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So m höllsplo neri n gsutskottet

2019-09-03

S amhällsplanering sutskottet
Stadshuset, Varvet, kl.1 1:00-15:04 med ajournering 12:00-12:45

Jarmo Uusitalo (MP), Ordförande
Roger Ekeroos (M), 1:e vice ordftirande
Anna-Lena Heydar (S), 2:e vice ordftirande
Mikael Staxäng (M)
Elving Andersson (C)
Rolf Jonsson (L)
Jonas Sandwall (KD)
Kenneth Engelbrektsson (S)
Cecilia Sandberg (S) utgår 14:25 $ 40
Annelie Högberg (S)
Martin Pettersson (SD)
Kent Andreasson (UP)

Christer Hasslebäck (UP), kommunstyrelsens ordftirande $ 40
Gunilla Hedlund, projektledare, $ 40
Per Andersson, Sydväst AB, $ 40
Äsa von Malortie, Sydväst, $ 40
Patrik Petrö, avdelningschef,
Sven Andersson, strateg
Lina Wahlgren, utvecklare, $ 40
Elin Carlsson, strateg, $ 40
Peter Larsson, kommundirektör
Helen Tisell, projektledare, $ 40

Sommonlröde
Plots och tid

ledomöler

Övrigo

Utses otl justero

Jusledngens plots och tid

U nderskrifl sekreterore

Underskrift ordföronde

Underskritt justeronde

Sqmmonlröde
Förvoros hos

Ansloget sötls upp
Ansloget tqs ner

Underskrifl

Elving Andersson
20r Kommunledningskontoret Paragrafer $$ 40-47
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Samhällsplaneringsutskottet 20 19 -09 -03

Kommunledning skontoret
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Ewa Christiansson, projektledare, $ 40
Birgitte Johansson, strateg $ 40
Andreas Roos, avdelningschef, $ 40
Lynn Joel, projektledare, $ 40
Amanda Windeman, översiktsplanerare, $ 40
Petter Larsson, mark-exploateringsingenj ör, $ 4 I -45
Sebastian Johanson, kommunsekreterare
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s40 Dnr KS 300344

I nformation om stadsutveckl i ngsvisionen
Sommonfottning
Landskapsarkitekterna Per Andersson och Äsa von Malortie från ftiretaget Sydväst
arkitektur och landskap AB informerar om upprättat lorslag till stadsutvecklingsvision.

Visionen ftir stadsutveckling har till syfte att skapa en gemensam riktning och
helhetssyn. Den har arbetats fram genom en process som involverat både
tjänstepersoner från kommunens olika ft)rvaltningar och verksamheter och
representanter ftir eller engagerade i Uddevallas föreningsliv, kulturliv, näringsliv,
besöksnåiring, unga och äldre.

Beslul

Samhällsplaneringsutskottet beslutar

att notera informationen

Justerandes
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s4l Dnr KS 2019 /00132

Begäran om planbesked berörande Ammenäs 1:128

Sommonfottning
Ägaren till fastigheten Ammenäs 1:128, Stiftelsen Angered-Bergums ftir
sommaranläggning Ammenäs, har slutit ett avtal med Uddevallakustens Fastigheter AB
om avstyckning av del av fastigheten Ammenäs 1:128 samt att ansöka om begäran om
planbesked flor att iindra detaljplan på Ammenäs 1:128, se bilaga l.
Av ansökan framgår att man har önskemål om etablering av tre bostadshus med totalt
10 bostäder; ett flerbostadshus med åtta lägenheter och två småhus.

Ändringen som sökanden ansöker om innebär att naturmark och mark med byggrätter
byter plats vilket innebär att andelen naturmark ökar jämftirt med gällande detaljplaner.

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda ftirvaltningar.
Utvärdering har gjorts fran uppställda kriterier. Gruppen fiireslår att kommunstyrelsen
ska godkänna att detalj planeftirslag upprättas.

Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-05-29 S 148

Samhällsplaneringsutskottets protokoll, 2019 -05 -07 S 26
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019 -03 -19
Begäran om planbesked gällande fastigheten Ammenäs 1:128, Bilaga I
Detaljplan 1 485K-P I 2 12, Bilaga 2
Detaljplan I 48 5 K-P20 03 I 2, Bilaga 3

Beslut

Samhällsplaneringsutskottet ftireslår kommunstyrelsen

att godkänna att detaljplaneftirslag ftir fastigheten Ammenäs 1:128 upprättas.
att planbesked ftirutsätter planavtal mellan sökande och
samhäll sby ggnadsforvaltningen
att bedömningen görs att en detaljplan kan antas under andra halvåret 2022 samt
att kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2

Justerandes signatur

ry
Utdragsbestyrkande
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s42 Dnr KS 2019/00416

Begäran om planbesked berörande fastigheten Fisketången I
Sqmmqnfotlning
Ägaren till fastigheten Fisketången 1, har inkommit med begtiran om planbesked, se

bilaga 1.

Ansökan avser att ändra befintlig detaljplan på fastigheten Fisketången l. Sökanden vill
ändra detaljplanen så att den medger en byggrätt på fem våningar istället för dagens tre
våningar. Gällande detaljplan ftir området redovisar användningen bostadsändamål i tre
våningar, se bilaga 2.Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp fran samtliga berörda
florvaltningar. Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier.

Kommunledningskontoret ftireslår att kommunstyrelsen ska bevilja att ftirfrågan prövas
i ett detaljplanearbete.

Beslutsunderlog

Kommunledningskontorets tjåinsteskrivelse daterad 2019 -06-1 4

Begäran om planbesked gällande fastigheten Fisketången 1, Bilaga 1

Detaljplan I 485 -P9 I /1 2, Bilaga 2

Beslul

Samhällsplaneringsutskottet ftireslår kommunstyrelsen

att godkänna att detaljplaneforslag ft)r fastigheten Fisketången lupprättas.
att planbesked ft)rutsätter planavtal mellan sökande och

samhäll sby ggnadsftirvaltningen
att bedömningen görs att en detaljplan kan antas tidigast 2022 sarnt
att kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2019 /OO3?1

Begäran om planbesked berörande Holma 1:14 mfl
Sommqnfotlning
Samhällsbyggnadsftirvaltningen har inkommit med en begäran om planbesked ftir
Holmaområdet i Uddevalla, se bilaga 1.

Förvaltningen har under en liingre tid sett att önskemålen om att uppftira bostäder på
Holma har ökat.
Området omfattas inte av någon övergripande och sammanhållen detaljplan.
Kommunen äger inte heller mark i området. Kommunen behöver ta ett fastare grepp
över områdets utveckling genom att planlägga hela området snarare än att dela upp
planläggning i små delar.
Förvaltningen avser att upprätta en detaljplan på Holma i enlighet med
samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse med tillhörande kartor, se bilaga
den faktiska utsträckningen fastställs under detaljplanens upprättande. Detta ftir att
möjliggöra utveckling men även att ftirhindra oönskad utveckling i området. Det tänkta
planarbetet ska vårda områdets attraktivitet, karaktär och övriga kvalitöer samtidigt som
balans med jordbruk, skogsbruk och naturvärden ska vägas in.

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda ftirvaltningar.
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen ftireslår att kommunstyrelsen
ska godkåinna att detalj pl aneftirslag upprättas.

Beslutsunderlog

Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse daterad 2019 -06-1 4
Begäran om planbesked gällande fastigheten Holma 1:14 m.fl., Bilaga 1

S amhäll sby g gnadsftirvaltningens tj änsteskrivel se med tillhörande kartor, Bllaga 2
Samhällsbyggnadsnåimndens protokollsutdrag, Bilaga 3

Beslut

Samhällsplaneringsutskottet ftireslår kommunstyrelsen

att godkänna att detaljplaneft)rslag ftir fastigheten Holma 1:14 m.fl. upprättas.
att bedömningen görs att en detaljplan kan antas tidigast 2022 samt
att kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2
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s44 Dnr KS 201 9/00380

Begäran om planbesked berörande Skälläckeröd 1:63 och
Ljungs-Hälle 1:288
Sqmmonfotlning
Barn- och Utbildningsförvaltningen har inkommit med begäran om planbesked for
fastigheten Skälläckeröd I :63 m.fl., se bilaga 1.

Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan på fastigheten Skälläckeröd 1:63 m.fl. så att
den inrymmer en skola med en kapacitet ftir strax över 1000 elever och cirka 150 vuxna
samt en ny ftirskola ftir 120 barn.
Skolområdet består av fyra stycken fastigheter som är i kommunal ägo. Norr om den
genomgående lokalgatan Hälle Lider ligger fastigheterna Skällackeröd 1:63 och 1:40.
Skolområdet söder om Hälle Lider består av fastighetema Ljungs-Hälle 1:309 och
1:288.
Till grund för begäran om planbesked ligger ftirstudien: Ny F-9 skola och ftirskola i
Ljungskile, se bilaga 4, på fastigheten Skälläckeröd 1:63 m.fl.
som har upprättats av samhällsbyggnad, planeringsenheten, på uppdrag av Barn- och
Utbildningsftirvaltningen.
Efter ftirdigställandet av ftrstudien beslutade Barn- och Utbildningsnämnden att gå

vidare med projektet genom att besluta att ansöka om planbesked ör en expansion av
Ljungskileskolan, Protokollsutdrag Dnr BUN 2019/00507, se bilaga 5.

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar.
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier.
Kommunledningskontoret ftireslår att kommunstyrelsen ska bevilja att ftirfrågan prövas
i ett detaljplanearbete

Beslutsunderlog

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019 -06-13
Begäran om planbesked gällande fastigheten Skälläckeröd 1:63, Bilaga I
Byggnadsplan 1 4-LJU -87 4, Bilaga 2
Stadsplan I4-LJU-939, Bilaga 3.

Förstudien Ny F-9 skola och förskola i Ljungskile, Bilaga 4
Ijänsteskrivelse Barn- och Utbildning, Bilaga 5

Protokollsutdrag Dnr BUN 2019100507, Bilaga 6

Yttrande berörande Natura 2000, Brlaga 7

Yrkonden

Jarmo Uusitalo (MP): Bifall till förslaget i handlingama med justeringen att lägga till
fastighetsbeteckningen Lj ungs-Hälle 1 :288 i ftirsta beslutssatsen.

Proposilionsordning

Ordförande ställer proposition på sitt eget ändringsyrkande och finner att
samhällsplaneringsutskottet bifaller det.
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Beslul

Samhällsplaneringsutskottet ftireslar kommunstyrelsen

att godkänna att detaljplaneftirslag for fastigheten Skälläckeröd 1:63 och
Ljungs-Hälle 1 :288 m.fl . upprättas.

att bedömningen görs att en detaljplan kan antas tidigast 2022 samt
att kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2
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s45 Dnr KS 2019100374

Begäran om planbesked berörande Stadskärnan 1:304
Sqmmonfoltning
Ägaren till fastigheten Stadsktirnanl:304 har inkommit med en begäran om planbesked,

se bilaga l.
Ansökan avser att ändra detaljplanen så att den medger ändamålet boende kombinerat
med kontor.
Nuvarande detaljplan 1485K-P11/13, upprättad2}ll, medger ändamålet kontor,
ftireningslokal, samt hantverk som inte är störande ftir omgivningen.", se bilaga 2.

Byggnaden på fastigheten benämns "Dalslandsstugan" och den ligger på Skansbergets
norrsluttning.
Motivet att i detaljplanen inte medge bostadsändamål och att begränsa tomten var att
bostad med hemfridszon skulle innebåira en privatisering av delar av berget som inte
ansågs önskvärd.
Ur såväl ett rekreationsperspektiv som ett stadshistoriskt perspektiv bör man vara
ftirsiktig med att påverka de värden som, i det här fallet, Skansberget har. I ett längre
perspektiv, med en ftrtatning med mer bostäder i centrala Uddevalla, är det än viktigare
att behålla den stadsnåira natur- och kulturmiljön, så att den kan utgöra en resurs och en
grön stadslunga lor ett större antal uddevallabor.

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda ftirvaltningar.
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Kommunledningskontoret ftireslår
kommunstyrelsen att inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag ft)r Stadskärnan
l:304 då gällande detaljplan tjiinar sitt ändamål väl ftir områdets användning.

Beslulsunderlog

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019 -06-1 4

Begäran om planbesked gällande fastigheten Stadskärnanl:304, Bilaga I
Detaljplan 1 485K-P 1 I I 13, bilaga 2

Beslut

S amhällsplaneringsutskottet ftireslår kommunstyrelsen

att inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag ftr Stadskäman 1:304
samt,
att beslutet ska utgöra planbesked enligt plan och bygglagen 5:2

Jöv
Kenneth Engelbrektsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i
ärendet.

Justerandes4 Utdragsbestyrkande
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s46 Dnr KS 2019 /00554

Bestäm mande av sam häl Is planeri n gs uts kottets
sam m a nträd esd a gar 2020

Sqmmonfotlning
Kommunledningskontoret har tagit fram ett ftirslag på sammanträdesdagar ftir
samhällsplaneringsutskottet ftir 2020. Förslaget innebär att utskottet sammanträder 10

gånger per år med start kl. 13:00. Följande dagar föreslås: 7 jantari,4 februari, 3 mars,
7 april,5 maj, 2 juni,1 september, 6 oktober, 3 november, 1 december.

Beslulsunderlog

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-07 -22

Yrkonden

Jarmo Uusitalo (MP): Bifall till ftirslaget i handlingar samt att uppdra till
kommunledningskontoret utreda möjligheten att återkomma med nya ftirslag till
sammanträdesdagar i februari och i november eftersom de fiireslagna
sammanträdesdagarna infaller samtidi gt som re gionfullmiikti ge.

Proposilionsordning

Ordftirande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
samhällsplaneringsutskottet bifaller det.

Beslul

Samhällsplaneringsutskottet beslutar

att sammanträdena under 2020 ska äga rum den 7 januari, 4 februari, 3 mars, 7 april, 5

maj,2juni, 1 september, 6 oktober, 3 november, 1 december samt,

att sammanträdena ska börja kl. l3:00

att uppdra till kommunledningskontoret att utreda möjligheten att återkomma med nya
ftirslag till sammanträdesdagar i februari och i november.

signatur Utdragsbestyrkande
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S 47 Dnr KS 299314

Ordförande informerar
Sommonfottning

Ordförande Jarmo Uusitalo (MP )informerar om följande.

Planerad kontakt med ansvarig chef på trafikverket angående cykelfrågor vid
Ulvesund.

Martin Pettersson (SD) väcker en fråga om att bjuda in ftjreträdare från Facilitator AB
ftir att informera utskottet om vad som åir aktuellt. Ordft)rande meddelar att ftireträdare
från ftiretaget ska bjudas in till utskottet under hösten.

Beslul

Samhällsplaneringsutskottet beslutar

att notera informationen.
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