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Jävsutskott
Sammanträdesrum Kompassen, stadshuset, kl. 09 : 00- 09 :4 5

Ann-Charlott Gustafsson (UP), Ordftirande
Stefan Skoglund (S), l:e vice ordftirande
Niklas Moe (M) ej $ 9 p.g.a. jäv
Monica Bang Lindberg (L)
David Sahlsten (KD)
Paula Berger (S)
Rolf Carlson (SD)
Lisa Cronholm, avdelningschef, samhällsbyggnad
Marie Arvidsson, kommunekolog, $ 8
Henrik Noord, bygglovsarkitekt
Anna Karlsson, milj öinspektör
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Dnr KS 2020/00321s8

Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av väg
Ljungs-Gunneröd 2:1 Castor KS 2020.1541.
Sommonfottning

Uddevalla kommun har sökt strandskyddsdispens ftir väg till planområde för
Skarsjövallen. Vägen passerar strandskydd fttr Skälläckerödsbäcken. Delar av det
berörda området har höga naturvärden, klass 2 enligt SIS standard. I Naturcentrums
naturvärdesrapport framgar att det bör vidtas hänsynsåtgärder vid ev byggnation, tex ftir
att motverka grumling, vandringshinder och habitatförstörelse. I rapporten framgår att
de högsta naturvärdena i området är kopplade till vattenmiljön. Kommunen har anmält
vattenverksamhet till liinsstyrelsen enligt 11 kap miljöbalken, Länsstyrelsen har ftirelagt
kommunen om försiktighetsmått ftir verksamheten. Länsstyrelsen har bedömt att
åtgärderna kan utftiras utan niimnvåirda skador på naturmiljön under förutsättning att
ftirsiktighetsmåtten ftiljs. Kommunen har utrett alternativa vägsträckningar till
planområdet, andra alternativ har ftirkastats. En dragning direkt utanftir strandskyddet
strax söder om aktuell sträckning uppges medftira en "onaturlig båge" ft)r vägen.

Det bedöms finnas särskilda skäl ftir dispens eftersom väg till planområdet bedöms
utgöra ett angeläget allmåint intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Under
ftirutsättning att beslutet ftirenas med villkor bedöms åtgärdema kunna genomfriras utan
att strandskyddets syften motverkas nämnvärt. Ätgarden bedöms inte strida mot 3 och 4
kap miljöbalken.

Lagrum: 7 kap 13-18, 26 $$ Miljöbalken

Kommunekolog Marie Arvidsson ftiredrar ärendet under sammanträdet

Beslutsunderlog

Kommunledningskontorets tjåinsteskrivelse daterad 2020-05 -05
Ansökan om strandskyddsdispe ns 2020 -03 -23
S ituationsplan med ankomstdatum 2020 -03 -23
S ituationsplan översiktli g med ankomstdat um 2020 -03 -23
Komplettering av ansökan 2020-04-1 4
Länsstyrelsens beslut om vattenverksamhet 20 I 9- 1 0- 1 5, dnr 53 5 -247 57 -2019
Kompletterande inventering av naturvärden vid detaljplanerat område Ijöstelsröd 1 :1

m.fl , Naturcentrum AB, 20I 4-12-12

Beslut

Jävsutskottet beslutar

att bevilja strandskyddsdispens ftir väg i enlighet med ansökan med kompletteringar,

J SS Utdragsbestyrkande



f
%

Prolokoll
Jövsulskott

2020-06-02

Forls. $ 8

att ftirena dispensen med fiiljande villkor:

. Vägens placering och utformning ska överensstämma med det som anges i
ansökan,

De ftirsiktighetsmått som beslutats av låinsstyrelsen ftir vattenverksamheten
2019-10-15 ska gälla som villkor även ftir strandskyddsdispensen,

Endast det område som vägen upptar får användas ftir ändamålet
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Dnr KS 2020/00360se

Ansökan om förhandsbesked för fastigheten Ljungs-Hälle
1:129,1:399 och 1:406. Castor KS.2020.531
Sommqnfottning
Samhällsbyggnadsforvaltningen har ansökt om ftrhandsbesked for att kunna bygga en ny
ftirskola söder om tätorten Ljungskile. Förvaltningen bedömer att ansökan ska avslås då ny
bebyggelse ska prövas genom detaljplaneläggning på den aktuella platsen enligt den ftirdjupade
översiktsplanen för Ljungskile.

Bygglovsarkitekt Henrik Noord ftiredrar ärendet under sammanträdet.

Beslulsunderlog

Tillägg till tjänsteskrivelsen med kommunledningskontorets bemötande av inkomna
granneyttran den, 2020 -0 6 -0 I
Inkomna granneyttranden
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-02-19
Oversiktskarta daterad 2020-02-19
Ansökan inkommen 2020-02-03'
Skrivel se om fastighetema inkommen 2020 -02-03
Situationsplan inkommen 2020-05 - I 8

Yrkonden
Ann-Charlott Gustafsson (UP): Ändring av frirslaget i handlingarnas fiörsta beslutssats;
Att bevilja ansökan om förhandsbesked i enlighet med ansökan med ftiljande
motivering.

Bullerstörningar från den tilltanka tillfartsvägen till skarsjövallen bedöms kunna lösas
genom att ftirskolebyggnaden placeras så att av ftirskolans gård avskärmas från buller
och/eller genom att man uppftir bullervall eller bullerplank.
Marken anses lämplig ftir ny bebyggelse utifrån allmän synpunkt och foreslagen
placering av ftirskola utgör bra lokalisering och bedöms kunna tillgodose ett framtida
behov av barnomsorg i området.

Att i övrigt bemöta inkomna granneyttranden genom kommunledningskontorets tillägg
tilläggsskrivelse till tjänsteskrivelsen i ärendet, daterat 2020-06-01 samt

att bedömningen görs att den ftireslagna åtgärden inte behöver prövas i
detalj planeftjrfarande.

att bifalla ft)rslaget i handlingarnas andra beslutssats avseende avgifterna för
handläggningen.

Proposilionsord ningor
Ordftirande ställer proposition på sitt ändringsyrkande och finner utskottet bifalla det.

signatur Utdragsbestyrkande
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Beslut

Jävsutskottet beslutar

att ansökan om ftirhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 $ plan- och bygglagen
(20 I 0:900) med ftiljande motivering.

Bullerstörningar från den tilltcinkq tillfartsvcigen till Skarsjövallen bedöms kunna lösas
genom att förskolebyggnaden placeras så att förskolans gård avskirmas från buller
och/eller genom att mon uppfor bullervall eller bullerplank.
Marken anses lämpligfi)r ny bebyggelse utifrån allmcin synpunkt ochrt)reslagen
placering av forskola utgör bra lokalisering och bedams kunna tillgodose ett framtida
behov av barnomsorg i området.

att den ftireslagna åtgärden inte bedöms medftira någon betydande miljöpåverkan och
som därftjr inte behöver prövas i ett detaljplaneförfarande med stöd av 4kap.2 $ andra
stycket PBL. Föreslagen byggnation bedöms inte medftira någon betydande olägenhet
ftir niirboende fastighetsägare enligt 2kap 9 $ PBL,

att i övrigt bemöta inkomna granneyttranden genom kommunledningskontorets tillägg
till tjiinsteskrivelsen i ärendet, daterat 2020-06-01 samt

att avgifterna ftir ftirhandsbeskedet och expediering och kungörelse är 5 676 kronor
respektive 1 135 kronor. Tidsfristen ftir beslut började löpa2020-05-18. Beslut har
fattats inom det lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 $ PBL.

Jöv
Niklas Moe (M) anmäler jäv och deltar inte handläggning och beslut i ärendet.

Upplysningar
Ett positivt ftirhandsbesked är bindande vid en kommande bygglovsprövningen, om
ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då ftjrhandsbeskedet vann laga
kraft enligt 9 kap. 18 $ PBL.

Görs inte ansökan om bygglov inom två ar från det att ett beslut om positivt
ftirhandsbesked vann laga kraft upphör fiirhandsbeskedet att gälla.
Ett positiW ftirhandsbesked innebär inte att man har rätt att påbörja sökt åtgärd.

Avgiften åir beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas
separat.
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Beslutet expedieras till
Sökande

Delgivning (vid positivt beslut)
Beslutet delges följande enligt 9 kap. $ 41 PBL

  
 

 
  

 
 

 

 
 

 
   

   

  

 

Detta beslut delges dig med ftjrenklad 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

J

det inom tre veckor efter att du blivit delgiven.

Utdragsbestyrkande
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Kopia av beslutet till (vid positivt beslut)
Beslutet skickas ft)r kännedom till ägama 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. g 41a PBL.
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Anmälningsärenden till jävsutskottet 2020
Sommonfqttning
Miljöinspektör Anna Karlsson informerar om delegationsbeslut daterat 2020-02-24
gällande ftireläggande om ftirsiktighetsåtgärder vid genomftirande av
efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Killingen 1 samt ärendets bakgrund.

Beslut

Jävsutskottet beslutar

att lägga ftiljande anmälningsiirende till handlin gama.

- För t e c lcnin g öv er de I e gat ions b e s lut, 2 0 2 0 - 0 5 - I 8.

- Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2020-05-19 S 82
Återkallande av barn och utbildningsnrimndens beslut gcillande tollming av Boverkets
allmrinna råd (BFS 20 I 5 : I FRI I ) gdllande friyta fi)rskolor och skolor.
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