14. Beslut har inte fattats inom den 
lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 § PBL. Avgifterna för beslutet reduceras därför med 5 
865 kronor i enlighet med 12 kap. 8 a § PBL och fastställs till 0 kr.  
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 224 Dnr SBN 2021/00202  

Halleröd 3:1. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
annan byggnad eller anläggning, båthall. BYGG.2021.454 

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av båthall på fastigheten Halleröd 3:1.  
Den tilltänkta åtgärden tar brukningsvärd jordbruksmark i anspråk och strider därför 
mot tillämpliga bestämmelser i plan- och bygglagen samt miljöbalken. Den sökta 
platsen ligger även inom område med kulturmiljö och byggnationen skulle skapa ett 
ingrepp i landskapet vilket innebär att de kvaliteter som förknippas med området kraftigt 
minskar genom den förändrade landskapsbilden. 
  
Det ska även noteras att samhällsbyggnadsnämnden 2017 avslog en ansökan om 
förhandsbesked för samma åtgärd, skillnaden i denna ansökan är att sökanden har 
minskat byggnadens storlek från 30x15 meter till 15x15 meter (se BYGG.2016.2092).  
  
Förvaltningens bedömning är att ansökan om förhandsbesked ska avslås. 
  
Grannar och sakägare har getts tillfälle att yttra sig över ansökan.  
  
På sammanträdet 2021-04-15 tog samhällsbyggnadsnämnden beslut att bordlägga 
ärendet.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-25 
Ortofoto upprättad 2021-04-28  
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-04-15 § 165, Dnr SBN 2021/00202 
Bemötande av inkomna synpunkter inkom 2021-03-29 
Översiktskarta upprättad 2021-03-25 
Granne med synpunkter inkommen 2021-03-17  
Yttrande från enheten Lantmäteri Uddevalla kommun inkommen 2021-03-08 
Skrivelse från sökande inför nämnd inkommen 2021-02-21 
Bilder angående skredrisken inkomna 2021-02-12 
E-post gällande skredrisk med utlåtande av geotekniker inkommen 2021-02-12 
Ansökan inkommen 2021-02-05 
Situationsplan inkommen 2021-02-05 
Situationsplan inkommen 2021-02-05 
Tjänsteanteckning Trafikverket inkommen 2021-02-05  
Bilaga till ansökan inkommen 2021-02-05 
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2017-01-19 § 15 
Yttrande från Bohusläns museum gällande tidigare ansökan BYGG.2016.2092 
inkommen 2016-12-07  

Yrkanden 
Mattias Forseng (SD): bevilja ansökan om förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 § 
plan- och bygglagen (2010:900) PBL 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Anna-Lena Heydar (S): bifall till förslaget i handlingarna 
 
Maria Johansson (L): bevilja ansökan om förhandsbesked 
 
Torun Elgebäck (C), Jerker Lundin (KD), Kent Andreasson (UP) och Kenth Johansson 
(UP) ansluter sig till Maria Johanssons (L) yrkande 
 

Propositionsordningar 
Ordförande ställer proposition på Mattias Forseng (SD) och Maria Johansson (L) med 
fleras yrkande och Anna-Lena Heydars (S) yrkande och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Anna-Lena Heydars (S) yrkande. Votering begärs. 

Omröstningsresultat 
Ja-röst innebär bifall till förslaget i handlingarna och Nej-röst innebär bifall till att 
bevilja ansökan om förhandsbesked. 
 

Ja Nej Avstår 

Anna-Lena Heydar 
(S) 

Krister Olsson (C) Henrik Sundström (M) 

Susanne Grönvall (S) Torun Elgebäck (C)  

Tony Wall (S) Maria Johansson (L)  

Jarmo Uusitalo (MP) Jerker Lundin (KD)  

 Kenth Johansson (UP)  

 Martin Pettersson (SD)  

 Mattias Forseng (SD)  

 Kent Andreasson (UP)  

 

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 1 135 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen för beslutet började löpa 2021-02-12. Beslut har fattats inom den 
lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 § PBL. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 225 Dnr SBN 2021/00259  

Holmestad 1:3. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus, gästhus, magasin samt bastu. BYGG.2021.751 

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt 
komplementbyggnader på fastigheten Holmestad 1:3. Sökanden avser enligt ansökan 
utföra enskild lösning för vatten och avlopp. Av Sveriges geologiska undersökning 
(SGU:s) kartdatabas framgår att uttagsmöjligheterna för dricksvatten i urberget är 
mindre goda och att mängden vatten beräknas till 200–600 l/h. Sökande har inte kunnat 
visa att vattenförsörjningen kan lösas på ett lämpligt och långsiktigt hållbart sätt utan 
olägenhet för grannarnas brunnar. Ansökan uppfyller därför inte de grundläggande 
förutsättningarna gällande vattentillgång enligt plan- och bygglagen. 
  
Förvaltningens bedömning är att ansökan om förhandsbesked ska avslås. 
  
Grannar och sakägare har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. Inga negativa 
synpunkter har inkommit. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-22 
Översiktskarta upprättad 2021-04-22 
Yttrande från Västvatten inkommen 2021-03-24 
Offert brunnsborrning inkommen 2021-03-18 
Yttrande från Trafikverket inkommen 2021-03-11 
Skrivelse gällande vattentillgång inkommen 2021-03-10 
Ansökan inkommen 2021-02-25 
Situationsplan inkommen 2021-02-25 
Övergripande situationsplan inkommen 2021-02-25 
Ortofoto upprättad 2021-04-28 

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 2021-03-18. Beslut har fattats inom den 
lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 § PBL. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 226 Dnr SBN 2021/00260  

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

Sammanfattning 
Ärendet ändras från ett beslutsärende till ett informationsärende då sökande önskat göra 
en hydrogeologisk undersökning vid ställe för sökt förhandsbesked.  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att notera informationen till protokollet 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 227 Dnr SBN 2021/00261  

Marteröd 1:1. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus och stallbyggnad. BYGG.2021.556 

Sammanfattning 
Ärendet utgår från sammanträdet då sökande har bett att få inkomma med ytterligare 
utredningar. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 228 Dnr SBN 2021/00262  

Myre 1:10. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus. BYGG.2021.665 

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Myre 
1:10. Sveriges geologiska undersökning (SGU:s) översiktliga kartläggning av 
grundvatten visar att det är dåliga uttagsmöjligheter av vatten i området. Mängden 
vatten beräknas till mindre än 200 l/h. Sökanden har uppgett att de kan använda 
befintlig brunn på grannfastigheten Myre 1:11. Någon ytterligare utredning i ärendet 
gällande vattenförsörjningen har inte lämnats in. Vidare ligger den sökta fastigheten 
inom ett område som är utpekat som ett aktsamhetsområde med hänsyn till risken för 
skred i finkornig jord. Det har även framkommit att bullernivåerna på platsen är höga 
och att det krävs en bullerutredning för att kunna bedöma nybyggnationens lämplighet. 
Sammantaget bedömer förvaltningen att ansökan inte uppfyller de grundläggande 
förutsättningarna gällande vattenförsörjningen samt att sökanden inte heller har kunnat 
redovisa att den aktuella platsen är lämpad för ändamålet utifrån skredrisken och 
bullernivån. 
  
Förvaltningens bedömning är att ansökan om förhandsbesked ska avslås. 
  
Grannar är inte hörda i detta ärende.   

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-21 
Översiktskarta upprättad 2021-04-22 
Yttrande från enheten Lantmäteri Uddevalla kommun inkommen 2021-03-08 
Samrådsyttrande miljötillsyn daterat 2021-02-26  
Ansökan inkommen 2021-02-18 
Situationsplan inkommen 2021-02-18 
Ortofoto upprättad 2021-04-28 

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 2021-02-18. 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 4 722 kr.  
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 229 Dnr SBN 2021/00294  

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

Sammanfattning 
Då det på nämndsammanträde 2021-04-15 § 209 beviljades utökad tomträtt för 
Ljungskile tennisklubb, i syfte att uppföra padelhall, och det på dagens sammanträde 
beslutades om beviljat bygglov, ger nämnden i uppdrag till förvaltningen att utreda 
vilka insatser som är möjliga för nämnden att göra i syfte att ge Ljungskile Ridklubb 
bättre förutsättningar för att kunna driva sin verksamhet.  

Yrkanden 
Henrik Sundström (M), Anna-Lena Heydar (S), Susanne Grönvall (S), Torun Elgebäck 
(C) och Maria Johansson (L): ge förvaltningen i uppdrag att utreda vilka insatser som är 
möjliga för samhällsbyggnadsnämnden att göra i syfte att ge Ljungskile Ridklubb bättre 
förutsättningar för att kunna driva sin verksamhet. 
 
Mattias Forseng (S), Jarmo Uusitalo (MP), Jerker Lundin (KD) och Kent Andreasson 
(UP) ansluter sig till Henrik Sundström (M) med fleras yrkande 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att ge i uppdrag till förvaltningen att utreda vilka insatser som är möjliga för 
samhällsbyggnadsnämnden att göra i syfte att ge Ljungskile Ridklubb bättre 
förutsättningar för att kunna driva sin verksamhet 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 230 Dnr SBN 2021/00254  

Tjöstelsröd 1:30. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
padelhall. BYGG.2021.1213 

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av en padelhall som huvudsakligen ligger på 
fastigheten Tjöstelsröd 1:30 och delvis på Tjöstelsröd 1:1. Det är en utökning av 
Ljungskile tennisförenings verksamhet. Hallen har en byggnadsarea på 1 184 kvm. 
  
Enligt den fördjupade översiktsplanen ligger föreslagen hall inom ett R1-område där 
man enligt den fördjupade översiktsplanen kan pröva kompletteringar av befintliga 
idrottsanläggningar. Man bör enligt översiktsplanen överväga detaljplaneläggning vid 
förändringar. Sökt plats för hallen bedöms utgöras av en lucktomt och uppförandet av 
en padelhall bedöms utgöra en komplettering av befintlig bebyggelse i området. 
Omgivningspåverkan utifrån bland annat ändrad stadsbild och ökad trafik bedöms vara 
begränsad. 
  
Räddningstjänsten har inget att erinra om inför bygglovet och Västvatten skriver att 
hallen kan kopplas till befintliga ledningar för vatten och avlopp. 
  
Förvaltningens bedömning är att ansökan om bygglov ska beviljas. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-22 
Översiktskarta upprättad 2021-04-22 
Yttrande räddningstjänsten inkommen 2021-04-15 
Yttrande från Västvatten inkommen 2021-04-13 
Planritning entresolplan inkommen 2021-04-12 
Planritning entréplan inkommen 2021-04-12 
E-post från sökande inkommen 2021-04-12 
Ansökan inkommen 2021-03-25 
Sektionsritning inkommen 2021-03-25 
Situationsplan inkommen 2021-05-10 
Fasadritning V, N inkommen 2021-05-10 
Fasadritning Ö, S inkommen 2021-05-10 
E-post från sökande inkommen 2021-04-23 
E-post från sökande inkommen 2021-05-10 
Grannyttranden från Tjöstelsröd 1:27 inkommet 2021-04-23 
Grannyttranden från Tjöstelsröd 1:11 inkommet 2021-04-27 
Grannyttranden från Tjöstelsröd 1:19 inkommet 2021-04-27 
Grannyttranden från Tjöstelsröd 2:65 inkommet 2021-04-29 
Grannyttranden från Tjöstelsröd 1:9 inkommet 2021-05-04 
Grannyttranden från Tjöstelsröd 1:51 inkommet 2021-05-04 
Grannyttranden från Tjöstelsröd 1:29 inkommet 2021-05-06 
Grannyttranden från Tjöstelsröd 1:31 inkommet 2021-05-06 
Grannyttranden från Tjöstelsröd 1:32 inkommet 2021-05-06 
Grannyttranden från Tjöstelsröd 1:47 inkommet 2021-05-07 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Grannyttranden från Tjöstelsröd 1:48 inkommet 2021-05-07 
Granneyttrande från ridskolan med bilagor inkommet 2021-05-07 
Grannyttranden från Tjöstelsröd 1:22 inkommet 2021-05-09 

Yrkanden 
Maria Johansson (L): bordlägga ärendet och i andra hand avslå ansökan om bygglov om 
det bestäms att ärendet ska avgöras idag. Avslag enligt 2 kap. 1 – 2, 6 §§ Plan- och 
bygglagen samt också 3 kap. 1 och 4 §§ Miljöbalken. Då allmänna och enskilda behov 
inte går att förena ska företräde ges åt en sådan användning som medför god hushållning 
från allmän synpunkt. Då det rör sig om åkermark som tas i anspråk av en privat 
näringsidkare ska det allmänna intresset av jordbruksmark och föreningsliv ges 
företräde. Genom närheten till ridklubb och stall bedöms inte heller en padelhall vara 
den mest lämpade verksamheten inom området. Det bedöms inte heller möjligt att 
föreskriva skyddsåtgärder eller försiktighetsmått i den omfattning som krävs för att det 
skyddsvärda intresset av jordbruksmark och föreningsliv kan tas tillvara. Eftersom 
jordbruksmark inte ska tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar som kan 
anordnas på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt på annan mark och det finns 
möjlighet att anlägga padelhallen på annan plats ska ansökan om bygglov därför avslås. 
Vidare bedöms trafiksituationen på Skarsjövägen i dagsläget inte ha kapacitet för 
ytterligare idrottsanläggningar som innebär ökad trafik på en redan hårt belastad väg. 
 
Jerker Lundin (KD) och Torun Elgebäck (C) ansluter sig till Maria Johanssons (L) 
yrkande 
 
Mattias Forseng (SD): bifall till förslaget i handlingarna 
 
Jarmo Uusitalo (MP): bifall till förslaget i handlingarna 
 
Susanne Grönvall (S): bifall till förslaget i handlingarna 
 
Kent Andreasson (UP) och Kenth Johansson (UP): Uddevallapartiet vill att Uddevalla 
kommun och samhällsbyggnadsnämnden avslår Ljungskile Tennisklubb 
bygglovsansökan, vi anser den föreslagna platsen inte är lämplig enligt de krav som 
ställs i kap 2 och 8 i PBL. Vi anser inte bygglov skall beviljas eftersom det strider mot 9 
kap 31§ i PBL på grund av att det kommer begränsa /förhindra pågående verksamhet i 
området för Ljungskile Ridklubb eftersom föreningen kommer att tvingas evakuera sina 
hästar under byggtiden. 
 

Propositionsordningar 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller inte och finner att 
ärendet ska avgöras idag. Ordförande ställer därefter proposition på avslag på ansökan 
om bygglov och bifall på ansökan om bygglov, alltså bifall till förslaget i handlingarna, 
och finner att nämnden beslutar att bifalla ansökan om bygglov. Votering begärs. 

Omröstningsresultat 
Ja-röst innebär bifall till ansökan om bygglov och nej-röst innebär avslag på ansökan 
om bygglov. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Ja Nej 

Roger Ekeroos (M) Torun Elgebäck (C) 

Jarmo Uusitalo (MP) Maria Johansson (L) 

Anna Lena Heydar (S) Jerker Lundin (KD) 

Susanne Grönvall (S) Kenth Johansson (UP) 

Tony Wall (S) Kent Andreasson (UP)

Martin Pettersson (SD)  

Mattias Forseng (SD)  

Henrik Sundström (M)  

 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 
  
att avgifterna för bygglov samt expediering och kungörelse är 32 079 kronor respektive 
1 142 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen för 
beslutet började löpa 2021-04-12. Beslut har fattats inom den lagstadgade tiden enligt 9 
kap. 27 § PBL. 
  
att för åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå "N".  
Göran Berggren godtas som kontrollansvarig. 

Reservation/Protokollsanteckning 
Jarmo Uusitalo (MP): Samhällsbyggnadsnämnden har i dag tagit ett beslut om att utreda 
olika möjligheter att stötta ridklubben. Jag känner mig trygg i att det kommer att gå att 
hitta lösningar som ger ridklubben betydligt större nya ytor än de klubben förlorar i 
samband med byggande av en padelhall. Därför kan jag bifalla ansökan om bygglov för 
padelhall. 
 
Maria Johansson (L), Jerker Lundin (KD) och Torun Elgebäck reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Kent Andreasson (UP) och Kenth Johansson (UP): Uddevallapartiet vill att Ljungskile 
Ridklubb som hyr sedan 2006 ett stall av Uddevalla kommun och arrenderar mark för 
utevistelse, vinter och sommar. Även långt innan stallet byggdes 2005 har Ljungskile 
Ridklubb haft ridskola på den här platsen. Ljungskile Ridklubb bildades 1981 och det 
vore tråkigt om vi tvingas stänga efter 40 år. Man har i dagsläget drygt 200 
uppsittningar i veckan, mestadels unga tjejer som tillbringar stor del av sin tid i stallet. 
Ljungskile Ridklubb har även ett samarbete sedan flera år med Uddevalla 
Gymnasieskola och Gymnasiesärskolan. Var skall de bedriva sin utbildning när vi 
tvingas stänga under byggtiden? Skall de vända sig till någon annan kommun? Många 
obesvarade frågor. 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Efter besök på Ljungskile ridklubb blev det ännu tydligare att vårt yrkande på 
återremiss vid senaste Samhällsbyggnadsnämnds mötet var det enda rätta då de 
oklarheter som finns nu blev bekräftade. 
 
Vid möte mellan Ljungskile Ridklubb och Uddevalla kommun. Kultur och Fritid 2020-
03-12 noterades i protokoll att föreningen blivit av med mark som används som 
vinterhagar, till Uddevalla Energi.  Tennisklubben hävdar att de har arrendet för en av 
hagarna, som lånas av ridklubben. Men så är inte fallet och en tjänsteman får i uppdrag 
att undersöka möjligheten för ridklubben att lägga detta till sitt arrendeområde som 
kompensation för det man mist till UA energi. Nu drygt ett år senare har vi inte löst 
Föreningarnas problem. 
Vi vill att Tennisklubben, Ridklubben och Uddevalla kommun reder ut vad som gäller 
före man tar beslut. Uddevalla kommun har två förvaltningar som är involverade i detta 
kaos för Ljungskile ridklubb. 
Vårt förslag, Gör om och gör rätt! 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 231 Dnr SBN 2021/00253  

Herrestads-Svenseröd 1:10. Ansökan om bygglov för 
nybyggnad av padelhall. BYGG.2021.1212 

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av en padelhall på fastigheten Herrestads-
Svenseröd 1:10. Hallen har en byggnadsarea på 1 912 kvm. 
  
Enligt Översiktsplan 2010 för Uddevalla kommun ska enstaka byggnader eller grupper 
om två till tre bostadshus utanför kustzonen i första hand etableras i anslutning till 
befintlig bebyggelse, alternativt etableras på sådant sätt som gör att allmänna intressen 
inte påverkas i negativ riktning utan påverkas positivt. Placering i landskapet och 
utformning ska anpassas till traktens etablerade bebyggelsemönster (exempelvis i 
skogsbryn och med hänsyn tagen till jordbruksmark).  
  
Föreslagen plats för byggnation ligger avskärmad från jordbruksmark och påverkar inga 
allmänna intressen eller riksintressen. Ansökan bedöms vara förenligt med 
översiktsplanen. Föreslagen hall ligger i anslutning till en annan hallbyggnad och 
bedöms därför inte påverka stads- och landskapsbilden på ett påtagligt negativt sätt. 
  
Förvaltningens bedömning är att ansökan om bygglov ska beviljas 
  
Grannehörande genomförs just nu med sista svarsdatum den 7 maj. 
Inga negativa synpunkter har inkommit. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-22 
Översiktskarta upprättad 2021-04-22 
Yttrande från Trafikverket inkommen 2021-04-20 
Situationsplan inkommen 2021-04-15 
Sektionsritning inkommen 2021-04-15 
Fasadritning SV,NV,NO,SO inkommen 2021-04-15 
Planritning inkommen 2021-04-15  
Ansökan inkommen 2021-03-26 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 
  
att avgifterna för bygglov samt expediering och kungörelse är 40 989 kronor respektive 
1 142 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen för 
beslutet började löpa 2021-04-15. Beslut har fattats inom den lagstadgade tiden enligt 9 
kap. 27 § PBL. 
  
att för åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå "N".  
Peter Antonsson godtas som kontrollansvarig. 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 232 Dnr SBN 2021/00206  

Ammenäs 1:293. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
garage samt rivning av byggnader. BYGG.2021.594 

Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnad av garage samt rivning av byggnader på fastigheten 
Ammenäs 1:293. För fastigheten gäller detaljplan Fo10Ä som vann laga kraft 2002. 
Detaljplanen reglerar bland annat att den högsta tillåtna byggnadsarea per tomt är 200 
kvm. Det nya garaget föreslås bli 80 kvm stort vilket medför att den sammanlagda 
byggnadsarean på fastigheten uppgår till 227 kvm, efter att man rivit någon mindre 
byggnad och tillbyggnad enligt ansökan. Byggnadsarean kommer då att överskridas 
med 13,5 % vilket inte utgör en liten avvikelse enligt praxis.  
  
Planen föreskriver också en högsta byggnadshöjd på tre meter och eftersom garagets 
långsidor även utgör gavelsidorna så har garaget ingen traditionell utformning och 
därför bedöms kortsidan som är placerad mot grönområdet norr om garaget vara den 
beräkningsgrundande fasaden. Byggnadshöjden uppgår därför till 3,2 meter. Tak ska 
utformas som sadeltak och med taknock i byggnadens längdriktning, även detta utgör en 
avvikelse från detaljplanen. Sammantaget bedöms avvikelserna inte utgöra avvikelser 
från detaljplanen som kan godtas. 
  
Förvaltningens bedömning är att ansökan om bygglov ska avslås. 
  
Grannar och sakägare har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. Inga negativa 
synpunkter har inkommit. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-01 
Översiktskarta upprättad 2021-03-30 
Skrivelse från sökanden inkommen 2021-03-03 
Situationsplan inkommen 2021-02-23 
Sektions- och konstruktionsritning, garage inkommen 2021-02-23 
Fasadritning, garage inkommen 2021-02-23 
Ansökan inkommen 2021-02-12 

Yrkanden 
Henrik Sundström (M), Anna-Lena Heydar (S), Torun Elgebäck (C) och Maria 
Johansson (L): bevilja ansökan om bygglov 
 
Martin Pettersson (SD): bevilja ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och 
bygglagen (2010:900) PBL 
 
Kent Andreasson (UP) och Jerker Lundin (KD): bevilja ansökan om bygglov 
 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Propositionsordningar 
Ordförande ställer proposition på Henrik Sundström (M) med fleras yrkande och bifall 
till förslaget i handlingarna och finner att nämnden beslutar i enlighet med Henrik 
Sundström (M) med fleras yrkande. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att bevilja 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 8 911 
kronor respektive 1 135 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen för beslutet började löpa 2021-02-23. Beslut har inte fattats inom den 
lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 § PBL. Avgifterna för beslutet reduceras därför med  
2 011 kronor i enlighet med 12 kap. 8 a § PBL och fastställs till 8 042 kr. 
 
att för åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå ”N”. Anders Andersson 
godtas som kontrollansvarig. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 233 Dnr SBN 2021/00252  

Halla-Stenbacken 1:3. Ansökan om marklov för ändring av 
marknivå. BYGG.2021.758 

Sammanfattning 
Ansökan avser marklov för ändring av marknivå samt bygglov för stödmur och plank. 
Syftet med ansökan är att anordna parkeringsplats. Fastigheten omfattas av detaljplan 
som vann laga kraft 1997. Ansökan innebär att stödmuren till mer än hälften placeras 
inom mark som inte får bebyggas. 
  
Förvaltningens bedömning är att ansökan om bygglov ska avslås. 
 
Grannar är inte hörda i detta ärende. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-21 
Översiktskarta upprättad 2021-04-21 
Situationsplan inkommen 2021-03-09 
Marksektion inkommen 2021-03-09 
Ansökan inkommen 2021-02-26 

Yrkanden 
Kent Andreasson (UP): bevilja ansökan om marklov 

Propositionsordningar 
Ordförande ställer proposition på Kent Andreassons (UP) yrkande och förslaget i 
handlingarna och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget i handlingarna. 

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 4 855 
kronor respektive 1 142 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen för beslutet började löpa 2021-03-09. Beslut har fattats inom den 
lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 § PBL. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 234 Dnr SBN 2021/00250  

Kolvik 1:82. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus, 
sovrum. BYGG.2021.1091 

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av fritidshus, sovrum med 14 kvadratmeter 
byggnadsarea, som uppförs i ett plan. Enligt detaljplanens bestämmelser får 
huvudbyggnad uppföras med en byggnadsyta om högst 75 kvm. Befintlig byggnad har 
en byggnadsarea på 76 m2, vilket innebär att byggrätten redan är utnyttjad till fullo. 
Hela tillbyggnadens byggnadsarea på 14 kvadratmeter utgör därmed en överyta på 19% 
samt utförs helt på prickmark. Förvaltningen anser att de sammantagna avvikelserna är 
alltför omfattande för att kunna bedömas som en liten avvikelse enligt 9 kap. 31 b § 
PBL.  
  
Förvaltningens bedömning är att ansökan om bygglov ska avslås. 
  
Grannar är inte hörda i detta ärende. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-22 
Översiktskarta upprättad 2021-04-21 
Ansökan inkommen 2021-03-16 
Situationsplan inkommen 2021-03-16 
Plan-, fasad- och sektionsritningar inkomna 2021-03-16 

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 3 656 
kronor respektive 1 142 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen för beslutet började löpa 2021-03-16. Beslut har fattats inom den 
lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 § PBL. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 235 Dnr SBN 2021/00251  

Hällebäck 1:55. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
fritidshus. BYGG.2021.941  

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus. Nybyggnationen är en 
komplettering till befintliga fritidshus i området. Den nya byggnaden kommer dock att 
placeras nära gränsen mot gällande strandskydd och eftersom ansökan gäller en bostad 
kommer en hemfridszon att skapas naturligt. Mot bakgrund av att hemfridszonen kan 
förväntas påverka det strandskyddade området krävs dispens från detta. På grund av den 
negativa påverkan på det strandskyddade området är bedömningen att den ansökta 
nybyggnationen inte uppfyller kraven i 2 kap. plan- och bygglagen och ansökan kan 
därmed inte beviljas. Den ansökta åtgärden ger också fastigheten en total byggnadsarea 
på 86 m2 vilket innebär en överyta på 11 kvm eller ca 15%. Förvaltningen bedömer att 
denna avvikelse inte utgör en liten avvikelse från gällande detaljplan enligt 9 kap. 31 b 
PBL.  
  
Förvaltningens bedömning är att ansökan om bygglov ska avslås. 
  
Grannar är inte hörda i detta ärende. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-22 
Skrivelser från sökanden inkomna 2021-04-16 
Samrådsyttrande miljöprövning/naturvård daterat 2021- 03-22 
Ansökan inkommen 2021-03-04 
Situationsplan inkommen 2021-03-04 
Marksektionsritning inkommen 2021-03-04 
Plan-, fasad- och sektionsritningar inkomna 2021-03-04 
  
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2021-02-16 § 44 

Yrkanden 
Henrik Sundström (M), Anna-Lena Heydar (S), Torun Elgebäck (C) och Maria 
Johansson (L): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att avslå ansökan med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 
  
att avgifterna för bygglov samt expediering och kungörelse är 6 854 kronor respektive 
1 142 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen för 
beslutet började löpa 2021-03-04. Beslut har fattats inom den lagstadgade tiden enligt 9 
kap. 27 § PBL. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 236 Dnr SBN 2021/00242  

Forshälla-Sund 1:232. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus. BYGG.2021.1032  

Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnad av två flerbostadshus med sex lägenheter i respektive 
byggnad. Bygglov har tidigare getts för flerbostadshus, parhus och radhus i området. 
Man önskar nu byta ut två av radhusen mot flerbostadshus. Ansökan är förenlig med 
detaljplanen och uppfyller övriga krav i plan- och bygglagen. Förvaltningens förslag till 
beslut är att ansökan ska beviljas. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-23 
Översiktskarta upprättad 2021-04-23 
Yttrande räddningstjänsten inkommen 2021-04-15 
Yttrande från Västvatten inkommen 2021-04-13 
Ansökan inkommen 2021-03-12 
Situationsplan inkommen 2021-03-12 
Markplaneringsritning inkommen 2021-03-12 
Plan-, fasad- och sektionsritningar inkomna 2021-03-12 
Kulörbeskrivning inkommen 2021-03-12 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 
  
att avgifterna för bygglov är 7 768 kronor i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. Tidsfristen för beslutet började löpa 2021-03-12. Beslut har fattats 
inom den lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 § PBL. 
  
att för åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå N. Byggherrens förslag 
till kontrollansvarig godtas. Kontrollansvarig är Maria Ander. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 237 Dnr SBN 2021/00243  

Ranneberg 1:10. Ansökan om bygglov och marklov för 
nybyggnad av vattenreservoar. BYGG.2021.1114 

Sammanfattning 
Ansökan avser anläggande av vattenreservoar. Projektet innebär även anläggande av 
väg fram till platsen för reservoaren. Ansökan bedöms inte innebära någon olägenhet 
för omgivningen. Ansökan uppfyller kraven i plan- och bygglagen. Förvaltningens 
förslag till beslut är att ansökan ska beviljas. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-23 
Översiktskarta upprättad 2020-04-23 
Yttrande från Lantmäterienheten inkommet 2021-04-23  
Yttrande från Västvatten inkommen 2021-04-20 
Yttrande räddningstjänsten inkommen 2021-04-15 
Yttrande Bohusläns museum inkommet 2021-04-29 
Ansökan inkommen 2021-03-18 
Situationsplan inkommen 2021-03-18 
Situationsplan översikt inkommen 2021-03-18 
Plan-, fasad- och sektionsritningar inkomna 2021-03-18 

Yrkanden 
Henrik Sundström (M), Anna-Lena Heydar (S), Torun Elgebäck (C) och Maria 
Johansson (L): bevilja ansökan om bygglov 

Propositionsordningar 
Ordförande ställer proposition på Henrik Sundström (M) med fleras yrkande och 
förslaget i handlingarna och finner att nämnden beslutar i enlighet med Henrik 
Sundström (M) med fleras yrkande. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 
 
att avgifterna för bygglov samt expediering och kungörelse är 10 681 kronor respektive 
1 142 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen för 
beslutet började löpa 2021-03-18. Beslut har fattats inom den lagstadgade tiden enligt 9 
kap. 27 § PBL. 
 
att för åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå K. Byggherrens förslag 
till kontrollansvarig godtas. Kontrollansvarig är. Patrick Widengård. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 238 Dnr SBN 2021/00245  

Långehed 1:8. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
industribyggnad. BYGG.2020.4733 

Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnad av industrilokal med lager. Ansökan uppfyller kraven i plan- 
och bygglagen och innebär ingen olägenhet för omgivningen. Förvaltningens förslag till 
beslut är att ansökan ska beviljas. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-23 
Översiktskarta upprättad 2021-04-23 
Samrådsyttrande miljö - tillsyn daterat 2021-04-08  
Situationsplan inkommen 2021-03-23 
Beskrivning av projektet inkommen 2021-03-15 
Ansökan inkommen 2020-12-30 
Plan- och fasadritning inkommen inkomna 2020-12-30 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 
  
att avgifterna för bygglov samt expediering och kungörelse är 13 709 kronor respektive  
1 142 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen för 
beslutet började löpa 2021-03-23. Beslut har fattats inom den lagstadgade tiden enligt 9 
kap. 27 § PBL. 
  
att för åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå N. Byggherrens förslag 
till kontrollansvarig godtas. Kontrollansvarig är Peter Antonsson.  
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 239 Dnr SBN 2021/00241  

Resteröd 5:4. Ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad 
användning av bostadshus till veterinärklinik samt parkeringar. 
BYGG.2021.1077 

Sammanfattning 
Ansökan avser ändrad använding av bostadshus till veterinärklinik samt parkeringar. 
Ansökan uppfyller kraven i plan- och bygglagen. Förvaltningens förslag till beslut är att 
ansökan ska beviljas. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-23 
Översiktskarta upprättad 2021-04-23 
Yttrande räddningstjänsten inkommen 2021-04-15 
Situationsplan inkommen 2021-04-07 
Fasad- och sektionsritningar inkomna 2021-04-06 
Planritningar inkomna 2021-03-16 resp. 2021-04-06 
Ansökan inkommen 2021-03-16 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 
  
att avgifterna för bygglov och startbesked samt expediering och kungörelse är 6 797 
kronor respektive 1 142 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen för beslutet började löpa 2021-04-07. Beslut har fattats inom den 
lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 § PBL. 
  
att för åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå N. Byggherrens förslag 
till kontrollansvarig godtas. Kontrollansvarig är: Anders Andersson 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 240 Dnr SBN 2021/00263  

Herrestad 16:1. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus och garage. BYGG.2020.4671 

Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus samt garage på en tomt som avstyckas från 
Herrestad 16:1. Ansökan avviker då huset placeras ca 3,8 meter från blivande norra 
gränsen, samt att garaget placeras 1 meter från nuvarande södra gräns. 
  
Förvaltningens bedömning är att ansökan om bygglov ska avslås. 
  
Grannar är hörda i detta ärende och har inga synpunkter 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-23 
Översiktskarta upprättad 2021-04-23 
Ortofoto upprättat 2021-05-03 
Yttrande från Västvatten inkommen 2021-01-19 
Ansökan inkommen 2020-12-15 
Situationsplan inkommen 2020-12-15 
Markplaneringsritning inkommen 2020-12-15 
Sektionsritning inkommen 2020-12-15 
Planritning inkommen 2020-12-15 
Marksektionsritning garage inkommen 2020-12-15 
Marksektionsritning inkommen 2020-12-15 
Fasadritning SV, SO garage inkommen 2020-12-15 
Fasadritning NO, NV garage inkommen 2020-12-15 
Plan- och sektionsritning garage inkommen 2020-12-15 
Fasadritning SV, SO inkommen 2020-12-15 
Fasadritning NO, NV inkommen 2020-12-15 

Yrkanden 
Maria Johansson (L): bevilja ansökan om bygglov 
 
Martin Pettersson (SD): bifall till förslaget i handlingarna 
 
Henrik Sundström (M), Anna-Lena Heydar (S), Susanne Grönvall (S) och Torun 
Elgebäck (C): bifall till förslaget i handlingarna 

Propositionsordningar 
Ordförande ställer proposition på Maria Johanssons (L) yrkande och förslaget i 
handlingarna och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget i handlingarna 

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



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

att avgifterna för avslag samt expediering och kungörelse är 10 898 kronor respektive 
1 135 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen för 
beslutet började löpa 2021-03-10. Beslut har fattats inom den lagstadgade tiden enligt 9 
kap. 27 § PBL 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 241 Dnr SBN 2021/00207  

Herrestads-Groröd 1:19. Anmälan om olovlig rivning av 
byggnad. TILLSYN.2021.161 

Sammanfattning 
Ansökan avser olovlig rivning av enbostadshus med 129 m2 area utan startbesked. 
Anmälan för rivning var inlämnad vid tillfället, men rivning påbörjades innan 
startbesked utfärdats.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-26 
Översiktskarta upprättad 2021-03-26 
Ortofoto upprättat 20021-05-03 
Beräkning byggsanktionsavgift upprättad 2021-03-26 
Foton från platsbesök daterade 201-01-21 
Situationsplan rivningsanmälan inkommen 2021-01-21 
Fotografier från rivningsanmälan inkomna 2021-01-17 
Anmälningsblankett rivningsanmälan inkommen 2021-01-17 

Jäv 
Martin Pettersson (SD) och John Alexandersson (SD) anmäler jäv och deltar inte i 
överläggningar eller beslut.  

Yrkanden 
Henrik Sundström (M), Anna-Lena Heydar (S), Torun Elgebäck (C) och Maria 
Johansson (L): reducera sanktionsavgiften till 25 % av den ursprungliga avgiften 

Propositionsordningar 
Ordförande ställer proposition på Henrik Sundström (M) med fleras yrkande och 
förslaget i handlingarna och finner att nämnden beslutar i enlighet med Henrik 
Sundström (M) med fleras yrkande. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL och 9 kap. 15 § p 1 
plan- och byggförordningen (2011:338), PBF ta ut en byggsanktionsavgift om  
14 613 kronor av Håkan Rhinebo, .  
  
Avgiften ska betalas till Uddevalla kommun inom två månader efter att beslutet har 
delgetts den avgiftsskyldige. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 242 Dnr SBN 2021/00248  

Ljungs-Kärr 1:76. Anmälan om olovlig byggnation, påbörjat 
byggnation utan startbesked. TILLSYN.2021.1057 

Sammanfattning 
Påbörjad byggnation utan startbesked, tillbyggnad av ett enbostadshus. 
2019-07-01 inkom en ansökan om bygglov för tillbyggnad på 25 kvm i två våningar, 
med en bruttoarea på 50 kvm, diarienummer 2019.2678. Bygglov i ärendet gavs  
2019-09-02. I bygglovet framgår att en åtgärd inte får påbörjas innan 
samhällsbyggnadsnämnden gett ett startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL. I ett mejl daterat 
2021-04-05 bekräftar fastighetsägaren att han startade bygget för tidigt. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-19 
Kommunicering 2021-04-16 
Foto från platsbesök 2021-04-15 
Foto och ritning på tillbyggnaden 2021-04-15 
Byggsanktionsavgift 2021-04-15 
Mejl Fastighetsägaren bekräftar 2021-04-05 
Mejlkonversation OVK daterat 2021-02-24 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL och 9 kap 6 § 4 p 
plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, ta ut en byggsanktionsavgift om 16 065 
kronor av Arteh Sajjadi , ägare till fastigheten Ljungs-Kärr 1:7.  
  
Avgiften ska betalas till Uddevalla kommun inom två månader efter att beslutet har 
delgetts den avgiftsskyldige. 
  
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 243 Dnr SBN 2020/00630  

Pipfabriken 4. Anmälan om olägenhet/störning, buller. 
HAL.2018.3519 

Sammanfattning 
Ärendet utgår från sammanträdet. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 244 Dnr SBN 2021/00150  

Nöthult 1:5. Klagomål på utfyllnad med schaktmassor. 
MIL.2017.4463 

Sammanfattning 
Fastighetsägarna har sedan år 2013 fyllt ut tre större områden på fastigheten Nöthult 1:5 
med schaktmassor med okänt föroreningsinnehåll. Förvaltningen bedömer att det finns 
ett syfte med utfyllnaden vid ett av områdena (Område B söder enligt bilaga 1), medan 
utfyllnaden saknar syfte vid de andra två områdena (Område A och Område B norr). 
Förvaltningen har genom åren tagit emot flera klagomål på utfyllnaden och i samband 
med detta påpekat för fastighetsägarna att de behöver provta schaktmassorna för att 
utreda om de innehåller föroreningar som kan orsaka risker för miljön eller människors 
hälsa. 
  
Eftersom fastighetsägarna har lagt upp stora mängder schaktmassor med okänt 
föroreningsinnehåll och underlåtit att provta massorna bedömer förvaltningen att det är 
motiverat att förelägga fastighetsägarna att utföra provtagning av massorna för att få en 
bild av massornas föroreningsinnehåll och dess eventuella påverkan på miljön. 
Förvaltningen bedömer även att det är skäligt att förena beslutet med vite. 
  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-26 
Bilaga 1 Karta över områden med utlagda schaktmassor inom fastigheten Nöthult 1:5 
2021-04-26 
  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att fastighetsägare Ulf Christer Arne Andersson, personnummer  och Ulf 
Magnus Andersson, personnummer  ska vidta följande åtgärder: 
  

1. Utföra en översiktlig miljöteknisk undersökning med syftet att undersöka 
föroreningsinnehåll i de upplagda schaktmassorna inom fastigheten Nöthult 1:5.  
 
Undersökningen ska omfatta de schaktmassor som lagts ut inom område A, 
område B norr, område B söder, samt vägen mellan område B norr och område 
B söder enligt bilaga 1. 
 
Undersökningen ska omfatta provtagning och analys av de upplagda 
schaktmassorna genom i huvudsak provgropsgrävning. Provpunkterna ska 
placeras så att en representativ bild ges av de upplagda massornas innehåll. 
Analys ska ske åtminstone av metaller, PAH, aromater, alifater, pH och TOC. 
Provtagning av grundvatten ska ingå i undersökningen.  
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

2. Inkomma med ett skriftligt förslag till provtagningsplan innan undersökningen 
genomförs.  
 
Provtagningsmetodiken ska beskrivas i provtagningsplanen. Provtagning ska ske 
enligt vedertagna metoder enligt Naturvårdsverkets vägledning samt Svenska 
Geotekniska Föreningens, SGF:s fälthandbok för miljötekniska undersökningar 
(SGF 2:2013). Förslag till provtagningsplan samt genomförande av 
undersökningen ska utföras av en oberoende sakkunnig konsult (miljökonsult) 
med erfarenhet av miljötekniska undersökningar. 
 
Förslaget till provtagningsplan ska ha inkommit till 
samhällsbyggnadsförvaltningen senast 4 månader efter att beslutet vunnit laga 
kraft. 
 

3. Provtagningsplanen ska godkännas av samhällsbyggnadsförvaltningen innan 
undersökningen genomförs. 
 

4. Redovisa resultatet av undersökningen i en rapport som åtminstone innehåller 
karta med provpunkterna, sammanställning av analysresultat och bifogade 
analysprotokoll, fältprotokoll för jord och grundvatten, samt bedömning av 
miljö- och hälsorisker.  
 
Rapporten ska redovisas till samhällsbyggnadsförvaltningen senast 6 månader 
efter att samhällsbyggnadsförvaltningen godkänt provtagningsplanen. 
 

Beslutspunkt 2 om att inkomma med ett skriftligt förslag till provtagningsplan förenas 
med ett vite om 40 000 kronor till vardera fastighetsägare Ulf Christer Arne Andersson, 
personnummer  och Ulf Magnus Andersson, personnummer  
ifall åtgärden in e vidtas inom utsatt tid. 
 
att förbjuda fastighetsägarna Ulf Christer Arne Andersson, personnummer 

 och Ulf Magnus Andersson, personnummer  att överlåta fastigheten 
Nöthult 1:5 innan den ovanstående undersökningen har genomförts och redovisats till 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
att förbudet att överlåta fastigheten innan undersökningen genomförts och redovisats till 
samhällsbyggnadsförvaltningen gäller även om beslutet överklagas. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 245 Dnr SBN 2021/00256  

Geddeknippeln 1:11 Verksamhet med inert deponi på 
fastigheten Geddeknippeln 

Sammanfattning 
Samgräv Recycling AB (bolaget) har sedan 2014 tillstånd enligt miljöbalken att bedriva 
verksamhet med inert deponi på fastigheten Geddeknippeln 1:11 i Uddevalla kommun. 
  
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sedan bolaget erhöll sitt tillstånd bedrivit tillsyn 
över verksamheten. Förvaltningen har i ökande omfattning, särskilt sedan 2019 
uppmärksammat brister i verksamheten, och anser att bristerna är så pass stora och i 
sådan omfattning att det inte går att kan fullfölja vår tillsynsuppgift över verksamheten. 
Förvaltningen upplever även stora svårigheter i att kommunicera med bolaget, vilket 
ytterligare försvårar tillsynsarbetet. Förvaltningens bedömning är att bolaget inte längre 
kan anses vara lämpligt att bedriva verksamheten. 
  
Med anledning av detta förslår samhällsbyggnadsförvaltningen att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar om att lämna in en ansöka till Länsstyrelsen 
(Miljöprövningsdelegationen) om att helt återkalla verksamhetens tillstånd. 
  
Samhällsbyggnadsförvaltningen förslår att bilagan till tjänsteskrivelsen utgör underlaget 
för nämndens beslut samt även utgör ansökan till Länsstyrelsen. 
  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelser datum 2021-04-21 
Bilaga ansökan till Länsstyrelsen om prövning att återkalla tillstånd enligt miljöbalken 
daterad 2021-04-21 
Bilaga 1–15 tillhörande ansökan till Länsstyrelsen om prövning att återkalla tillstånd. 
enligt miljöbalken. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att lämna in en ansökan till Länsstyrelsen om att återkalla tillstånd enligt miljöbalken   
för verksamhet bolaget Samgräv Recycling AB bedriver. 
  
att bilagor till tjänsteskrivelsen utgör ansökan till Länsstyrelsen 
  



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 246 Dnr SBN 36478  

Information om framtagande av riktlinjer kring specialkost i 
kommunen 

Sammanfattning 
Ärendet utgår från sammanträdet. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 247 Dnr SBN 2020/00660  

Medborgarförslag om att anlägga en gång/cykelbana vid 
Hogstorps skola 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag inkom 14 september, 2020 om önskan att det ska anläggas en 
gång- och cykelbana, mellan väg 832 och Hogstorps skola, samt ett övergångsställe från 
gång- och cykelbanan till skolområdet. Förslagsställaren anser att nuvarande infartsväg 
är farlig för barn att gå och cykla på under de tider när skolan börjar och slutar. 
  
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det finns ett behov av att anlägga 
gång- och cykelbana utmed infartsvägen till Hogstorps skola. Infartsvägen bör förses 
med gatubelysning. I projektet bör en hastighetsdämpande passage över infarten till 
skolans parkering anläggas. 
  
Förvaltningens bedömning är att projektet kan läggas in i planeringen för byggnation 
inom två till tre år. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-23 
Kartbilaga till samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-23 
Medborgarförslag 2020-10-20 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-10-20 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att bifalla medborgarförslaget 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 248 Dnr SBN 2020/00563  

Medborgarförslag från Fredrik Olsson om att bygga om infarten 
till Hogstorps skola 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag inkom 29 augusti, 2020 från Fredrik Olsson om att infartsvägen 
till Hogstorps skola behöver byggas om. Idag saknas en säker förbindelse mellan gång- 
och cykelbanan utmed väg 832 och skolans område. Infartsvägen saknar gatubelysning 
och är så smal och krokig att när två fordon ska mötas tvingas gående att gå utanför 
vägbanan. 
  
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det finns behov av att anlägga gång- 
och cykelbana utmed infartsvägen till Hogstorps skola. Infartsvägen bör förses med 
gatubelysning. I byggnationen bör en hastighetsdämpande passage över infarten till 
skolans parkering ingå. 
  
Förvaltningens bedömning är att projektet kan läggas in i planeringen för byggnation 
inom två till tre år. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-23 
Kartbilaga till Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-23 
Medborgarförslag från Fredrik Olsson 2020-09-15 
Bilaga till medborgarförslag 2020-09-15 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-09-15 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att bifalla medborgarförslaget 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 249 Dnr SBN 2020/00406  

Medborgarförslag om att införa hastighetsbegränsande 
åtgärder på Parkgatan 

Sammanfattning 
Förslagsställaren skriver i medborgarförslaget att söder i Uddevalla växer 
befolkningsmässigt genom bostadsbyggandet på Folkets park och före detta 
Söderskolan. Trafikvolymen på Parkgatan har ökat och många trafikanter håller hög 
hastighet. Under kvälls- och nattetid stör buller och oljud från accelererande bilar och 
motorcyklar.  
  
Faktumet att Parkgatan är huvudled förstärker budskapet att genomfartstrafiken har 
”fritt fram” mot övriga trafikanter.  
Vidare skriver förslagsställaren att det borde vara genomfartstrafiken som ska ta hänsyn 
till övrig trafik. Det kan inte vara riktigt att en huvudled ska genomkorsa ett 
bostadsområde. Äldre och barnfamiljer har behov av att regelbundet korsa Parkgatan. 
Lekplatsen som byggts utmed norra sidan av Parkgatan innebär att barn som bor på 
söder om Parkgatan måste passera en huvudled för att komma till lekplatsen.  
  
Förslagsställaren föreslår följande åtgärder:  
• att begreppet huvudled på Parkgatan tas bort  
• att hastigheten på Parkgatan begränsas till 30 km/timme  
• att någon form av hastighetsdämpande åtgärder med typ gupp eller bula monteras på 
Parkgatan  
  
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att huvudledsbeslutet på Parkgatan inte 
bör upphävas. Parkgatan ingår i ett av stadens huvudstråk tillsammans med delar av 
Anders Knapes väg och Södra Drottninggatan (vid Sörkälleplatsen), Sörkällegatan och 
Östergatan. Ett huvudstråk med olika typer av reglering skapar en otydlighet för 
trafikanterna vilket inte gynnar trafiksäkerheten. 
Vidare bedömer förvaltningen att det inte finns tillräckliga skäl till att införa 
hastighetsbegränsningen 30 km/timme eller att anlägga hastighetsdämpande åtgärder på 
Parkgatan. Den senaste trafikmätningen visar inte på sådana hastighetsnivåer som skulle 
kunna ligga till grund för att införa en lägre hastighetsbegränsning och/eller förse gatan 
med hastighetsdämpande åtgärder. 
  
Vid Samhällsbyggnadsnämndens möte 2021-03-18 beslutades att ärendet skulle 
bordläggas och att förvaltningen på nästa nämndsammanträde ger information om 
hastighet vid huvudled i staden och att ett beslut fattas då. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-22 
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2021-03-18 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kartbilaga 2021-02-25 
Medborgarförslag 2020-06-16 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-06-16 
  



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Yrkanden 
Kent Andreasson (UP): bifall till de hastighetsbegränsande åtgärderna som återfinns i 
medborgarförslaget. Uddevallapartiet vill att Uddevalla kommun genomför Trygghets - 
och säkerhetsskapande åtgärder genom ett lågfartsområde 30Km/h på Parkgatan.  

Propositionsordningar 
Ordförande ställer proposition på Kent Andreassons (UP) yrkande och förslaget i 
handlingarna och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget i handlingarna. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att avslå medborgarförslaget 

Reservation/Protokollsanteckning 
Kent Andreasson (UP) och Kenth Johansson (UP) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag och med följande protokollsanteckning: Uddevallapartiet vill att 
Uddevalla kommun genomför Trygghets - och säkerhetsskapande åtgärder och ett 
lågfartsområde på Parkgatan. 
Under senaste åren har mycket byggnation inom ”Söderskolan” och 
”Folkesparkområdet” bidragit till en ökad trafik av både barn och äldre gående och 
cyklister i området. 
Parkgatan är idag mycket kraftigt trafikerad. 
 
Man bygger en ny fin lekplats i hörnet Parkgatan/Packhusgatan. 
Det uppskattas att ni just nu gör i ordning lekplatsen i hörnet Parkgatan/Packhusgatan. 
Den kommer säkert att locka och glädja många barn. Det vore dock oförsvarligt, att 
fortsätta godkänna dagens högsta tillåtna hastighet som är 50 km/h på Parkgatan, när 
lekplatsen är färdig. Många barn kommer att springa över gatan från alla nybyggda hus 
på Söderplan, Kongressen samt Cirkusplatsen. Medborgarförslaget är att, så fort 
lekplatsen står klar, sänka högsta tillåtna hastighet till 30 km/h, liksom det är i 
anslutning till kommunens skolor. Här kommer även yngre än barn i skolåldern, att 
passera en hårt trafikerad gata! 
 
Jerker Lundin (KD) ansluter sig till Kent Andreasson (UP) och Kenth Johanssons (UP) 
reservation. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 250 Dnr SBN 2020/00287  

Medborgarförslag från Christer Dahlqvist om sänkt hastighet 
vid lekplatsen Parkgatan/Packhusgatan 

Sammanfattning 
Förslagsställaren skriver i medborgarförslaget att Parkgatan bör få sänkt 
hastighetsbegränsning från 50 till 30 km/timme. Lekplatsen, på norra sidan av 
Parkgatan, kommer efter dess upprustning att locka och glädja många barn. Många barn 
som bor på södra sidan av Parkgatan kommer att springa över gatan. Även yngre barn i 
skolåldern har behov av att passera den hårt trafikerade gatan. 
  
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att barn inte ska vistas i trafiken utan vuxens 
sällskap. Speciellt gäller detta barn som saknar tillräcklig medvetenhet om trafik och 
trafiksäkerhet. En lägre hastighetsbegränsning på Parkgatan ger inte per automatik en 
säkrare trafikmiljö för barn.  
  
Förvaltningen anser att medborgarförslaget om att införa hastighetsbegränsningen 30 
km/timme på Parkgatan ska avslås. 
  
Vid Samhällsbyggnadsnämndens möte 2021-03-18 beslutades att ärendet skulle 
bordläggas och att förvaltningen på nästa nämndsammanträde ger information om 
hastighet vid huvudled i staden och att ett beslut fattas då. 
  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-22 
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2021-03-18 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kartbilaga 2021-02-24 
Medborgarförslag 2020-04-15 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-04-15 

Yrkanden 
Kent Andreasson (UP): bifall till de hastighetsbegränsande åtgärderna som återfinns i 
medborgarförslaget. Uddevallapartiet vill att Uddevalla kommun genomför Trygghets - 
och säkerhetsskapande åtgärder genom ett lågfartsområde 30Km/h på Parkgatan. 
 
Jerker Lundin (KD): bifalla medborgarförslaget 

Propositionsordningar 
Ordförande ställer proposition på Kent Andreasson (UP) och Jerker Lundins (KD) 
yrkande och förslaget i handlingarna och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
förslaget i handlingarna. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att avslå medborgarförslaget 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
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Reservation/Protokollsanteckning 
Kent Andreasson (UP) och Kenth Johansson (UP) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag och med följande protokollsanteckning: Uddevallapartiet vill att 
Uddevalla kommun genomför Trygghets - och säkerhetsskapande åtgärder och ett 
lågfartsområde på Parkgatan. 
Under senaste åren har mycket byggnation inom ”Söderskolan” och 
”Folkesparkområdet” bidragit till en ökad trafik av både barn och äldre gående och 
cyklister i området. 
Parkgatan är idag mycket kraftigt trafikerad. 
 
Man bygger en ny fin lekplats i hörnet Parkgatan/Packhusgatan. 
Det uppskattas att ni just nu gör i ordning lekplatsen i hörnet Parkgatan/Packhusgatan. 
Den kommer säkert att locka och glädja många barn. Det vore dock oförsvarligt, att 
fortsätta godkänna dagens högsta tillåtna hastighet som är 50 km/h på Parkgatan, när 
lekplatsen är färdig. Många barn kommer att springa över gatan från alla nybyggda hus 
på Söderplan, Kongressen samt Cirkusplatsen. Medborgarförslaget är att, så fort 
lekplatsen står klar, sänka högsta tillåtna hastighet till 30 km/h, liksom det är i 
anslutning till kommunens skolor. Här kommer även yngre än barn i skolåldern, att 
passera en hårt trafikerad gata! 
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§ 251 Dnr SBN 2020/00359  

Medborgarförslag om att stänga infart vid Rimnersområdet 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit om att stänga av Edingsvägen vid Rimnersområdet i 
samband med att området byggs ut till sportcentrum. All trafik till området föreslås gå 
via Västgötavägen och Exercisvägen. Åtgärden skulle enligt förslaget innebära minskad 
trafik för boende inom Hedegärdeområdet. 
  
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att Edingsvägen tillsammans med 
Exercisvägen är en mycket viktig länk i stadens trafiksystem. En avstängning av 
Edingsvägen vid Rimnersområdet skulle ge oönskade framkomlighetsproblem på väg 
44 vid Kurödsmotet och på ett flertal av kommunens gator. En avstängning skulle även 
innebära en ökad sårbarhet vid trafikolyckor, drift- och underhållsarbeten av gator och 
omöjliggöra specialtransporter på väg 44 som är högre än den fria höjden 4,5 meter. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-21 
Medborgarförslag om att stänga infart vid Rimnersområdet inkommet 2020-05-19 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag inkommet 2020-05-19 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att avslå medborgarförslaget.  
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 252 Dnr SBN 2020/00288  

Medborgarförslag från Linn Wallén om att åtgärda 
nedskräpning vid vägsträckan Bratterödsmotet-Gustavsberg-
Uddevalla 

Sammanfattning 
Medborgarförslaget avser nedskräpning längs vägsträckan mellan Bratterödsmotet och 
Gustavsberg. Förslagsställaren föreslår också att kommunen ska ta bort flera av de 
vägfickor som finns utmed sträckan då de ofta används som dumpningsplatser.  
  
Samhällsbyggnadsförvaltningen har redan tagit bort en av dessa vägfickor och kommer 
på sikt även ta bort den andra som inte används som busshållplats.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen har idag regelbunden städning av vägdikena längs den 
aktuella sträckan, en gång under våren och en gång under hösten.  
Dumpningen av material i naturreservatet och på mark utanför vägområdet är respektive 
markägares ansvar.  
  
Med denna bakgrund bedömer Samhällsbyggnadsförvaltningen medborgarförslaget 
besvarat utan ytterligare åtgärder.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse 2020-04-23 
Medborgarförslag inkommet 2020-04-15 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag inkommet 2020-04-15 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att anse medborgarförslaget besvarat 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 253 Dnr SBN 2020/00285  

Medborgarförslag från Henrik Troudi om en eller flera 
papperskorgar runt lekplatsen vid Nordostpassagen 

Sammanfattning 
Medborgförslaget är en önskan om att Samhällsbyggnadsförvaltningen ska sätta upp 
papperskorgar vid den kommunala lekplatsen vid Nordostpassagen.  
Förslagsställaren påtalar även att det slängs mycket cigarettfimpar på lekplatsen. 
  
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att det inte behövs några 
papperskorgar på den aktuella lekplatsen. Lekplatsen är relativt liten, och nyttjas 
framför allt av de boende i närområdet som kan ta med sig skräpet hem.  
Dessutom tenderar uppsättning av papperskorgar att medföra dumpning av 
hushållssopor, vilket i sin tur kan leda till olägenheter såsom råttor och getingar. I och 
med den nya tobakslagen råder rökförbud på samtliga kommunala lekplatser. För att 
inte uppmuntra till rökning på lekplatserna sätter Uddevalla kommun inte heller ut 
askkoppar på dessa.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-23 
Medborgförslag inkommet 2020-04-15 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag inkommet 2020-04-15 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att anse medborgarförslaget besvarat 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 254 Dnr SBN 2021/00006  

Information ekonomi 2021 

Sammanfattning 
Nämnden ges information i form av delårsrapporten april 2021. Förvaltningen 
informerar också om helårsprognosen för år 2021 samt kring investeringsuppföljning 
och nämndens egna investeringar. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att notera informationen till protokollet 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 255 Dnr SBN 2021/00282  

Ekonomisk avvikelse och åtgärdsplan 

Sammanfattning 
Den totala kostnaden för genomförande av stadsutvecklingsprojekten är ca 23,5 2021 
och 27 mkr per år 2022–2023 samt 2 mkr år 2024 när projekten i större utsträckning är i 
genomförandefas och belastar investeringsbudgeten. Efter de kompensationer som 
nämnden erhållit under 2021 kvarstår ett underskott på ca     -17 mkr för året. Till 
controllerrapporten per siste februari redovisades hela underskottet på 
kommunstyrelsen, vilket gjorde att Samhällsbyggnadsnämnden redovisade en prognos i 
balans med budget. I ett möte 2021-04-26 mellan ekonomichef, kommundirektör, 
strateg för stadsutveckling och Samhällsbyggnadsförvaltningens förvaltningschef 
beslutades att Samhällsbyggnadsnämnden ska stå för alla kostnader som kan härledas 
till personal och Kommunstyrelsen ska ta kostnader för externa utredningar och 
konsulter. Detta innebär för 2021 ett underskott i budget motsvarande ca -11 mkr.  
  
Enligt Riktlinjer för ekonomistyrning ska avvikelser på över 1% av nämndens 
kommunbidrag, för Samhällsbyggnadsnämnden gäller 1% av bruttokostnaden vilket 
motsvarar -7,6 mkr, redovisas tillsammans med vilka åtgärder nämnden föreslår för att 
komma till budget i balans. Utöver underskottet för stadsutvecklingsprojekten finns 
även negativa avvikelser inom verksamheterna utifrån månadsuppföljning per siste mars 
(ca -6 mkr) vilken ensamt inte uppgår till 1% av nämndens bruttokostnader och således 
inte har föranlett redovisning till kommunstyrelsen. Sedan controllerrapporten per siste 
februari har prognosen uppdaterats med följande negativa avvikelser:  
  

1. Ersättningslokal till Ramnerödsskolan som inte fullt ut ryms inom budget 
(-5,5 mkr) 

2. Minskade parkeringsintäkter (covid) (-2,0 mkr) 
3. Minskade intäkter myndighet (covid) (-0,5 mkr) 

  
Prognosen förbättras något av överskott inom andra delar av verksamheten. Eventuella 
justeringar i helårsprognosen görs i samband med delårsrapporten för tertial 1.  

  
Enligt information från ekonomiavdelningen ska avvikelser relaterade till covid-19 inte 
tas med i summeringen som ligger till grund för avvikelserapporteringen till 
kommunstyrelsen. När det gäller fastighetsekonomin så ska den särredovisas, enligt 
Riktlinjer för internhyra: ”resultatet kommer att visa ett över- eller underskott som 
slutredovisas hos samhällsbyggnadsnämnden med förklaring av vad avvikelsen beror 
på. Över- eller underskott får inte tas i anspråk för annan verksamhet. Detta gör att 
avvikelserna som kräver åtgärdsplan till kommunstyrelsen endast omfattar 
stadsutvecklingsprojekten.  
  
För att minska underskottet finns det flera alternativ till åtgärder:  
Åtgärder för att minska underskottet 2021:   
  Inte anställa personal utifrån de identifierade behov för att driva stadsutvecklingen 
utifrån tilldelade uppdrag.  



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

  Inte avsätta personal i samma omfattning till stadsutvecklingsprojekten utan istället 
arbeta mot finansierade uppdrag som genererar intäkter (ca 90% av personalbudgeten på 
plan- och exploateringsenheten intäktsfinansierad).  
  Minska takten på framfart inom projektet generellt.  
  
Alternativt 
  För att inte försena projekten behöver antingen ytterligare resurser tillskjutas 
alternativt fortsätta med det prognostiserade underskottet.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-04 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att redovisa avvikelser och åtgärder till Kommunstyrelsen för ställningstagande 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 256 Dnr SBN 37557  

Information om insiktsmätning 

Sammanfattning 
Förvaltningen informerar nämnden om den insiktsmätning som genomförts och som är 
en kvalitetsmätning av den kommunala myndighetsutövningen och servicen gentemot 
företag och privatpersoner. 
 
Undersökningen omfattar sex myndighetsområden: Brandskydd, Bygglov, 
Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll samt Serveringstillstånd. 
För dessa sex områden ställs frågor kring sex serviceområden (kvalitetsfaktorer). 
 
Resultatet är en förbättring mot tidigare år. NKI (NöjdKundIndex) ökar för samtliga 
serviceområden, störst ökning har området effektivitet. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att notera och tacka för informationen  



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 257 Dnr SBN 2021/00229  

Rivning av byggnad A och "Gröna villan" på fastigheten 
Herrestad 12:4 (Herrestadskolan) 

Sammanfattning 
På beställning av Barn- och utbildningsnämnden pågår just nu renovering av 
Herrestadskolans lokaler för att till höstterminen 2022 kunna rymma skolverksamhet för 
ca 200 elever. 
  
För att kunna komma åt och utföra nödvändiga arbeten med vatten och avlopp behöver 
byggnad A och ”Gröna villan” på fastigheten Herrestad 12:4, som båda är i mycket 
dåligt skick att rivas.  
  
2020-01-28 utfördes därför en syn på fastigheten i syfte att få en helhetsbild av 
byggnadernas status.  
  
Avloppssystemet är skadat av sättningarna och hela avloppssystemet behöver göras om. 
Byggnad A har rört sig i sin helhet på grund av sättningarna och är i tekniskt hänseende 
förbrukat. Även invändigt finns omfattande renoveringsbehov. Ventilationssystemet är 
omodernt och behöver bytas ut. Nivåskillnader förekommer både inne i byggnaden och 
ut mot skolgården. Dessa är svåra eller omöjliga att bygga bort. 
  
Även Gröna villan är i mycket dåligt skick både in- och utvändigt. Byggnaden är heller 
inte ändamålsenlig för vare sig skol- eller fritidsverksamhet. 
  
Båda husen är uppsagda av Barn- och utbildningsnämnden, som lämnar lokalerna 2021-
04-30.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-14  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att riva byggnad A och ”Gröna villan” på fastigheten Herrestad 12:4 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 258 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) har kommit in med ett ledamotinitiativ om att ordna sittplatser med 
bord i bokskogen norr om Bidevindsvägen samt att uppdra åt förvaltningen att utreda 
om fler platser där äldre vistas behöver kommunala sittplatser, med eller utan bord. 

Beslutsunderlag 
Ledamotinitiativ från Jerker Lundin (KD) 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att uppdra åt förvaltningen att bereda ärendet 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 259 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 april månad 2020. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-09 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att notera informationen 



 

 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2021-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 260 Dnr SBN 2021/00005  

Information från ordförande och förvaltningschef 

Sammanfattning 
Ordförande samt förvaltningschef tar upp några saker som är aktuella inom 
förvaltningen för tillfället. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att notera informationen till protokollet 
 




