
 

  
Utses att justera Roger Johansson 
Justeringens plats och tid Stadshuset 2020-05-29 kl. 11:00 Paragrafer §§ 219–221, 

223–251, 

253, 255–

265, 267–

272  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Pernilla Gustafsson 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Mikael Staxäng 
  
Underskrift justerande ………………………………………………  
 Roger Johansson                   Susanne Börjesson  
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20 
Förvaras hos Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Anslaget sätts upp 2020-05-29 
Anslaget tas ner 2020-06-22 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Ola Löfgren 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20  
 

 
Sammanträde Samhällsbyggnadsnämnden  
Plats och tid Stadshuskällaren, kl. 08:00-17:03 med ajourneringar 09:30-09:50, 11:57-

13:00 och 14:26-14:50 
  
Ledamöter Mikael Staxäng (M), Ordförande ej §§ 233–235 p.g.a. jäv 

Roger Johansson (L), 1:e vice ordförande, tjänstgörande ordförande §§ 

233–235 

Kenneth Engelbrektsson (S), 2:e vice ordförande 

Roger Ekeroos (M) 

Stig Olsson (C) 

Maria Johansson (L) 

Jerker Lundin (KD) 

Karin Engdahl (S) 

Susanne Börjesson (S) 

Per-Arne Andersson (S) 

Martin Pettersson (SD) 

Mattias Forseng (SD) Deltar på distans 

Kent Andreasson (UP) 

 
Tjänstgörande ersättare Markus Klasson (M) för Mikael Staxäng (M) §§ 233–235 

   
Ersättare Markus Klasson (M) ej §§ 233–235 

Erik Johansson (KD) §§ 219–253 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Susanne Grönvall (S) Deltar på distans 

Anna-Lena Heydar (S) 

Marie Lundström (V) 

Ole Borch (MP) ej § 256 

John Alexandersson (SD) 

Kenth Johansson (UP) Deltar på distans 

 
Övriga Aya Norvell, Tf. Förvaltningschef 

Lisa Cronholm, avdelningschef  

Lars-Göran Johansson, avdelningschef 

Lotta Wall, enhetschef  

Martin Hellström, enhetschef  

Emma Schewenius, enhetschef 

Malin Sjöstedt, planarkitekt 

Anna Sällström, handläggare  

Micaela Hansson, bygglovshandläggare  

Cecilia Segerstedt, bygglovsarkitekt  

Henrik Noord, bygglovsarkitekt  

Charlotte Larsson, fastighetsförvaltare  

Christer Bergsten, mark- och exploateringsingenjör  

Karl Samuelsson, planarkitekt  

Adam Gistedt, mark- och exploateringsingenjör  

Christine Gunnarsson, projektledare 

Jonas Sand, projektledare 

Ulrika Windh, mark- och exploateringsingenjör 

Malin Witt, utvecklare 

Lisa Malmros, miljöinspektör 

Pia Svensson, miljösamordnare 

Anna Thorén, utredare 

Henrik Särborn, trafikingenjör 

Anna Karlsson, miljöinspektör 

Jörgen Wennergren, trafikingenjör 

  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 219 Dnr SBN 2020/00001  

Upprop och val av justerare 

Sammanfattning 

Upprop förrättas och Roger Johansson (L) samt Susanne Börjesson (S), vid Rogers 

frånvaro, föreslås att jämte ordförande justera sammanträdets protokoll. Förvaltningen 

föreslår att justeringen ska äga rum den 29 maj kl. 11:00 på Stadshuset. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att Roger Johansson (L) och Susanne Börjesson (S) jämte ordförande justerar 

sammanträdets protokoll fredagen den 29 maj kl. 11:00 på Stadshuset 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 220 Dnr SBN 28444  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning 

Ordförande redogör för följande ändringar i dagordningen: 

 

Ärende 40 – Åtgärder med anledning av Covid-19 - flyttas upp på dagordningslistan till 

ärende nr 4  

 

Följande ärenden ändras från beslutsärenden till ett informationsärende: 

 

Ärende 4 - Ulvesund 1:38 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två 

enbostadshus. BYGG.2017.781 

 

Ärende 5 - Ulvesund 1:235 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två 

enbostadshus. BYGG.2019.3684 

 

Ärende 12 - Ulvesund 1:116 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus. BYGG.2019.4149  

 

Följande ärenden utgår från dagordningen: 

 

Ärende 20 - Tjöstelsröd 4:4 Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av handel- 

och flerbostadshus. BYGG.2020.1428 

 

Ärende 36 - Revidering av avgifter för markupplåtelser på allmän plats inom Uddevalla 

kommun  

 

Följande ärenden direktjusteras: 

 

Ärende 33 - Hemställan från Gustafsbergsstiftelsen för fortsatt bidrag från kommunen 

Ärende 35 - Remiss från kommunstyrelsen angående betänkande om hållbar 

slamhantering SOU 2020:3 

Ärende 40 (4) Åtgärder med anledning av Covid-19 

Ärende 48 Förvärv av fastigheten Trollgil 1:5 

 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta om ärende 34 - Busshållplats Dalaberg - 

trots att handlingarna kommit ut sent, och finner att ärendet beslutas idag.  

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att godkänna dagordningen med ovan noterade förändringar 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 221 Dnr SBN 2020/00002  

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och 

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

för Samhällsbyggnadsnämnden. Detta innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden 

fastställer eller omprövar delegationsbesluten. Däremot får Samhällsbyggnadsnämnden 

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

beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.     

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-06 

Förteckningar över fattade delegationsbeslut    

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att  godkänna redovisningen  



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 223 Dnr SBN 2020/00235  

Ulvesund 1:38. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
två enbostadshus. BYGG.2017.781 

Sammanfattning 

Ärendet utgår som beslutsärende och ändras till ett informationsärende.  



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 224 Dnr SBN 2020/00234  

Ulvesund 1:235. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad 
av två enbostadshus. BYGG.2019.3684 

Sammanfattning 

Ärendet utgår som beslutsärende och ändras till ett informationsärende. 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 225 Dnr SBN 2020/00304  

Ulveviken 1:30. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus. BYGG.2020.297 

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 

Ulveviken 1:30. Den tilltänkta nybyggnationen uppfyller kraven i Plan- och bygglagen 

(PBL) samt Miljöbalken (MB). Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därför att 

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

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

topografi och omgivning.     

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-28 

Ansökan inkommen 2020-01-25 

Situationsplan inkommen 2020-02-04 

Översiktskarta utskriven 2020-02-13 

Yttrande från Lantmäteriet inkommen 2020-03-06 

Yttrande från Västvatten inkommen 2020-03-24   

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

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

(2010:900) 

 

Upplysningar 

Förhandsbeskedet är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om 

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

kap. 18 § PBL. 

 

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

förhandsbeskedet att gälla. 

 

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

 

Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 

separat.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 225 
 
Avgifter 

Avgift för förhandsbesked: 5676 kronor  

Avgift för expediering och kungörelse: 1135 kronor 

 

 

Beslutet expedieras till 

 

 

 

 

Kopia av beslutet till 

Beslutet skickas för kännedom till ägarna av intilliggande och närliggande fastigheter 

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

 

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

 

Överklagandeanvisning 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. 

 

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

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

Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i 

Post- och Inrikes Tidningar. 

 

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer, 

beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.  

 

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 

kontaktuppgifter till ombudet.  

 

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

Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

 

Skicka din överklagan till: 

Uddevalla kommun 

Samhällsbyggnad  

451 81 Uddevalla  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 226 Dnr SBN 2020/00305  

Skaveröd 1:120. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus. BYGG.2020.515 

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Skaveröd 

1:120. Den tilltänkta nybyggnationen uppfyller kraven i Plan- och bygglagen (PBL) 

samt Miljöbalken (MB). Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därför att 

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

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

topografi och omgivning.   

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-28 

Reviderad ansökningsblankett inkommen 2020-04-16 

Situationsplan inkommen 2020-02-04 

Översiktskarta utskriven 2020-03-05 

Yttrande från Lantmäteriet inkommen 2020-03-06 

Yttrande från Västvatten inkommen 2020-03-24 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

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

(2010:900) 

 

Upplysningar 

Förhandsbeskedet är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om 

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

kap. 18 § PBL. 

 

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

förhandsbeskedet att gälla. 

 

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

 

Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 

separat.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 226 
 
Avgifter 

Avgift för förhandsbesked: 5676 kronor  

Avgift för expediering och kungörelse: 1135 kronor 

 

Beslutet expedieras till 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia av beslutet till 

Beslutet skickas för kännedom till ägarna av intilliggande och närliggande fastigheter 

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

 

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

 

Överklagandeanvisning 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. 

 

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

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

Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i 

Post- och Inrikes Tidningar. 

 

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer, 

beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.  

 

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 

kontaktuppgifter till ombudet.  

 

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

Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

 

Skicka din överklagan till: 

Uddevalla kommun 

Samhällsbyggnad  

451 81 Uddevalla  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 227 Dnr SBN 2020/00306  

Ljungs-Gunneröd 2:1. Ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av tre enbostadshus. BYGG.2020.714 

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten 

Ljungs-Gunneröd 2:1. Den tilltänkta nybyggnationen uppfyller kraven i Plan- och 

bygglagen (PBL) samt Miljöbalken (MB). Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer 

därför 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.     

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-28 

Ansökan inkommen 2020-02-10 

Situationsplan med översiktskarta inkommen 2020-02-10 

Yttrande från Lantmäteriet inkommen 2020-03-06 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

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

(2010:900) 

 

Upplysningar 

Förhandsbeskedet är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om 

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

18 § PBL. 

 

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

förhandsbeskedet att gälla. 

 

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

 

Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 

separat.  

 

Avgifter 

Avgift för förhandsbesked: 5676 kronor  

Avgift för expediering och kungörelse: 1135 kronor 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 227 
 

Beslutet expedieras till 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia av beslutet till 

Beslutet skickas för kännedom till ägarna av intilliggande och närliggande fastigheter 

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

 

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

 

Överklagandeanvisning 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. 

 

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

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

Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i 

Post- och Inrikes Tidningar. 

 

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer, 

beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.  

 

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 

kontaktuppgifter till ombudet.  

 

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

Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

 

Skicka din överklagan till: 

Uddevalla kommun 

Samhällsbyggnad  

451 81 Uddevalla  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 228 Dnr SBN 2020/00307  

Högås-Kärr 1:30. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus och garage. BYGG.2019.4108 

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus. Platsen utgör en 

sänka på en platå i landskapet där vatten samlas. För att marken ska bli byggbar måste 

den dräneras eller vattnet pumpas undan. Det är inte utrett vilken effekt en sådan åtgärd 

får grundvattnet och befintliga brunnar inom området. Enligt SGUs kartdata är 

möjligheterna till uttag av grundvatten mindre goda. Det råder stor efterfrågan på mark 

för bebyggelse inom området och nämnden har prövat lokalisering av sammanlagt sex 

nya bostäder i direkt anslutning till platsen under 2018 och 2019 varav de senare 

avslagits eller ansökan återkallats.  Den tilltagande bebyggelsen och en osäker situation 

kring tillgång på vatten föranleder krav på detaljplan för ytterligare kompletteringar. 

Ansökan ska därmed avslås med hänvisning att platsen inte uppfyller kraven 2 kap 5 § i 

PBL samt krav på detaljplan enligt 4 kap 2§ PBL.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-04-26 

Ansökan 2019-11-14 

Situationsplan 2019-11-27      

.     

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att avslå ansökan med hänvisning till 2 kap. 2§ PBL samt 5 kap och 4 kap 2§ PBL 

 

Avgifter 

Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Då 

handläggningstiden överskridit 10+10 veckor sätts avgift för prövning av 

förhandsbesked ned till 0 kronor. 

 

Bilagor 

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteyttrande 

Ansökan med tillhörande kartbilagor 

 

Beslutet expedieras till 

. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 228 
 

Delgivning 
Beslutet delges följande enligt 9 kap. § 41 PBL: 

 

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

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

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

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

 

Kopia av beslutet till 

Beslutet skickas för kännedom till ägarna av intilliggande och närliggande fastigheter 

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

 

Kopia för kännedom till lagfaren ägare Henrik Urban, Johansson 

 

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

 

Överklagandeanvisning 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. 

 

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

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

Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i 

Post- och Inrikes Tidningar. 

 

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer, 

beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter. 

 

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 

kontaktuppgifter till ombudet. 

 

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

Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

 

Skicka din överklagan till: 

Uddevalla kommun 

Samhällsbyggnad 

451 81 Uddevalla 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 229 Dnr SBN 2020/00308  

Skredsviks-Anneröd 1:4. Ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus. BYGG.2019.2538 

Sammanfattning 

Ansökan avser lokalisering av ett enbostadshus, utanför planlagt område, utan 

anslutning till befintlig bebyggelse. Lokaliseringen har inte stöd i kommunens 

översiktsplan och möjligheterna att tillgodose behovet av vatten genom enskild lösning 

bedöms vara begränsade. Förslaget uppfyller inte kraven i 2 kap 5 § PBL och ska därför 

avslås på denna grund.     

     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-26 

Ansökan daterad 2019-06-18 

Situationsplan daterad 2019-16-18 

Översiktskarta daterad 2020-04-26     

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

 

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

plan- och bygglagen (2010:900) 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Roger Johansson (L) med fleras yrkande och Martin 

Petterssons (SD) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med det 

förstnämnda. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att avslå ansökan med hänvisning till att förslaget strider mot 2 kap. 5 § PBL 

 

Reservation/Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

 

 

Avgifter 

Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Då 

handläggningstiden överskridit 10+10 veckor sätts avgiften ner till för förhandsbesked: 

0 kronor 

Avgift för expediering och kungörelse: 0 kronor 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 229 
 

Bilagor 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteyttrande 

Ansökan med tillhörande kartbilagor 

 

Beslutet expedieras till 

 

 

Delgivning 

Beslutet delges följande enligt 9 kap. § 41 PBL: 

 

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

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

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

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

 

Kopia av beslutet till 

Beslutet skickas för kännedom till ägarna av intilliggande och närliggande fastigheter 

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

 

Kopia för kännedom till medsökanden samt lagfaren ägare. 

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

 

Överklagandeanvisning 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. 

 

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

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

Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i 

Post- och Inrikes Tidningar. 

 

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer, 

beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter. 

 

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 

kontaktuppgifter till ombudet. 

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

Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

 

Skicka din överklagan till: 

Uddevalla kommun 

Samhällsbyggnad 

451 81 Uddevalla 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 230 Dnr SBN 2020/00309  

Orrevik 1:4. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus. BYGG.2019.4090 

Sammanfattning 

Ansökan avser lokalisering av ett enbostadshus, utanför planlagt område, inom område 

som omfattas av strandskydd. Strandskyddet syftar till att bevara goda förutsättningar 

för växter och djur samt säkra allmänhetens tillgång till strandområden. Inom 

strandskyddsområden är det därför förbjudet att uppföra byggnader samt att vidta 

åtgärder som begränsar allmänhetens fria rörlighet. På platsen löper en stig från 

befintlig väg ut i naturområdet och det är tydligt att platsen har betydelse för det rörliga 

friluftslivet. Förslaget uppfyller inte kraven i 2 kap 2 § PBL och strider mot 

strandskyddets syften, ansökan ska därför avslås på denna grund.          

Beslutsunderlag 

Tjänsteyttrande 2020-04-26 

Ansökan 2019-11-12 

Situationsplan 2019-01-10 

Översiktskarta 2020-04-26                

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att avslå ansökan med hänvisning till 2 kap 2§ PBL  

 

 

Avgifter 

Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Då 

handläggningstiden överskridit 10+10 veckor nedsätts avgiften för prövningen till 0 

kronor. 

 

Bilagor 

Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande 

Ansökan med bifogat ritningsunderlag 

 

Beslutet expedieras till 

 

 

Delgivning 

Beslutet delges följande enligt 9 kap. § 41 PBL: 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 230 
 

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

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

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

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

 

Kopia av beslutet till 

Beslutet skickas för kännedom till ägarna av intilliggande och närliggande fastigheter 

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

 

Beslutet skickas för kännedom till lagfarna ägare utöver sökanden. 

 

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

 

Överklagandeanvisning 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. 

 

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

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

Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i 

Post- och Inrikes Tidningar. 

 

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer, 

beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter. 

 

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 

kontaktuppgifter till ombudet. 

 

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

Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

 

Skicka din överklagan till: 

Uddevalla kommun 

Samhällsbyggnad 

451 81 Uddevalla 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 231 Dnr SBN 2020/00029  

Ulvesund 1:116. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus. BYGG.2019.4149 

Sammanfattning 

Ärendet utgår som beslutsärende och ändras till ett informationsärende. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 232 Dnr SBN 2020/00328  

Forshälla-Berg 7:12. Ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus. BYGG.2020.1517 

Sammanfattning 

Ansökan avser lokalisering av ett enbostadshus, inom område med avstyckningsplan. 

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

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

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

avstyckningsplanens syfte, ansökan ska därför avslås på denna grund.  

    

Beslutsunderlag 

Ansökan inkom 2020-03-19  

Situationsplan inkommen 2020-04-16  

Översiktskarta upprättad 2020-04-30    

Yrkanden 

Kenneth Engelbrektsson (S), Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), 

Jerker Lundin (KD) och Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

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

 

 

 

Upplysningar 
Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 

separat.  

 

Avgifter 

Avgift för förhandsbesked: 5 676 kronor  

Avgift för expediering och kungörelse: 1 135 kronor 

 

Beslutet expedieras till 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 232 

Delgivning 

Beslutet delges följande enligt 9 kap. § 41 PBL: 

 

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

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

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

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

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Kopia av beslutet till 

Beslutet skickas för kännedom till ägarna av intilliggande och närliggande fastigheter 

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

 

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

 

Överklagandeanvisning 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. 

 

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

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

Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i 

Post- och Inrikes Tidningar. 

 

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer, 

beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.  

 

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 

kontaktuppgifter till ombudet.  

 

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

Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

 

Skicka din överklagan till: 

Uddevalla kommun 

Samhällsbyggnad  

451 81 Uddevalla  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 233 Dnr SBN 2020/00310  

Västerby 1:107. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus och garage. BYGG.2020.700 

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus, garage samt markuppfyllnad. Vid 

granskning av detaljplanen kan konstateras att ansökan avviker från gällande detaljplan 

i den del som avser markåtgärder. Enligt gällande detaljplan får endast markuppfyllnad 

eller schaktning ske med högst 1 meter inom ett område 4,5 meter från tomtgränsen. Av 

ansökan framgår det att marken kommer fyllas upp som högst 3,0 meter. Vilket blir en 

avvikelse på 2 meter. Förvaltningen konstaterar att åtgärden strider mot detaljplanen i 

de avseende att de markåtgärder som kommer att göras medför en avsevärt högre 

nivåändring än vad detaljplanen medger och att den sökta åtgärden inte kan anses 

innebära en liten avvikelse förenlig med detaljplanens syfte. Förutsättningar för att 

bevilja bygglov saknas därmed enligt förvaltningens bedömning. Ärendet 

återemitterades för att höra grannar 2020-03-17. Berörda grannar och sakägare har nu 

fått tillfälle att yttra sig över ansökan. Inga synpunkter har inkommit när tiden för 

grannehörandet gått ut.   

     

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-29 

Ansökningsblankett inkommen 2020-02-07 

Situationsplan inkommen 2020-02-07 

Markplaneringsritning inkommen 2020-02-07 

Marksektionsritning inkommen 2020-02-07 

Planritning inkommen 2020-02-07 

Fasadritning inkommen 2020-02-07 

Sektionsritning inkommen 2020-02-07 

Anmälan av kontrollansvarig inkommen 2020-02-07 

Plan och sektionsritning garage inkommen 2020-02-07 

Fasadritning garage inkommen 2020-02-07 

Marksektioner felaktig fyllning inkommen 2020-02-25 

E-post med motivrening inkommen 2020-02-25 

Situationsplaner med motivering inkomna 2020-02-25 

Jäv 

Mikael Staxäng anmäler jäv och deltar inte i överläggningar eller beslut 

Yrkanden 

Kenneth Engelbrektsson (S), Martin Pettersson (SD), Roger Johansson (L), Roger 

Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och Kent Andreasson (UP): bifall till 

förslaget i handlingarna 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att  avslå ansökan om bygglov enligt 9 kap. 31b § plan- och bygglagen 

(2010:900),PBL. 

 

 

Avgifter 

Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 

separat. 

 

Avgift för bygglov: 0 kronor  

Avgift för expediering och kungörelse: 0 kronor 

 

Bilagor 

Västvattens yttrande daterat 2020-03-02 

 

Beslutet expedieras till 

 

 

  

 

 

 

  

 

Delgivning 

Beslutet delges följande enligt 9 kap. § 41 PBL: 

 

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

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

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

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

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 233 
 

Kopia av beslutet till 

Beslutet skickas för kännedom till ägarna av intilliggande och närliggande fastigheter 

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

 

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

 

Kontrollansvarig 

 

Överklagandeanvisning 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. 

 

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

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

Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i 

Post- och Inrikes Tidningar. 

 

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer, 

beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.  

 

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 

kontaktuppgifter till ombudet.  

 

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

Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

 

Skicka din överklagan till: 

Uddevalla kommun 

Samhällsbyggnad  

451 81 Uddevalla  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 234 Dnr SBN 2020/00173  

Västerby 1:102. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
carportförråd. BYGG.2020.773 

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus, carport med förråd samt markuppfyllnad. 

Vid granskning av detaljplanen kan konstateras att ansökan avviker från gällande 

detaljplan i den del som avser markåtgärder. Enligt gällande detaljplan får endast 

markuppfyllnad eller schaktning ske med högst 1 meter inom ett område 4,5 meter från 

tomtgränsen. Av ansökan framgår det att marken kommer fyllas upp som högst 1,6 

meter. Vilket blir en avvikelse på 60 cm. Förvaltningen konstaterar att åtgärden strider 

mot detaljplanen i de avseende att de markåtgärder som kommer att göras medför en 

avsevärt högre nivåändring än vad detaljplanen medger och att den sökta åtgärden inte 

kan anses innebära en liten avvikelse förenlig med detaljplanens syfte.  

Förutsättningar för att bevilja bygglov saknas därmed enligt förvaltningens bedömning. 

Ärendet återemitterades för att höra grannar 2020-03-17. Berörda grannar och sakägare 

har nu fått tillfälle att yttra sig över ansökan. Inga synpunkter har inkommit när tiden för 

grannehörandet gått ut.      

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-30  

Ansökningsblankett inkommen 2020-02-11  

Situationsplan inkommen 2020-02-11 

Markplaneringsritning inkommen 2020-02-11 

Planritning inkommen 2020-02-11 

Sektionsritning inkommen 2020-02-11 

Fasadritning inkommen 2020-02-11 

Anmälan av kontrollansvarig inkommen 2020-02-11 

Marksektionsritning inkommen 2020-02-11 

Plan och sektionsritning carport inkommen 2020-02-11 

Fasadritning carport inkommen 2020-02-11 

Sektionsritning med motivering inkommen 2020-02-20 

E-post med motivering inkommen 2020-02-20  

Situationsplaner med motivering inkomna 2020-02-20  

Marksektionsritning med motivering 2020-02-20 

Yttrande från västvatten inkommen 2020-03-02 

Översiktskarta 2020-03-04 

Jäv 

Mikael Staxäng anmäler jäv och deltar inte i överläggningar eller beslut 

Yrkanden 

Kenneth Engelbrektsson (S), Martin Pettersson (SD), Roger Johansson (L), Roger 

Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och Kent Andreasson (UP): bifall till 

förslaget i handlingarna 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att  avslå ansökan om bygglov enligt 9 kap. 31b § plan- och bygglagen 

(2010:900),PBL. 

 

Upplysningar 

 

Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 

separat. 

 

Avgifter 

Avgift för bygglov: 0 kronor  

Avgift för expediering och kungörelse: 0 kronor 

 

Bilagor 

Västvattens yttrande daterat 2020-03-02 

 

Beslutet expedieras till 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delgivning 

Beslutet delges följande enligt 9 kap. § 41 PBL: 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 234 
 

Kopia av beslutet till 

Beslutet skickas för kännedom till ägarna av intilliggande och närliggande fastigheter 

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

 

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

 

Kontrollansvarig 

 

Överklagandeanvisning 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. 

 

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

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

Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i 

Post- och Inrikes Tidningar. 

 

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer, 

beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.  

 

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 

kontaktuppgifter till ombudet.  

 

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

Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

 

Skicka din överklagan till: 

Uddevalla kommun 

Samhällsbyggnad  

451 81 Uddevalla 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 235 Dnr SBN 2020/00311  

Västerby 1:104. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus och garage. BYGG.2020.217 

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus, garage samt markuppfyllnad. Vid 

granskning av detaljplanen kan konstateras att ansökan avviker från gällande detaljplan 

vad gäller markåtgärder samt taklutning. Enligt ansökan avviker markåtgärderna på 

fastigheten med 1,8 meter. Huvudbyggnadens takutformning avviker från detaljplans 

bestämmelse med 7 grader. Förvaltningen konstaterar att åtgärderna strider mot 

detaljplanen i de avseende att de markåtgärder som kommer att göras medför en 

avsevärt högre nivåändring än vad detaljplanen medger samt att takvinkeln överskrids. 

Avvikelserna kan enskilt inte ses som små, varför de sammantaget inte heller kan 

rymmas inom liten avvikelse. Förutsättningar för att bevilja bygglov saknas därmed 

enligt förvaltningens bedömning. Ärendet återemitterades för att höra grannar 2020-03-

17. Berörda grannar och sakägare har nu fått tillfälle att yttra sig över ansökan. Inga 

synpunkter har inkommit när tiden för grannehörandet gått ut. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-02 

Ansökningsblankett inkommen 2020-01-20 

Anmälan av kontrollansvarig inkommen 2020-01-20 

Situationsplan inkommen 2020-01-20 

Planritning inkommen 2020-01-20 

Plan- och sektionsritning garage inkommen 2020-01-20 

Sektionsritning inkommen 2020-01-20 

Fasadritning inkommen 2020-01-20 

Fasadritning garage inkommen 2020-01-20 

Markplaneringsritning inkommen 2020-01-20 

Marksektionsritning inkommen 2020-01-20 

E-post med motivering inkommen 2020-02-18 

Marksektionsritning med motivering inkommen 21020-02-18 

Sektionsritning med motivering inkommen 2020-02-18 

Yttrande från västvatten inkommen 2020-03-02 

Översiktskarta 2020-03-04  

Jäv 

Mikael Staxäng anmäler jäv och deltar inte i överläggningar eller beslut 

Yrkanden 

Kenneth Engelbrektsson (S), Martin Pettersson (SD), Roger Johansson (L), Roger 

Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och Kent Andreasson (UP): bifall till 

förslaget i handlingarna 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att  avslå ansökan om bygglov enligt 9 kap. 31b § plan- och bygglagen (2010:900), 

PBL. 

 

 

Avgifter 

Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 

separat. 

 

Avgift för bygglov: 0 kronor  

Avgift för expediering och kungörelse: 0 kronor 

 

Bilagor 

Västvattens yttrande daterat 2020-03-02 

 

Beslutet expedieras till 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delgivning 

Beslutet delges följande enligt 9 kap. § 41 PBL: 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 235 
 

Kopia av beslutet till 

Beslutet skickas för kännedom till ägarna av intilliggande och närliggande fastigheter 

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

 

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

 

Kontrollansvarig 

 

Överklagandeanvisning 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. 

 

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

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

Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i 

Post- och Inrikes Tidningar. 

 

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer, 

beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.  

 

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 

kontaktuppgifter till ombudet.  

 

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

Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

 

Skicka din överklagan till: 

Uddevalla kommun 

Samhällsbyggnad  

451 81 Uddevalla 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 236 Dnr SBN 2020/00299  

Björbäck 1:45. Ansökan om bygglov för nybyggnad av två 
industribyggnader. BYGG.2020.1595 

Sammanfattning 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av två industribyggnader. Byggnaderna kommer 

användas till flera olika industriändamål samt lager. En tredjedel av tomten får enligt 

detaljplanen bebyggas, vilket innebär att ca 1 680 kvm får bebyggas. Byggnadsarea är 

enligt ansökan 1 840 kvm. Ansökan strider mot detaljplanen då överytan är 160 kvm. 

Avvikelsen kan inte bedömas som en liten avvikelse. Förvaltningens bedömning är att 

ansökan ska avslås.     

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-04 

Översiktskarta upprättad 2020-04-30 

Ansökan inkommen 2020-03-26 

Situationsplan inkommen 2020-04-29 

Markplaneringsritning inkommen 2020-04-29 

Plan-, fasad- och sektionsritningar inkomna 2020-04-07 

Remissyttrande Västvatten inkommet 2020-04-29 

Remissyttrande räddningstjänsten inkommet 2020-04-17 

Samrådsyttrande miljö – tillsyn daterat 2020-04-17 

Skrivelse från sökanden inkommen 2020-05-08 

Peter Antonsson har anmälts som kontrollansvarig       

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bevilja ansökan om bygglov 

 

Martin Pettersson (SD): bevilja ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och 

bygglagen (2010:900), PBL 

 

Kenneth Engelbrektsson (S): bifall till Roger Johansson (L) med flera samt Martin 

Petterssons (SD) yrkande med motiveringen att det kan ses som en liten avvikelse 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

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

det kan anses som en liten avvikelse 

 

 

Upplysningar 

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

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

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 236 
 

Åtgärden får inte påbörjas före samhällsbyggnadsnämnden gett ett startbesked enligt 10 

kap. 3 § PBL. 

 

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

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

 

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

samråd, om samråd krävs, skickas separat. 

 

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

ändringar krävs ett nytt beslut om bygglov. Byggherren ansvarar för att åtgärden utförs 

enligt bygglagstiftningen. 

 

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

användas före att slutbesked har getts. 

 

Avgifter är beslutade enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 

separat. 

 

Avgift 

Avgift för bygglov: 63 753 kronor 

Avgift för expediering och kungörelse: 1 135 kronor 

 

Tidsfristen för beslut började löpa 2020-04-29. Beslut har fattats inom det lagstadgade 

tiden enligt 9 kap. 27 §, PBL.  

 

 

Beslutet expedieras till 

Sökande 

 

Kopia till 

Kontrollansvarig 

 

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

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

 

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

https://poit.bolagsverket.se  

 

 

Överklagandeanvisning 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. 

 

 

 

https://poit.bolagsverket.se/


 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

forts. § 236 
 

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

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

 

Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i 

Post- och Inrikes Tidningar. 

 

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer, 

beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.  

 

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 

kontaktuppgifter till ombudet.  

 

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

Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

 

Skicka din överklagan till: 

Uddevalla kommun 

Samhällsbyggnad  

451 81 Uddevalla  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 237 Dnr SBN 2020/00301  

Herrestads-Svenseröd 1:17. Ansökan om bygglov för 
nybyggnad av industribyggnad.  BYGG.2020.1594. 

Sammanfattning 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av industrilokal för flera olika verksamheter 

samt lager. Platsen ligger inom område som sökanden avser etablera som 

industriområde. Bygglov har tidigare getts för containrar med reklambudskap på 

intilliggande fastighet. Platsen är väl synlig från motorvägen. Förvaltningens 

bedömning är att åtgärden behöver föregås av detaljplan och att bygglov därför inte kan 

ges.     

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-04 

Översiktskarta upprättad 2020-04-30 

Ansökan inkommen 2020-03-26 

Situationsplan inkommen 2020-04-04 

Markplaneringsritning inkommen 2020-04-07 

Plan-, fasad- och sektionsritningar inkomna 2020-04-07 

Remissyttrande från Lantmäteriet inkommet 2020-04-14 

Remissyttrande från räddningstjänsten inkommet  2020-04-16 

Remissyttrande från Västvatten inkommet 2020-04-29 

Samrådsyttrande miljö – tillsyn upprättat 2020-04-17 

Flygvy upprättad 2020-05-04 

Skrivelse från sökanden inkommen 2020-05-06 

Skrivelse från sökanden inkommen 2020-05-12 

Peter Antonsson har anmälts som kontrollansvarig     

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bevilja ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och 

bygglagen (2010:900), PBL 

 

Martin Pettersson (SD): bifall till Roger Johansson (L) med fleras yrkande 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

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

 

 

 

Upplysningar 

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

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

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 237 

 
Åtgärden får inte påbörjas före samhällsbyggnadsnämnden gett ett startbesked enligt 10 

kap. 3 § PBL. 

 

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

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

 

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

samråd, om samråd krävs, skickas separat. 

 

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

ändringar krävs ett nytt beslut om bygglov. Byggherren ansvarar för att åtgärden utförs 

enligt bygglagstiftningen. 

 

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

användas före att slutbesked har getts. 

 

Avgifter är beslutade enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 

separat. 

 

Avgift 

Avgift för bygglov: 46 044 kronor 

Avgift för expediering och kungörelse: 1 135 kronor 

 

Tidsfristen för beslut började löpa 2020-04-07. Beslut har fattats inom det lagstadgade 

tiden enligt 9 kap. 27 §, PBL.  

 

Beslutet expedieras till 

Sökande 

 

Kopia till 

Kontrollansvarig 

 

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

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

 

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

https://poit.bolagsverket.se  

 

Överklagande 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. 

 

 

 

 

 

https://poit.bolagsverket.se/


 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 237 

 
Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

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

Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i 

Post- och Inrikes Tidningar. 

 

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer, 

beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.  

 
Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 

kontaktuppgifter till ombudet.  

 

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

Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

 

Skicka din överklagan till: 

Uddevalla kommun 

Samhällsbyggnad  

451 81 Uddevalla  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 238 Dnr SBN 2020/00302  

Tjöstelsröd 1:1. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
klubbstuga, ändring av tidigare lov. BYGG.2020.1518. 

Sammanfattning 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av klubbstuga invid befintliga tennisbanor, vid 

utkanten av Skarsjövallens idrottsområde. Bygglov har tidigare beviljats för en byggnad 

för samma funktion 2019-07-26. Man ansöker nu om att istället ställa upp en 

modulbyggnad. Området har höga kvaliteter vad avser landskap och natur och modulen 

kommer hamna i blickfånget när man angör idrottsområdet. Förvaltningens bedömning 

är att den här typen av byggnad som vanligtvis används för tillfälliga ändamål inte kan 

ges bygglov på denna plats. Byggnadens utformning bedöms inte vara lämplig med 

hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset 

av en god helhetsverkan.     

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-04 

Översiktskarta upprättad 2020-04-30 

Ansökan inkommen 2020-03-20 

Situationsplan inkommen 2020-03-20 

Markplaneringsritning inkommen 2020-03-20 

Plan-, fasad- och sektionsritningar inkomna 2020-03-20 

Skrivelse från sökanden inkommen 2020-05-12 

Jan Hedberg har anmälts som kontrollansvarig            

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bevilja ansökan om bygglov 

 

Kenneth Engelbrektsson (S): bifall till Roger Johansson (L) med fleras yrkande 

 

Martin Pettersson (SD): bifall till Roger Johansson (L) med fleras yrkande med tillägget 

”med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL” 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

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

 

Upplysningar 

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

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

 

Åtgärden får inte påbörjas före samhällsbyggnadsnämnden gett ett startbesked enligt 10 

kap. 3 § PBL. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 238 
 

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

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

 

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

samråd, om samråd krävs, skickas separat. 

 

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

ändringar krävs ett nytt beslut om bygglov. Byggherren ansvarar för att åtgärden utförs 

enligt bygglagstiftningen. 

 

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

användas före att slutbesked har getts. 

 

Avgifter är beslutade enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 

separat. 

 

Avgift  

Avgift för bygglov: 5 108 kronor 

Avgift för expediering och kungörelse: 1 135 kronor 

 

Tidsfristen för beslut började löpa 2020-03-20. Beslut har fattats inom det lagstadgade 

tiden enligt 9 kap. 27 §, PBL. 

 

Beslutet expedieras till 

Sökande 

 

Kopia till 

Kontrollansvarig 

 

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

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

 

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

https://poit.bolagsverket.se  

 

Överklagande 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. 

 

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

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

Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i 

Post- och Inrikes Tidningar. 

 

 

https://poit.bolagsverket.se/


 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 238 
 

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer, 

beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.  

 

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 

kontaktuppgifter till ombudet.  

 

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

Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

 

Skicka din överklagan till: 

Uddevalla kommun 

Samhällsbyggnad  

451 81 Uddevalla  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 239 Dnr SBN 2020/00303  

Tjöstelsröd 4:4. Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad 
av handel- och flerbostadshus. BYGG.2020.1428. 

Sammanfattning 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 240 Dnr SBN 2020/00240  

Ris 1:6. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus. 
BYGG.2019.4134 

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus i två plan med 123,3 m² byggnadsarea. 

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område samt sammanhållen bebyggelse. 

Grannar har hörts men inga synpunkter har inkommit.     

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse upprättad 2020-03-27 

Ansökningsblankett inkommen 2019-11-13 

Situationsplan inkommen 2020-02-19 

Markplaneringsplan inkommen 2020-02-19 

Fasadritningar inkomna 2019-11-19 

Planritningar inkomna 2019-11-19 

Sektionsritning inkommen 2019-11-19 

Marksektionsritning inkommen 2019-11-19 

Översiktskarta upprättad 2020-03-30    

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att bevilja ansökan enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL) 

 

 

Upplysningar 

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

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

 

Åtgärden får inte påbörjas innan samhällsbyggnadsnämnden gett ett startbesked enligt 

10 kap. 3 § PBL.  

 

Detta beslut får verkställas fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och 

Inrikes Tidningar, även om startbesked meddelas. För att den lovpliktiga åtgärden ska få 

påbörjas krävs både att det finns ett verkställt lovbeslut och att startbesked har getts.  

 

Byggherren behöver i detta fall avvakta att fyraveckorsfristen löper ut innan åtgärden får 

påbörjas. 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 240 
 

Beslutets kungörelsedatum finns i Post- och Inrikes Tidning på 

https://poit.bolagsverket.se. 

 

I detta ärende krävs tekniskt samråd. Kallelse till tekniskt samråd och begäran om vilka 

handlingar som krävs för att ge startbesked, skickas separat inom kort. 

 

Det krävs separat skriftligt tillstånd för anläggandet av avloppsanläggning, ansökan om 

tillstånd ska lämnas in till Uddevalla kommun. Huset/lokalen bör byggas med två 

avloppsrör, ett avloppsrör för bad-, disk- och tvättvatten och ett avloppsrör för 

toalettvatten.  

 

Byggnaden placeras i område normal risk för markradon enligt kommunens 

kartläggning. Grundläggningsmetod fastställs vid tekniskt samråd. Radonkartläggningen 

är gjord enligt underlag från SGU 2008.  

 

Innan byggnadsverket får tas i bruk ska samhällsbyggnadsnämnden ha gett ett 

slutbesked.  

 

Byggsanktionsavgift ska tas ut om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller tas i bruk 

utan slutbesked. 

 

Om byggstart sker innan beslutet om bygglov har vunnit laga kraft sker detta på 

byggherrens egen risk. 

 

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

 

Åtgärden ska utföras enligt de ritningar som tillhör beslutet. Vid ändring ska ny ansökan 

lämnas in. Inga bygglovspliktiga ändringar får utföras innan ett nytt bygglov har 

beviljats. 

 

Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 

separat. Avgift för startbesked, fastställande av kontrollplan med mera kommer att tas ut 

i samband med startbeskedet. 

 

Avgifter 

Avgift för bygglov: 9 374 kronor  

Avgift för expediering och kungörelse: 2 551 kronor 

 

Beslutet expedieras till 

 

 

 

 

 

 

https://poit.bolagsverket.se/


 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 240 
 

Kopia av beslutet till 

Beslutet skickas för kännedom till ägarna av intilliggande och närliggande fastigheter 

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

 

 

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

 

Kontrollansvarig 

 

Överklagandeanvisning 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. 

 

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

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

Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i 

Post- och Inrikes Tidningar. 

 

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer, 

beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.  

 

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 

kontaktuppgifter till ombudet.  

 

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

Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

 

Skicka din överklagan till: 

Uddevalla kommun 

Samhällsbyggnad  

451 81 Uddevalla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 241 Dnr SBN 2020/00241  

Hogstorp 1:24. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus och garage. BYGG.2019.4207 

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus med 116,8 m² byggnadsarea samt garage 

med 52,8 m² byggnadsarea. Förhandsbesked har lämnats för fastigheten, men detta har 

slutat att gälla. Fastighetsbildningen har inte skett exakt som förhandsbeskedet har 

angett, så ett vattendrag går nu där sökanden har tänkt att bygga. Sökanden har fått 

tillstånd att kulvertera vattendraget med vissa försiktighetsmått.     

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse upprättad 2020-05-04 

Ansökan inkommen 2019-11- 26 

Situationsplan inkommen 2019-11-26 

Markplaneringsritning inkommen 2019-11-26 

Fasadritning Marksektion A-A B-B inkommen 2019-11-26 

Fasadritning Marksektion C-C D-D E-E inkommen 2019-11-26 

Fasadritning N o V inkommen 2019-11-26 

Fasadritning S o O inkommen 2019-11-26 

Plan- och sektionsritning inkommen 2019-11-16 

Plan-, fasad- och sektionsritningsritning inkommen 2019-11-16 

Beslut från Länsstyrelsen om att kulvertera vattendrag inkommet 2020-03-20  

Översiktskarta upprättad 2020-03-30.      

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att ansökan om bygglov ska avslås enligt 9 kap. 17 § och 31 § PBL.  

 

Upplysningar 

 

Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 

separat.  

 

Avgifter 

Avgift för bygglov: 9 374 kronor  

Avgift för expediering och kungörelse: 2 551 kronor 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 241 
 

Beslutet expedieras till 

 

 

 

 

Överklagandeanvisning 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. 

 

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

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

Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i 

Post- och Inrikes Tidningar. 

 

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer, 

beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.  

 

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 

kontaktuppgifter till ombudet.  

 

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

Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

 

Skicka din överklagan till: 

Uddevalla kommun 

Samhällsbyggnad  

451 81 Uddevalla  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 242 Dnr SBN 2020/00326  

Stale 1:32. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus. BYGG.2020.1612 

Sammanfattning 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus med 174 m2 byggnadsarea. 

Fastigheten ligger inom detaljplanerat område. Ansökan avviker från detaljplanen vad 

avser taklutningen samt takutformning. Grannar har ej hörts i ärendet..     

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse upprättad 2020-05-04 

Ansökan inkommen 2020-03-27 

Fasad- och sektionsritning inkommen 2020-04-21 

Planritning, situationsplan och markplaneringsritning inkommen 2020-04-21 

Projektbeskrivning inkommen 2020-03-27.     

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att avslå ansökan då det strider mot detaljplanen och inte kan vara en liten avvikelse 

enligt 9 kap. 31b§ PBL(plan- och bygglagen) 

 

Upplysningar 

 

Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 

separat.  

 

Avgifter 

Avgift för bygglov: 10 898 kronor  

Avgift för expediering och kungörelse: 1 135 kronor 

 

Beslutet expedieras till 

Markexpo Västbygg AB 

ERIKSBERG 101 

451 96  UDDEVALLA   

 

 

Överklagandeanvisning 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 242 

 
Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

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

Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i 

Post- och Inrikes Tidningar. 

 

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer, 

beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.  

 

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 

kontaktuppgifter till ombudet.  

 

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

Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

 

Skicka din överklagan till: 

Uddevalla kommun 

Samhällsbyggnad  

451 81 Uddevalla 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 243 Dnr SBN 2020/00081  

Stadsfjället 1:76. Ansökan om bygglov för uppförande av 
upplag/uppställning av sorteringsverk och maskiner. 
BYGG.2020.1115 

Sammanfattning 

Ansökan avser bygglov för uppställning av ett sorteringsverk samt maskiner. Bygglovet 

avser endast uppställning, ingen verksamhet ska pågå på platsen. Fastigheten är belägen 

utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse.   

  

Fastigheten ligger inom område med friluftsliv enligt Uddevalla kommuns översiktsplan    

Beslutsunderlag 

Ansökningsblankett inkommen 2020-02-25 

Situationsplan inkommen 2020-02-25 

Samrådsyttrande bygg och miljöprövning inkommen 2020-03-18 

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse upprättad 2020-04-27  

Grannar med synpunkter 1 inkommen 2020-04-08 

Grannar med synpunkter 2 inkommen 2020-04-01 

Skrivelse från sökande gällande inkomna synpunkter inkommen 2020-04-09   

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD), Kent 

Andreasson (UP) och Kenneth Engelbrektsson (S): bifall till förslaget i handlingarn 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att avslå ansökan om bygglov enligt 9 kap. 31 a § plan- och bygglagen (2010:900) 

 

 

Upplysningar 

Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 

separat. Avgift för startbesked, fastställande av kontrollplan med mera kommer att tas ut 

i samband med startbeskedet. 

 

Avgifter 

Avgift för bygglov, expediering och kungörelse : 9018 kronor  

 

Bilagor 

Miljöavdelningens yttrande daterat 2020-03-18 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 243 

 
Beslutet expedieras till 

  

 

  

 

  

  

  

 

Delgivning 

Beslutet delges följande enligt 9 kap. § 41 PBL: 

 

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

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

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

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

 

Karlsson Thomas  

Safirvägen 18 

451 62 Uddevalla  

 

Överklagandeanvisning 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. 

 

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

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

Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i 

Post- och Inrikes Tidningar. 

 

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer, 

beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.  

 

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 

kontaktuppgifter till ombudet.  

 

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

Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

 

Skicka din överklagan till: 

Uddevalla kommun 

Samhällsbyggnad  

451 81 Uddevalla  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 244 Dnr SBN 2020/00233  

Lekstale 1:7. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus. BYGG.2019.4429 

Sammanfattning 

Detta beslut avser rättelse av avgift. Samhällsbyggnadsnämnden beviljade 

förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Lekstale 1:7 i beslut 

2020-04-16 § 173, där full avgift togs ut. Då handläggningstiden har överskridit 

tioveckorsfristen för beslut innan förlängning av tiden gjordes, ska dock ingen avgift tas 

ut enligt 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2020:900), PBL. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-08  

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att ingen avgift ska tas ut för redan beviljat förhandsbesked, med stöd av 9 kap. 27 a 

och 12 kap. 8 a §§ plan- och bygglagen (2020:900), PBL. 

 

Upplysningar 

Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 

separat.  

 

Avgifter 

Avgift för förhandsbesked: 0 kronor  

Avgift för expediering och kungörelse: 0 kronor 

 

Beslutet expedieras till 

 

 

 

 

Kopia av beslutet till 

Beslutet skickas för kännedom till ägarna av intilliggande och närliggande fastigheter 

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

 

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

 

Överklagandeanvisning 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 244 
 

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

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

Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i 

Post- och Inrikes Tidningar. 

 

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer, 

beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.  

 

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 

kontaktuppgifter till ombudet.  

 

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

Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

 

Skicka din överklagan till: 

Uddevalla kommun 

Samhällsbyggnad  

451 81 Uddevalla  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 245 Dnr SBN 2020/00080  

Resteröds-Strand 3:34. Anmälan om olovlig byggnation, 
veranda. TILLSYN.2016.3689 

Sammanfattning 

Den 30 december 2016 inkom ett ärende gällande en olovligt uppförd altan på 

fastigheten Resteröds-Strand 3:34. Altanen är ca 80–180 cm hög och 31 m² stor. 

Åtgärden strider mot detaljplanen gällande altanens 

Placering. Samhällsbyggnadsnämnden i Uddevalla kommun beslutade den 23 februari 

2017, delegationsbeslut dnr BYGG.2016.3689/bnr 212, att avsluta ärendet utan vidare 

åtgärd. Nämndens beslut överklagades och 2017-11-17 beslutade länsstyrelsen att 

bifalla överklagan och återförvisa ärendet till nämnden för ny handläggning. 2020-02-

27 gavs bygglov i efterhand för nybyggnad av altan. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-27 

Brev, tillsynsärende med bilder ankommet 2016-12-30 

Fotografier veranda inkomna 2018-05-14 

E-post från fastighetsägaren med åsikter om verandan ankommet 2018-08-21 

Beräkning av sanktionsavgift upprättad 2020-04-27  

Foto från platsbesök daterade 2019-10-16   

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL och 9 kap. 4 a § 

plan- och byggförordningen (2011:338), PBF ta ut en byggsanktionsavgift om11 075 

kronor av Hans Peter Robin Johansson, . Avgiften ska betalas till 

Uddevalla kommun inom två månader efter att beslutet har delgetts den 

 

Delgivning 

Beslutet delges följande enligt 9 kap. § 41 PBL: 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 245 

 
  

  

  

 

 

Överklagandeanvisning 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. 

 

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

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

Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i 

Post- och Inrikes Tidningar. 

 

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer, 

beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.  

 

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 

kontaktuppgifter till ombudet.  

 

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

Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

 

Skicka din överklagan till: 

Uddevalla kommun 

Samhällsbyggnad  

451 81 Uddevalla  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 246 Dnr SBN 2020/00151  

Ryttarvallen 1 Förorenad mark - föreläggande om att genomföra 
en åtgärdsutredning för område B, Stena Recycling AB 
MIL.2020.724 

Sammanfattning 

På fastigheten Ryttarvallen 1 har Stena Recycling AB bedrivit verksamhet sedan 1977. 

Verksamheten har innefattat återvinning av avfall samt blykölstillverkning. Inom 

området har sedan tidigare översiktliga miljötekniska markundersökningar genomförts 

bland annat inför anläggande av betongplatta m.m. Dessa visar på att området ställvis är 

kraftigt förorenat av metaller samt PCB i fyllningen. Bolaget har under 2018 genomfört 

kompletterande undersökningar vilka visar på ett stort behov av åtgärder då området är 

kraftigt förorenat. 

  

Då bolaget bedrivit verksamhet på fastigheten som bidragit till förorening av marken 

inom verksamhetsområdet är bolaget ansvarigt för fortsatt åtgärdsutredning inför beslut 

om åtgärder. Detta i syfte att undvika skador på människors hälsa och miljön. De hittills 

påträffade föroreningarna är hormonstörande, miljöfarliga samt hälsoskadliga varför 

fortsatta undersökningar är motiverade. Enligt miljöbalken är det bolaget, såsom 

verksamhetsutövare, som ansvarar för att dessa undersökningar utförs och bekostas. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om 

att bolaget genomför åtgärdsutredning av område B enligt bilaga 1. 

     

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-29 

Ritning över område A respektive område B, Ryttarvallen 1 

Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning daterad den 14 december 2018, 

Skrivelse daterad 27 augusti 2019 med svar på kommunicering inför beslut, Stena 

Recycling AB 

    

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förelägga Stena Recycling AB med 

organisationsnummer 556132-1752 vid fastigheten Ryttarvallen 1 

Område B 

 

1. att vidta följande åtgärder: 

Bolaget ska inkomma med en åtgärdsutredning för område B vilken ska 

resultera i en riskvärdering där förslag på slutligt åtgärdsalternativ lämnas.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Åtgärdsutredningen, riskvärderingen och förslag till övergripande åtgärdsmål 

ska utföras i enlighet med Naturvårdsverkets rapport ”Att välja 

efterbehandlingsåtgärd”. (Rapport 5978). 

 

Åtgärdsutredningen med förslag på slutligt åtgärdsalternativ ska inkomma till 

Samhällsbyggnad senast sex månader efter delgivning av detta beslut. 

 

Allmänt 

2. Förbud om att överlåta fastigheten Ryttarvallen 1 innan ovanstående 

undersökningar och åtgärder genomförts.  

 

Om beslutet inte följs kan det komma att kopplas ett vite till beslutet. 

 

Avgift 

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggning av ärenden avseende 

förorenade områden utifrån en beslutad taxa. (Om inte nedlagd tid ryms inom 

årsavgiften för verksamheten). Timavgiften är 1 019 för 2020. Beslut om avgift skickas 

separat. 

 

Upplysningar 

- Beslutet kan överklagas inom tre veckor från att du delgivits beslutet. Hur du går 

tillväga finns beskrivet i en bifogad bilaga. 

 

- Delgivningskvittot ska undertecknas av behörig firmatecknare och omgående 

skickas tillbaka till Samhällsbyggnadsförvaltningen. När du undertecknat 

delgivningskvittot betyder det att du har tagit emot handlingen. Att du 

undertecknat delgivningskvittot innebär inte att du har godtagit innehållet i 

beslutet. 

 

Bilagor 

Bilaga 1. Ritning över område A respektive område B 

Information om hur man överklagar (Överklagandehänvisning) 

Delgivningskvitto 

  

Expediera till 

Stena Recycling AB, Box 4088, 400 40 GÖTEBORG  

 

Kopia till 

Stena Metall AB, e-post: martin.fast@stenametall.se 

Stena Recycling AB, e-post: jenny.magnusson@stenarecycling.se 

 

 

 

 

 

mailto:martin.fast@stenametall.se
mailto:jenny.magnusson@stenarecycling.se


 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 246 

 
Stena Recycling AB, e-post: Jenny.Gothberg@stenarecycling.se 

Stena Metall AB, e-post: Carl.Hagberg@stenametall.se 

WSP Sverige AB, e-post: nathalie.enstrom@wsp.com 

 

 
Information om hur man överklagar ett beslut (Överklagandehänvisning)  

 

Tycker du att samhällsbyggnadsnämnden fattat beslutet på fel grunder kan du överklaga 

det. Överklagandet ska ha kommit in till samhällsbyggnadsförvaltningen inom tre 

veckor från den dag som du tog del av beslutet.  

 

Överklagandet ska vara skriftligt. I brevet/mailet ska det framgå:  

− Ärendets beslutsdatum, diarienummer och beslutsnummer. 

− Varför du tycker att beslutet är fattat på fel grunder och hur du vill att det ska 

ändras. 

− Uppge namn, personnummer, postadress, e-post och telefonnummer.  

 

Om samhällsbyggnadsnämnden bedömer att beslutet är felaktigt har nämnden 

skyldighet att ompröva sitt beslut, i annat fall skickar nämnden vidare överklagandet till 

Länsstyrelsen. 

 

Skicka din överklagan till: 

Uddevalla kommun 

Samhällsbyggnad  

451 81 Uddevalla  

 

Vid frågor är du välkommen att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen i Uddevalla 

kommun 

 

Telefon. 0522-696000 till växeln 

e-post: samhallsbyggnad@uddevalla.se 

 

mailto:Jenny.Gothberg@stenarecycling.se
mailto:Carl.Hagberg@stenametall.se
mailto:nathalie.enstrom@wsp.com
mailto:samhallsbyggnad@uddevalla.se


 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 247 Dnr SBN 2020/00157  

Ryttarvallen 1 Förorenad mark - föreläggande om undersökning 
och riskbedömning av område A samt undersökning av diffus 
spridning till närliggande fastigheter, Stena Recycling AB 
MIL.2020.726 

Sammanfattning 

På fastigheten Ryttarvallen 1 har Stena Recycling AB bedrivit verksamhet sedan 1977. 

Verksamheten har innefattat återvinning av avfall samt blykölstillverkning. Inom 

området har sedan tidigare översiktliga miljötekniska markundersökningar genomförts 

bland annat inför anläggande av betongplatta m.m. Dessa visar på att området ställvis är 

kraftigt förorenat av metaller samt PCB i fyllningen. 

  

Då bolaget bedrivit verksamhet på fastigheten som bidragit till förorening av marken 

inom verksamhetsområdet är bolaget ansvarigt för fortsatta undersökningar och vid 

behov även åtgärder. Detta i syfte att undvika skador på människors hälsa och miljön. 

De hittills påträffade föroreningarna är hormonstörande, miljöfarliga samt hälsoskadliga 

varför fortsatta undersökningar är motiverade. Enligt miljöbalken är det bolaget, såsom 

verksamhetsutövare, som ansvarar för att dessa undersökningar utförs och bekostas. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att 

bolaget genomför undersökning och riskbedömning av område A enligt bilaga 1 samt 

undersökning av diffus damning av bly från den före detta blykölstillverkningen. 

     

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-28 

Ritning över område A respektive område B, Ryttarvallen 1 

Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning daterad den 14 december 2018, 

Ryttarvallen 1 

Skrivelse daterad 27 augusti 2019 med svar på kommunicering inför beslut, Stena 

Recycling AB    

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förelägga Stena Recycling AB med  

organisationsnummer 556132-1752 vid fastigheten Ryttarvallen 1 att vidta följande 

åtgärder: 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Område A 

1. En provtagningsplan ska upprättas för undersökning av förorening från 

verksamheten för område A på fastigheten Ryttarvallen 1. 

 

Provtagningsplanen ska upprättas utifrån Naturvårdsverkets rapporter nr 4310 

och 4311 "Vägledning för miljötekniska markundersökningar" (del 1 och 2) 

och innehålla de uppgifter som anges i SGF:s Fälthandbok 2:2013 kapitel 2 

samt bilaga 3. 

 

Av provtagningsplanen ska framgå hur bolaget avser att undersöka: 

a. Förekommande föroreningar samt föroreningshalter från bedriven 

verksamhet (både nuvarande och historisk). 

b. Horisontell och vertikal utbredning av föroreningar från verksamheten. 

c. Spridning av föroreningar inom och från de områden där verksamheten har 

bedrivits. 

 

Provtagningsplanen ska baseras på aktuell bakgrundsinformation, exempelvis 

kartor, flygbilder, tidigare markundersökningar och platsbesök. Syftet ska vara 

att ge en helhetsbild över föroreningssituationen samt avgränsa (vertikalt och 

horisontellt) eventuella föroreningar. Provtagning och analys av jord, 

grundvatten (om möjligt) och ytvatten ska ingå i undersökningen. 

Provtagningsplanen ska skriftligen redovisas till Samhällsbyggnad för 

bedömning senast sex månader efter delgivning av detta beslut. 

 

2. Bolaget ska genomföra och bekosta undersökningar i enlighet med framtagen 

provtagningsplan enligt punkten 1. Antalet prover ska anpassas så att tillräcklig 

information erhålles för att en adekvat riskbedömning av det förorenade 

området ska kunna utföras. 

 

Undersökningarna ska genomföras enligt anvisningarna i Naturvårdsverkets 

rapporter nr 4918 "metodik för förorenade områden", 4310 och 4311 

"Vägledning för miljötekniska markundersökningar" (del 1 och 2), SGI:s 

publikation nr 40 2018 "Klassning av förorenade jordmassor in situ" och SGF:s 

Fälthandbok 2:2013. 

 

Av undersökningarna ska bl. a. följande framgå: 

a. Förekommande föroreningar samt föroreningshalter i undersökta medier. 

Samtliga utförda analysresultat ska sammanställas och redovisas med 

jämförelse mot relevanta jämförvärden/riktvärden. 

b. Karakterisering och preliminär avgränsning av föroreningarna. 

c. Vilka spridningsvägar som är relevanta för förekommande föroreningar till 

omgivningen. Om och i vilken omfattning spridning sker. 

d. Bedömning av omgivningens känslighet och skyddsvärde. 

 

3. Utifrån resultat av undersökningarna enligt punkt 2 ska en riskbedömning göras. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Riskbedömningen ska utgå från Naturvårdsverkets rapport ”Riskbedömning av 

förorenade områden” (Rapport 5977). Av riskbedömningen ska tydligt framgå: 

-vilka risker finns med området idag och i framtiden? 

-hur mycket behöver riskerna reduceras? 

-vilken form av riskreduktion behövs på kort och på lång sikt? 

 

Resultatet från undersökningarna tillsammans med riskbedömningen samt 

förslag på fortsatt hantering ska redovisas till Samhällsbyggnad senast sex 

månader efter det att Samhällsbyggnad godkänt inkommen provtagningsplan 

enligt punkt 1. 

 

Allmänt 

4. Bolaget ska genomföra en provtagning av ytliga föroreningar från bedriven 

verksamhet som kan ha orsakats av damning till angränsande fastigheter. 

 

Ett förslag på provtagningsplan ska inkomma till Samhällsbyggnad. 

Provtagningsplanen ska upprättas utifrån Naturvårdsverkets rapporter nr 4310 

och 4311 "Vägledning för miljötekniska markundersökningar" (del 1 och 2) 

och innehålla de uppgifter som anges i SGF:s Fälthandbok 2:2013 kapitel 2 

samt bilaga 3. 

 

Provtagningsplanen ska skriftligen redovisas till Samhällsbyggnad för 

bedömning senast sex månader efter delgivning av detta beslut.  

 

5. Resultatet från undersökningen samt förslag på fortsatt hantering ska redovisas 

till Samhällsbyggnad senast sex månader efter det att Samhällsbyggnad 

godkänt inkommen provtagningsplan 

enligt punkt 4. 

 

6. Förbud om att överlåta fastigheten Ryttarvallen 1 innan ovanstående 

undersökningar och åtgärder genomförts.  

 

Om beslutet inte följs kan det komma att kopplas ett vite till beslutet. 

 

Avgift 

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggning av ärenden avseende 

förorenade områden utifrån en beslutad taxa. (Om inte nedlagd tid ryms inom 

årsavgiften för verksamheten). Timavgiften är 1 019 för 2020. Beslut om avgift skickas 

separat. 

 

 

Upplysningar 

- Beslutet kan överklagas inom tre veckor från att du delgivits beslutet. Hur du går 

tillväga finns beskrivet i en bifogad bilaga. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 247 
 

- Delgivningskvittot ska undertecknas av behörig firmatecknare och omgående 

skickas tillbaka till Samhällsbyggnadsförvaltningen. När du undertecknat 

delgivningskvittot betyder det att du har tagit emot handlingen. Att du 

undertecknat delgivningskvittot innebär inte att du har godtagit innehållet i 

beslutet. 

 

Bilagor 

Bilaga 1. Ritning över område A respektive område B 

Information om hur man överklagar (Överklagandehänvisning) 

Delgivningskvitto 

  

Expediera till 

Stena Recycling AB, Box 4088, 400 40 GÖTEBORG  

Kopia till 

Stena Metall AB, e-post: martin.fast@stenametall.se 

Stena Recycling AB, e-post: jenny.magnusson@stenarecycling.se 

Stena Recycling AB, e-post: Jenny.Gothberg@stenarecycling.se 

Stena Metall AB, e-post: Carl.Hagberg@stenametall.se 

WSP Sverige AB, e-post: nathalie.enstrom@wsp.com 

 

Information om hur man överklagar ett beslut (Överklagandehänvisning)  

 

Tycker du att samhällsbyggnadsnämnden fattat beslutet på fel grunder kan du överklaga 

det. Överklagandet ska ha kommit in till samhällsbyggnadsförvaltningen inom tre 

veckor från den dag som du tog del av beslutet.  

 

Överklagandet ska vara skriftligt. I brevet/mailet ska det framgå:  

− Ärendets beslutsdatum, diarienummer och beslutsnummer. 

− Varför du tycker att beslutet är fattat på fel grunder och hur du vill att det ska 

ändras. 

− Uppge namn, personnummer, postadress, e-post och telefonnummer.  

 

Om samhällsbyggnadsnämnden bedömer att beslutet är felaktigt har nämnden 

skyldighet att ompröva sitt beslut, i annat fall skickar nämnden vidare överklagandet till 

Länsstyrelsen. 

 

Skicka din överklagan till: 

Uddevalla kommun 

Samhällsbyggnad  

451 81 Uddevalla  

 

 

 

mailto:martin.fast@stenametall.se
mailto:jenny.magnusson@stenarecycling.se
mailto:Jenny.Gothberg@stenarecycling.se
mailto:Carl.Hagberg@stenametall.se
mailto:nathalie.enstrom@wsp.com


 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 247 
 

Vid frågor är du välkommen att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen i Uddevalla 

kommun 

 

Telefon. 0522-696000 till växeln 

e-post: samhallsbyggnad@uddevalla.se 

 

mailto:samhallsbyggnad@uddevalla.se


 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 248 Dnr SBN 2018/00480  

Medborgarförslag från Mats Bohlin om gångväg till 
Skarsjöområdet 

Sammanfattning 

Mats Bohlin har lämnat ett medborgarförslag om en gångväg mellan Hälle, Åsvägen, 

Tranbärsvägen och Skarsjöområdet i Ljungskile. Det finns redan en befintlig stig, den är 

dock dåligt underhållen och vattensjuk. Syftet med gångväg till idrottsplatsen är att 

främja gång- och cykel istället för att använda fordon och bilvägen. 

  

Kommunen har ett pågående detaljplanearbete för ett bostadsområde vid Skarsjövallen. 

Detaljplanen förväntas att antas av kommunfullmäktige hösten 2020. I planarbetet ingår 

en ny anslutningsväg med separat gång- och cykelväg till idrottsområdet Skarsjövallen.  

  

Då det i samband med utbyggnaden av planområdet för Skarsjövallen ska byggas en 

separat gång- och cykelväg får medborgarförslaget anses vara besvarat.      

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-23 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, 2018-09-12 

Medborgarförslag, 2018-06-20    

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att  anse medborgarförslaget besvarat 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 249 Dnr SBN 2020/00224  

Medborgarförslag från Kristina Kallmen om parkeringsskiva 

Sammanfattning 

Kristina Kallmen som är inflyttad från Västergötland Falköping har skrivit ett 

medborgarförslag om att föreslå Uddevalla kommun att införa, som man har i 

Falköping, en gratis p-skiva, snarast.  

 

Till skillnad från Falköpings kommun så har Uddevalla kommun avgiftsbelagd 

tidsbegränsad parkering på de mest centrala parkeringarna i Uddevalla. På vissa platser 

som inte är lika centrala finns korttidsparkering utan att erlägga avgift men där krävs 

ingen p-skiva.  

 

Vi avser avslå förslaget och inväntar pågående utredning gällande 

parkeringsbestämmelser, där bland annat p-skiva ingår.    

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnad tjänsteskrivelse 2020-04-15.  

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-03-11 § 78 om medborgarförslag från 

Kristina Kallmen om parkeringsskiva 

Medborgarförslag från Kristina Kallmen om parkeringsskiva 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att invänta pågående parkeringsutredning och med det anse medborgarförslaget 

besvarat.   



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 250 Dnr SBN 2020/00225  

Remiss om medborgarförslag från Reine Larsson om 
sophämtning 

Sammanfattning 

Medborgarförslag har inkommit från Reine Larsson som föreslår att ”sommarboende ” 

får betala för sophämtning veckan efter storhelger så kanske vi slipper se 

återvinningsstationer som ser ut som soptippar. Kommunfullmäktige har beslutat att 

Samhällsbyggnadsnämnden ska ge sin syn på medborgarförslaget. 

Under storhelgerna är det främst förpackningar som ökar på återvinningsstationerna. 

Detta och övrigt avfall som går under producentansvaret ska inte slängas i 

hushållsavfallet och därmed ser inte Uddevalla energi att en ändrad intervall under 

storhelger för hämtning av hushållsavfall har effekt. Är det skrymmande material som 

uppkommer så erbjuds fritidsabonnenter att nyttja sina kort på återvinningscentralen 

även vintertid. 

Återvinningsstationerna ansvaras av Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, som 

är de som bestämmer tömningsintervallerna på alla återvinningsstationer och som städar 

på stationerna. Sommartid och storhelger ökar Förpacknings- och tidningsinsamlingen 

tömningsintervallerna utifrån behov baserade bland annat på fyllnadsgrad och statistik. 

Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen som ska kontaktas om 

återvinningsstationerna behöver städas utanför Förpacknings- och tidningsinsamlingens 

ordinarie städintervall. På Förpacknings- och tidningsinsamlingens hemsida kan man se 

när återvinningsstationer ska tömmas.     

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2020-04-07 

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-03-11 § 76 

Medborgarförslag från Reine Larsson om sophämtning     

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att med hänvisning till samhällsbyggnads tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget 

besvarat   



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 251 Dnr SBN 2019/00671  

Medborgarförslag från Karin Thörn om plakett med information 
under träd och buskar om vilken sort det är 

Sammanfattning 

Medborgarförslaget är ett önskemål om att kommunen ska sätta skyltar vid stadsträden 

som berättar vad det är för slags träd, speciellt våra mer ovanliga träd och buskar. 

  

Tidigare har det funnits just sådana skyltar som förslagsställaren efterfrågar men på 

grund av återkommande skadegörelse plockades de bort. Det finns inga planer på att 

sätta dit nya skyltar. 

  

Gata Park enheten genomför just nu en digital trädinventering. Inventeringen kommer 

sedan finns tillgänglig på kommunens hemsida. Där kommer man kunna klicka på ett 

träd och bland annat få information om vilket trädslag det är.  

  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2020-04-29 

Medborgarförslag från Karin Thörn om plakett med information under träd och buskar 

om vilken sort det är     

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att  med denna tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget besvarat.  



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 253 Dnr SBN 2020/00237  

Busshållplats Dalaberg 

Sammanfattning 

På Djupedalsvägen, Dalaberg finns flera busshållplatser. Busshållplatsen Myntet, 

hållplatsläge B, anser Trafik och förvaltning ha för dålig trafiksäkerhet och bör tas bort. 

Trafiksäkerheten med avseende på dels resenärer och gående, dels stillastående bussar. 

 

Sikten är dålig på denna plats och det saknas en säker passage över gatan. Den passage 

som finns används olovligt av bilar som genomfart på anslutande gång- och cykelbana. 

Det finns andra alternativ för på- och avstigning som kan användas i anslutning till 

hållplatsen Myntet, läge B, om hållplatsläget tas bort. Bussen fortsätter mot hållplatsen 

på Penninggatan för att sedan åka tillbaka på Djupedalsvägen mot hållplats Myntet  

läge A. Denna busshållplats, Myntet, läge A, sker på- och avstigning på rätt sida med en 

anslutande gångbana och inga resenärer behöver korsa vägen. 

Detta är ett arbete som driften gata/park kan utföra till en kostnad på cirka 15 000 

kronor.      

 

Busshållplatserna på Myntet har 24 påstigande och 18 avstigande enligt statistik från 

november 2019 som Västtrafik har tagit fram. Detta kan jämföras med hållplatserna vi 

varje sida om Myntet utmed linje 1. Penninggatan (117 påstigande per vardag) och 

Vindfället (145 påstigande per dag). 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-26 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att riva busshållplats samt passage 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 255 Dnr SBN 2020/00318  

Revidering av Avgifter för markupplåtelser på allmän plats 
inom Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 256 Dnr SBN 2020/00320  

Revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

I januari 2020 fick undertecknad ett uppdrag från ordförande i 

Samhällsbyggnadsnämnden att se över styrdokumentet Allmänna lokala 

ordningsföreskrifter för Uddevalla kommun. Syftet var att uppdatera detta utefter 

dagens förutsättningar och politiska vilja, samt gå hand i hand med övriga relaterade 

styrdokument i kommunen.    

  

Under revideringsarbetet är det inga större förändringar som gjorts, nämnvärt är att en 

ny paragraf (19 §) gällande siktskymmande växtlighet har konstruerats, för att få ett 

regelverk kring denna fråga istället för rekommendationer som för allmänheten kan 

anses vara otydliga.   

  

Sedan den senaste revideringen gjordes har man även strukturerat om bland kommunens 

tätorter, några har tillkommit, andra har tagits bort och vissa har utökat i storlek, därav 

en ny karta med tillhörande lista över kommunens tätorter. Utöver detta så är det några 

förtydliganden som gjorts inom några paragrafer, bland annat har rubriker lagts till vid 

alla paragrafer, där det inte fanns tidigare.   

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2020-04-28 

Förslag till Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla kommun 2020-02-29 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla kommun 1995-12-12 (revidering 

2007-11-14, 2012-06-13 samt 2017-05-10)  

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): avslag på dokumentet Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 

Uddevalla kommun i sin helhet 

 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och 

Kent Andreasson (UP): att det tas fram en karta till § 16 i Allmänna lokala 

ordningsföreskrifter för Uddevalla kommun över var det inte är tillåtet att bada i 

Bäveåområdet, och att kartan biläggs styrdokumentet. I övrigt, bifall till förslaget i 

handlingarna. 

 

Karin Engdahl (S): att det tas fram en karta till § 13 i Allmänna lokala 

ordningsföreskrifter för Uddevalla kommun över de zoner där man inte får förtära 

alkohol, och att kartan biläggs styrdokumentet. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Propositionsordningar 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag och ställer proposition på Roger 

Johansson (L) med fleras yrkande tillsammans med deras och Karin Engdahls (S) 

tilläggsyrkande mot Martin Petterssons (SD) yrkande och finner att 

samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med förslaget i handlingarna tillsammans 

med de bägge tilläggs-att-satserna.  

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna revideringen av de Allmänna 

lokala ordningsföreskrifterna 

 

att uppdra åt förvaltningen att ta fram en karta till § 16 i Allmänna lokala 

ordningsföreskrifter för Uddevalla kommun över var det inte är tillåtet att bada i 

Bäveåområdet, och att kartan biläggs styrdokumentet 

 

samt 

 

att uppdra åt förvaltningen att ta fram en karta till § 13 i Allmänna lokala 

ordningsföreskrifter för Uddevalla kommun över de zoner där man inte får förtära 

alkohol, och att kartan biläggs styrdokumentet 

Reservation/Protokollsanteckning 

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

följande motivering: ”Vi har inget att anmärka på med avseende på de revideringar och 

tillägg som gjorts. De Allmänna lokala ordningsföreskrifterna tillåter dock fortsatt 

passiv insamling av pengar (tiggeri) vilket lämnar oss få alternativ till ställningstagande 

av dokumentet som helhet. Sverigedemokraternas hållning i frågan om passiv insamling 

av pengar (tigger) framgår av den motion som avhandlats i kommunfullmäktige med 

diarienummer KS 2019/00137.” 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 257 Dnr SBN 2020/00317  

Revidering av Bestämmelser för skyltning inom Uddevalla 
kommun 

Sammanfattning 

Bestämmelserna för skyltning nyttjande av allmän plats antogs av Miljö- och 

Stadsbyggnadsnämnden 21 augusti 2014, och efter ett politiskt uppdrag att se över 

Uddevalla kommuns bestämmelser för skyltning påbörjades arbetet med en revidering 

av dokumentet.  

  

I det nuvarande dokumentet fanns det mycket innehåll som inte anses vara relevant 

idag. Efter inhämtade synpunkter från gestaltningsrådet, där bland annat expertis ifrån 

bygglov ingår, har dokumentet genomgått en kraftig avskalning för då bli mer läsvänligt 

för både allmänhet och tjänstemän. Avsnittet gällande lagar som styr lyft ur, och istället 

hänvisas läsaren till Samhällsbyggnad, Uddevalla kommun vid frågor om de lagar och 

regler gäller. Detta gör att dokumentet blir mer hållbart över tid, då lagar och regler kan 

komma att förändras men tiden, samt att det inte blir lika tungrott att läsa. 

  

Fokuset i förslaget ligger på trafiksäkerhet, information, trivsel och ordning, och målet 

är att underlätta för den som önskar sätta upp en eller flera skyltar inom Uddevalla 

kommun. 

   

Beslutsunderlag 

Yttrande från gestaltningsrådet 2020-05-06 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2020-04-29 

Förslag till Bestämmelser för skyltning inom Uddevalla kommun 2020-04-29 

Bestämmelser för skyltning inom Uddevalla kommun 2014-08-21 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att godkänna förslaget om bestämmelserna för skyltning inom Uddevalla kommun 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 258 Dnr SBN 2019/00634  

Revidering av Samhällsbyggnadsnämndens 
delegationsordning 

Sammanfattning 

Tillsammans med nämndens ordförande och vice ordförande pågår ett löpande 

revideringsarbete av nämndens delegationsordning. Turen har nu kommit till 

delegationer gällande trafikfrågor. Syftet med arbetet har varit att delegationsordningen 

ska tydliggöras avseende vilka beslut som nämnden önskar att förvaltningen ska ta. 

Till följd av detta föreslår förvaltningen att följande delegationer ges: 

Undantag och dispenser med stöd av trafikförordningen Administratör, TI 

Förlängning av undantag och dispenser enligt trafikförordningen Administratör, TI 

Besluta om transportdispens Administratör, TI 

  

Besluta om nyttoparkeringstillstånd Administratör, TI 

Besluta om boendeparkering Administratör, TI 

Besluta om trafikanordningsplan vid vägarbete TI, EC ToF 

  

Vidare föreslås att följande delegation stryks ur delegationsordningen: 

  

Besluta om föreläggande av vite enligt lagen om gaturenhållning- 

och skyltning 12 §. Bör kompletteras med beslutade riktlinjer. 

FC 

  

Förutom det har en dialog förts kring hur nämnden tydligare kan ta sitt ansvar för 

strategiska och principiellt viktiga trafikfrågor. Detta kommer att göras genom en 

översyn av befintliga bestämmelser samt komplettering av bestämmelser där det 

upplevs behövas. Samtidigt är det viktigt att betona att ärenden av principiellt viktig 

karaktär alltid ska lyftas till nämnden.   

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-30 

Förslag reviderad av Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning maj 2020     

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att anta reviderad delegationsordning att gälla från 2020-06-01. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 259 Dnr SBN 2020/00293  

Unda Camping  

Sammanfattning 

Unda Camping förhyrs sedan 2001 av Unda Camping AB, där det i hyresavtalet ingår 

att hyresgästen skall sköta underhåll av hela området, mark, byggnader och övriga 

anläggningar. I juni 2019 gjordes en besiktning på hur området och byggnader 

underhålls och om avtalet efterföljs. Campingen gav då ett generellt ovårdat intryck och 

flertalet byggnader var i behov av fasadrenoveringar och även invändiga åtgärder. 

Vattenrutschbanans bassäng saknade räcken och hade aldrig besiktigats, vilket måste 

göras enligt Ordningslagen 1993:1617. 

En skrivelse med krav på att inkomma med en åtgärdsplan senast 2019-09-30 skickades 

till Unda Camping AB. I efterföljande kontakt med Samhällsbyggnadsförvaltningen 

förmedlade Unda Camping AB framtida planer och investeringar för området och i 

samband med detta önskemål om ett längre hyresavtal. 

Möjliga alternativ för framtiden har diskuterats på presidieinformation 2020-04-09. 

   

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-28    

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och 

Kent Andreasson (UP): ta bort den andra att-satsen i förslaget i handlingarna 

 

Kenneth Engelbrektsson (S): bifall till förslaget i handlingarna 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Roger Johansson (L) med fleras yrkande och Kenneth 

Engelbrektssons (S) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med det 

förstnämnda 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att  säga upp avtalet 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 260 Dnr SBN 2020/00177  

Förstudie gällande ställplats avseende Gustavsberg 1:6 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tidigare haft i uppdrag att se över möjligheten till 

att finna alternativ mark för ställplatser gällande campingfordon. I samband med att 

Uddevalla kommun, oktober 2019, köpte in en arrendestuga belägen i närheten till en 

större parkeringsyta på Gustavsberg 1:6 öppnade detta upp en eventuell möjlighet att 

vid detta område etablera en ny ställplats för campingfordon där det inköpta huset 

möjligen skulle kunna fungera som ett servicehus med t.ex. dusch och toalett. 

Servicehuset skulle om möjligt även vara tillgängligt för allmänheten som vistas vid 

badplats och i naturreservatet. För att utreda platsens lämplighet samt kostnaden för 

bl.a. servicehus, VA-installation, latrintömningsplats och elstolpar m.m. så bör 

samhällbyggnadsförvaltning ges i uppdrag att påbörja en förstudie.   

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-22 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut daterad 2019-09-19. 

Karta förslag ställplats daterad 2020-04-22     

Yrkanden 

Kenneth Engelbrektsson (S), Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), 

Jerker Lundin (KD) och Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att  ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja förstudie gällande 

möjlighet till ställplatser avseende campingfordon på del av Gustavsberg 1:6  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 261 Dnr SBN 2020/00315  

Violinen 1 m.fl. Beslut att avsluta planarbete  

Sammanfattning 

Ett detaljplanarbete har inletts för Violinen 1 m.fl. i syfte om att möjliggöra större 

byggrätt för komplementbyggnader för att bland annat kunna möjliggöra inglasning av 

uteplatser.  

  

Kostnaderna för planarbetet har visat sig vara höga genom arbetstid samt utredningar. 

Sökande har inga intentioner att betala för de utredningar som krävs. Sökande meddelar 

att det heller inte för tillfället finns intentioner bland de boende att bygga ut enligt 

planansökan. Uddevalla kommun har givit förslag på hur byggnation kan ske i enlighet 

med befintlig plan för att nå syftet. Genom ovanstående anledningar anses 

planuppdraget inte vara prioriterat och bör avslutas.  

  

Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked 2017-09-27, § 229.    

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-29 

Översiktskarta  

Begäran om planbesked 2017-02-06 

Positivt planbesked från KS 2017-09-27, §229 

Konsekvensbeskrivning utredningar 2019-07-18     

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att planarbetet skall avslutas   

  



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 262 Dnr SBN 2020/00066  

Överbyhöjd 1:31, ändring av detaljplan avseende 
markbestämmelser, beslut om samråd 

Sammanfattning 

Syftet med ändringen av detaljplanen är att ändra markbestämmelser i gällande plan, 

1485K-P15/2, för att bostadsfastigheterna ska kunna bebyggas. I samband med 

ändringen görs även några mindre justeringar av ledningsrätter, tekniska anläggningar 

samt lekplatsens placering. Ändringarna är av mindre karaktär samt bedöms 

överensstämma med syftet för detaljplanen som avses ändras. 

  

Planändringen omfattar inte fastigheten Överby 1:134 som ingår i den gällande 

detaljplanen. Kommunstyrelsen beslutade den 2018-08-29 § 193 att ändra detaljplan, 

behovsbedömning är gjord 2019-04-03 och planen bedöms ej medföra betydande 

miljöpåverkan.    

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-30  

Plankarta med planbestämmelser, daterad 2020-01-23 

Planbeskrivning, daterad 2020-04-28 

Behovsbedömning Överbyhöjd 1.31 daterad 2019-04-01 

Utdrag ur Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-29 § 193     

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas komma att medföra 

betydande miljöpåverkan, samt 

  

att planhandlingarna ska bli föremål för samråd  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 263 Dnr SBN 2020/00296  

Detaljplan för Restenäs 2 m fl, förslag för beslut om granskning 

Sammanfattning 

Området är beläget längs med det så kallade Fräknestranden mellan Uddevalla och Ljungskile, i 

höjd med Restenäs ö. Detaljplanen syftar till att höja byggrätterna då området fått kommunalt 

vatten- och spillvattennät. Detaljplanen var från början tänkt att bedrivas som planändring men 

upprättas nu som ny detaljplan. Detta planarbete är ett av flera med samma syfte utmed det så 

kallade Fräknestranden.   

Planförslaget strider ej mot gällande översiktsplan och berör inga Natura 2000områden. 

Detaljplanen avser ett mindre redan bebyggt område och omfattas inte av kriterierna i MKB-

förordningens bilaga 4. Bedömningen har gjorts att planförslaget inte kan antas medföra en så 

betydande miljöpåverkan att en miljöbedömning krävs.  

Detaljplanen upprättas enligt den nu gällande Plan- och Bygglagen.  

Miljö och Stadsbyggnadsnämnden beslutade om positivt planbesked 2010-10-14 § 325. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-28  

Översiktskarta 

Plankarta Restenäs 2 m.fl. daterad 2020-04-17  

Planbeskrivning, daterad 2020-04-22  

Utdrag ur Miljö och Stadsbyggnadsnämndens protokoll, daterad 2010-10-14 § 325 

Samrådsredogörelse, daterad 2020-04-22 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att planhandlingarna ska bli föremål för granskning 

  

att godkänna samrådsredogörelsen 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 264 Dnr SBN 2020/00297  

Detaljplan för Resteröds-Strand 3:1, m fl Strandskogen, förslag 
för beslut om granskning 

Sammanfattning 

Området är beläget längs med den så kallade Fräknestranden mellan Uddevalla och Ljungskile, 

mellan Strandön och Restenäs ö. Detaljplanen syftar till att höja byggrätterna då området fått 

kommunalt vatten- och spillvattennät. Detaljplanen var från början tänkt att bedrivas som 

planändring men upprättas nu som ny detaljplan som ersätter gällande byggnadsplan i sin 

helhet. Detta planarbete är ett av flera med samma syfte utmed det så kallade Fräknestranden.  

Planförslaget strider ej mot gällande översiktsplan och berör inga Natura 2000-områden. 

Detaljplanen avser ett redan bebyggt område och omfattas inte av kriterierna i MKB-

förordningens bilaga 4. Bedömningen har gjorts att planförslaget inte kan antas medföra en så 

betydande miljöpåverkan att en miljöbedömning krävs. 

Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked 2010-10-27 § 326. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-28 

Översiktskarta 

Plankarta med planbestämmelser, daterad 2020-04-16 

Planbeskrivning Resteröds-Strand 31 m.fl. Strandskogen, daterad 2020-04-17 

Utdrag ur Miljö och Stadsbyggnadsnämndens protokoll, daterad 2010-10-14 § 326 

Samrådsredogörelse, daterad 2020-04-22 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att planhandlingarna ska bli föremål för granskning 

  

att godkänna samrådsredogörelsen 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 265 Dnr SBN 2020/00322  

Hävning av markupplåtelseavtal med OBOS Mark AB avseende 
fastigheterna Forshälla-Sund 1:216 och 1:220 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun och OBOS Mark AB träffade marköverlåtelseavtal avseende 

fastigheterna Forshälla-Sund 1:216 och 1:220 den 19 november 2018. Beslutet att anta 

marköverlåtelseavtalet antogs i kommunfullmäktige.  

  

Då projekteringen drog ut på tiden för exploatören beslutade kommunfullmäktige  

2019-04-10 att ge uppskov för att uppfylla krav på beviljat bygglov och 

byggnadsskyldighet. Exploatören har beviljats bygglov och har säljstartat projektet.  

  

Försäljningen har inte gått i den takt OBOS Mark AB förväntat sig och exploatören 

ansökte därför under hösten 2019 om förlängning av byggnadsskyldigheten till 2020-

04-01 vilket beviljades i kommunfullmäktige. 

  

Då OBOS Mark AB ännu inte sålt de antal de behöver för att byggstarta projektet har de 

ansökt om förlängning av byggnadsskyldigheten till och med sommaren 2021. 

  

Då en sådan förlängning ligger över ett år fram och att markupplåtelseavtalet tecknades 

under 2018 anser samhällsbyggnadsförvaltningen att kommunen bör häva avtalet och 

utreda andra alternativ för fastigheterna. 

  

Vid hävning erhåller kommunen 80 % av erlagd handpenning varav övriga 20 % 

återbetalas till exploatören. Handpenningen utgör för båda fastigheterna 490 000 kr.     

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-29. 

Tillägg till marköverlåtelseavtal samt marköverlåtelseavtal. 

Kommunfullmäktigebeslut 2020-02-12 avseende att godkänna tillägg till 

marköverlåtelseavtal samt delegation till samhällsbyggnadsnämnden att häva avtalet om 

byggnadsskyldigheten ej är uppfylld inom utsatt tid. 

Karta över fastigheterna Forshälla-Sund 1:216 och 1:220. 

Mail Per Lönner med bilaga, regionchef OBOS, 2020-05-06  

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD), Kent 

Andreasson (UP) och Kenneth Engelbrektsson (S): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att  häva markupplåtelseavtal med OBOS Mark AB avseende fastigheterna Forshälla-

Sund 1:216 och 1:220 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 267 Dnr SBN 2020/00341  

Information om kajpromenad med översvämningsskydd i 
Uddevalla  

Sammanfattning 

Förvaltningen informerar nämnden om Kajpromenad med översvämningsskydd i 

Uddevalla. Bilder visas på hur de tänker sig att till exempel Museéparken kan se ut med 

översvämningskydd bakom parken. Information lämnas om deras kostnadsbedömning 

och genomförandeordning för översvämningsskyddet samt att de ansöker om vattendom 

från mark och miljödomstolen. Området behöver klimatanpassas för till exempel skyfall 

med en skyfallsled.  

 

Nämnden får rapporten för godkännande till nästa nämnd, den kommer skickas ut innan 

de övriga handlingarna så att nämnden får tid på sig att läsa den. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att notera informationen till protokollet 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 268 Dnr SBN 2020/00093  

Avtal om arrende på del av fastigheten Helenedal 1:4 och 1:6 

Sammanfattning 

Önskemål har inkommit om att arrendera mark för hundverksamhet. Verksamheten 

omfattar förutom rastgård en yta som kan möjliggöras för utbildning av hundar och 

träning med hinder etc. Arrendatorn avser att upplåta ytan till medlemmar som genom 

ett passagesystem får tillgång till området. Samhällsbyggnad har föreslagit ett område 

inom del av fastigheterna Helenedal 1:4 och 1:6 som ligger utefter Helenedalsvägen mot 

Bjursjön, där det tidigare låg ett kolonilottsområde. Området, som är cirka 10 000 kvm, 

anses lämpligt för verksamheten och kan uppfylla de önskemål på storlek och 

förutsättningar som har framförts. Eftersom arrendatorn behöver göra stora 

investeringar föreslås arrendeavtalet tecknas på 5 år med möjlighet till förlängning med 

ett år i taget. Ett avtal om lägenhetsarrende har upprättats och godkänts av arrendatorn.     

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-30 

Avtal om lägenhetsarrende, 2020-05-12      

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att   

  

godkänna upprättat avtal avseende arrende inom del av Helenedal 1:4 och 1:6  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 269 Dnr SBN 2020/00331  

Delårsrapport april 2020 

Sammanfattning 

Nämnden får information om delårsrapporten under dagens nämnd och beslut fattas 

nästa nämnd.  

 

Förvaltningen informerar om händelser som nämnden ska vara stolta över som till 

exempel minskad handläggningstid för bygglovsansökningar, trots fler ärenden så har 

100 % behandlats inom 10 veckor.  

 

Information lämnas om organisationen för det nya Stadsutvecklingsprojektet samt 

resultatet för kommunfullmäktiges mått om minskad sjukfrånvaro samt att 

långtidssjukfrånvaron och den totala sjukfrånvaron har minskat.  

 

Prognosen visar på ett överskott på 4 miljoner. Information lämnas vidare om resultaten 

för de olika avdelningarna.   

 

Miljö- och tillsynsavdelningen gör mer tillsyn på stan vilket medför kostnader men inte 

några intäkter, även intäkterna för parkeringsavgifterna har minskat.   

 

Serviceavdelningen går minus och har därför svårt att öka andel ekologisk mat medan 

den gemensamma verksamheten får ett överskott på 9,4 miljoner.  

 

Information lämnas om investeringsuppföljningen, 93 % av budget kommer att 

användas för nämndens egna investeringar. Vad det gäller andra nämnders investeringar 

kommer cirka 54 % av budget upparbetas under året. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att notera informationen till protokollet 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 270 Dnr SBN 2020/00003  

Pågående projekt inom Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Sammanfattning 

Förvaltningen informerar om pågående projekt inom samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 

Bland de större förstudierna är; 

− Å-rummet som nästan är färdigt 

− Äsperödsskolans ombyggnad, vilken barn- och utbildningsnämnden ansåg blev 

för dyr och därför stoppades. Det har nu startats en idéstudie. 

− Norgådenskolan 

− Herrestadsskolan där det har tagits ett omtag 

− Lokaler för kulturverksamhet 

− Nytt äldreboende på Hovhult 

− Östrabo 1, matsal och klassrum, ligger vilande för tillfället. 

 

Bland de större projekten är:  

− Brandstation Ljungskile 

− Brandstation Uddevalla 

− Förskola Sundsstrand där slutbesiktning är gjort 

− Källdalsskolan som slutbesiktas i juni 

− Ramnerödskolan 

− Skansens förskola där bygglovet är överklagat 

− Blekets förskola (Killingen) 

− Gruppbostad LSS Vildvinet 

− Gruppbostad LSS Fasseröd 

− Översvämningsskydd 

− Simhall 

− Kungsgatan 

− Kungsgatan etapp 3 - öster om torget 

− Sundbergstorget etapp 2 - Lagerbergsgatan 

− Bokenäs förskola.   

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att notera informationen till protokollet 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 271 Dnr SBN 2020/00004  

Anmälningsärenden och underrättelser om avslutade 
lantmäterisammanträden 2020 

Sammanfattning 

I förteckningar över underrättelser om avslutade förrättningar och 

lantmäterisammanträden samt anmälningsärenden redovisas vad som har inkommit till 

Samhällsbyggnadsnämnden för kännedom under maj månad 2020.     

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-05.        

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att  notera informationen 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 272 Dnr SBN 2020/00005  

Information från ordförande och förvaltningschef 

Sammanfattning 

Förvaltningen ger en avstämning av fastigheten Forshälla-Strand 5:3. Det är 

rekommenderat att placera en förskola bredvid fastigheten, om vilket det kommer sökas 

ett förhandsbesked för så småningom.  

 

Nämnden informeras om att Swerock kommer lämna in en tillståndsansökan om 

bergtäkt i Forshälla, Nordbergen och att trafiken från täkten i första skedet skulle ledas 

på väg 678. Beslut från 2019-04-25 säger att en förutsättning för det är att vägen 

färdigställs som 2+2 väg. Den nya vägdragningen från bergtäkten är via 

Bratterödsmotet. Information lämnas att det pågår flera utredningar som till exempel 

buller och påverkan på grundvatten. Det finns idag inget som talar emot bergtäkten 

utifrån miljöbalkens lagrum.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har även möjlighet att lämna synpunkter på ansökan. 

När sedan ansökan är komplett kommer den upp till nämnden för beslut. 

 

Tf. förvaltningschef Aya Norvell frågar nämnden om någon är intresserad att få de 

lokala trafikföreskrifterna utskickade. Föreskrifterna skickas ut till nämnden. 

 

Tf. förvaltningschef Aya Norvell informerar att sjukfrånvaron ligger i nivå med förra 

året, medarbetarna har följt föreskrifterna på ett bra sätt men måste behålla 

krismedvetenheten då det inte är över än. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att notera informationen till protokollet 

 

 




