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Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-04-16

S amhäll sby ggnadsnämnden
Vuxenutbildningen I 1 7, kl. 08 :20- 1 6 : 54 med ajourneringar 09 : 3 0- 1 0 : 05,
I I : I 5-1 | :20, 12:00- 1 3 : 1 5 och 14:28-14:46

Mikael Staxäng (M), Ordftirande ej g 163
Roger Johansson (L), 1:e vice ordftirande, ej $$ 176 och209,
tjåinstgörande ordftirande g 168
Kenneth Engelbrektsson (S),2:e vice ordförande ej $ 175
Stig Olsson (C) ej $$ 178 och206
Maria Johansson (L) ej $ 176
Karin Engdahl (S)
Martin Pettersson (SD) ej $ 176
Mattias Forseng (SD)
Kent Andreasson (UP)

Torun Elgebäck (C) ftir Roger Ekeroos (M)
Ole Borch (MP) ftir Jerker Lundin (KD) ej $ 206
Anna Lena Heydar (S) ftir Per-Arne Andersson (S) ej g 175
Marie Lundström (V) ftlr Susanne Börjesson (S)
John Alexandersson (SD) för Mikael Staxäng (M) $ 168, ftir Per-Arne
Andersson (S) $ 175, ftir Martin Pettersson (SD) $ 176,för Stig Olsson
(C) $$ 178 och 206 och för Roger Johansson (L) $ 209.

John Alexandersson (SD)

Aya Norvell, Tf. Förvaltningschef
Lisa Cronholm, avdelningschef

Sommontröde
Plots och lid

Ledomöler

Ijönstgöronde ersöttore

Ersöttore

Övrigo

Ulses otl juslero
Justeringens plots och tid

Roger Johansson
2rt 5 Paragrafer $$ 159-218

Underskrifl sekreterore

Underskrifl ordföronde

Underskritl jusleronde

4_
orvell

CL-

Roger Johansson Kenneth Enselbrektsson

Sommonlröde
Förvoros hos
Anslogel söfls upp
Ansloget tos ner

Underskrifl

2020-04-2r
2020rp5-r3

lUt

BEVIS och ANSIAG om jusleringens lillkönnogivonde
Samhällsbyggnadsnäm nden 2020 -04 -l 6
S amhällsby g gnadsftirvaltningen

Justerandes signatur
Ola Löferen
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Andreas Roos, avdelningschef
Lars-Göran Johansson, avdelningschef
Martin Hellström, enhetschef
Lotta Wall, enhetschef
Fredrik Stengavel, enhetschef
Malin Witt, utvecklare
Andrea Zidek, planarkitekt
Malin Sj östedt, bygglovsarkitekt
Cecilia Segerstedt, bygglovsarkitekt
Anna Magnusson, bygglovshandläggare
Sara Nordn, mark- och exploateringsingenjör
Frida Läckström, mark- och exploateringsingenjör
Cecilia Wahlskog, proj ektledare

Justerandes signatur
zv

Utdragsbestyrkande
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s 15e Dnr SBN 2O2O/0OOO1

Upprop och val av justerare
Sommqnfotlning

Upprop ftirrättas och Roger Johansson (L) samt Kenneth Engelbrektsson (S), vid
Rogers frånvaro, ftirslås att jåimte ordftirande justera sammanträdets protokoll.
Förvaltningen foreslår att justeringen ska äga rum tisdagen den 2l april kl. l5:15 på
Stadshuset.

Beslul

Samhällsbyggnadsnåimnden beslutar

att Roger Johansson (L) och Kenneth Engelbrektsson (S) jämte ordftirande justerar
sammanträdets protokoll tisdagen den2l april kl. 15:15 på Stadshuset

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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2020-04-t6

s 160 Dnr SBN 28444

Godkännande av dagordning
Sqmmonfqttning
Följande ärenden utgår från dagordningen:

Ärende 6 - Ansökan om tillstand ftir uteservering på Mortens Krog AB

Ärende 11 - Resteröds-Ryr 2:8. Ansökan om ftirhandsbesked ftr nybyggnad av tre
enbostadshus

Ärende 24 -Delegation om attyttra sig över ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

Ärende 55 - Justering av felparkeringsavgifter

Yrkonden
Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent
Andreasson (UP): godkänna dagordningen med just nåimnda ftirändringar

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkåinna dagordningen med ovan noterade ftirändringar

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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$ 16r Dnr SBN 2O2O/OOOO2

Redovisning av delegationsbeslut 2020

Sommonfollning
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemiin och
ordftirande i enlighet med den antagna delegationsordningen. Dessa beslut ska redovisas
ftir Samhällsbyggnadsnämnden. Detta innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden
fastställer eller omprövar delegationsbesluten. Däremot far Samhällsbyggnadsnåimnden
återta lämnad delegering eller ftiregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som har ffitt
beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskriv else, 2020 -04-06
Förteckningar över fattade delegationsbeslut

Yrkonden

Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent
Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen

ffig
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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2020-04-t6

s r62 Dnr SBN 2019 /00634

Information om Revidering av Samhällsbyggnadsnämndens
delegationsordning
Sommonfollning
Förvaltningen informerar nämnden om åindringar vad gäller delegationsordningen på
trafiksidan.

Tre olika typer av dispenser - Undantag och dispenser med stöd av
trafikfiirordningen, ftirlängning av undantag och dispenser enligt
trafikförordningen och besluta om transportdispens
Två angående parkeringstillstand - Besluta om nyttoparkeringstillstånd enligt
bestämmelse från nämnden och besluta om boendeparkering enligt bestämmelse
från niimnden
En delegation gällande trafikanordningsplan vid vägarbete

Trafik-enheten har ännu inte arbetat igenom delegationerna, de ska arbeta vidare med
bestämmelser och strategier och ftirst då blir delegationerna verksamma.

Yrkonden
Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent
Andreasson (UP) : godkänna informationen till protokollet

Beslut

Samhällsbyggnadsniimnden beslutar

att godkänna informationen till protokollet

ffi:

ffigl
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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2020-04-t6

S 163 Dnr SBN 2020/00263

AtgarAer med anledning av Covid-l9
Sommonfotlning
I rådande situation som Uddevalla kommun tillsammans med resten av Sverige och
världen befinner sig i med anledning av coronaviruset Covid -l9,har det krävts att den
politiska samverkande majoriteten fattat snabba åtgärder ftir att stötta besöksnäringen
med mer pengar och underlätta för företagen. Ätgarderna lyfts nu upp för beslut.

Ätgarder som vidtagit
- Kostnadsfri parkering på alla kommunala parkeringar frän2020-03-23. Övriga

parkeringsregler gäller. Ätgarden gäller även privatpersoner.
- Upplåtande av allmåin platsmark - Kommunen verkar ftir att öppna möjligheten

för ftiretag att flytta ut delar av sin verksamhet på gatan för att kunna sälja och
servera utomhus så att kunden ska slippa gå in i butiker och restauranger

- Tidigarelägga möjlighet för att öppna uteserveringar. Tillstånd söks enligt
gällande rutiner. Möjligheten att öppna uteservering gäller från och med2020-
03-23 och avgifts befrias från kommunala avgifter.

- Inga krav eller påminnelser gällande fakturor riktade till ftiretagen gäller
tillsvidare.

- Förlängatidsfristenftirbyggnadsskyldighet

Beslutsunderlog

Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskriv else 2020 -04 -07

Yrkonden
Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent
Andreasson (UP): att justera ftirsta beslutsatsenfränfri till avgiftsfri parkering, att
anpassa tredje beslutssatsen så att ftirvaltningen, genom ftrvaltningschef, får delegation
päatt skjuta uppbyggnadsskyldigheten i 6 månader samt att tillfoga ytterligare en
beslutssats om att Mortens krog ffir dispens under 2020 att ffi möjlighet att hitta en
hållbar lösning ftir uteservering till nästkommande år.

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att ftireslå kommunfullmåiktige att bevilja avgiftsfri parkering på kommunens alla
parkeringsplatser tillsvidare

att ftireslå Kommunfullmäktige att bevilja upplåtande av allmiin platsmark for
kommunens ftiretagare

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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att delegera till ftjrvaltningschef (med rätt att vidaredelegera) att bevilja uppskjuten
byggnadsskyldighet upp till 6 månader.

att godkänna information om tidigarelagd öppning av uteservering

att godkänna information gällande krav och påminnelser riktade till ftiretag
tillsvidare uteblir

att göra ett undantag från de aktuella beståimmelserna ftir Mortens krog under 2020
så att verksamhetsutövaren får möjlighet att hitta en hållbar lösning ftir uteservering
till nästkommande år.

ffi:

fl
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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s 164 Dnr SBN 2020/00273

Ansökan om tillstånd för uteservering på Mortens Krog AB
Sqmmqnfottning
Ärendet utgår från dagens sammanträde

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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S 165 Dnr SBN 202O/002s6

Ormestad 1:64. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av
fritidsh us. BYGG .2020.1323
Sommonfqtlning
Ansökan avser tillbyggnad av fritidshus med en ovanvåning vars byggnadshöjd är
beråiknad till 4,5 meter från medelmarknivån samt med en taklutningpä 42 grader,

Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område, detaljplan l4-SKR-669 B med laga
kraft 1960-06-09. Området är planlagt ft)r bostadsändamåI, BFI punktprickad mark far
icke bebyggas. Inom tomtplats å med BF betecknat område får endast uppföras en
fristående huvudbyggnad om högst 60 kvm byggnadsyta. Huvudbyggnad ffir icke
uppföras till större höjd än 3,5 meter. Uthus 2,5 meter. Byggnads yttertak givas en
lutning mot horisontalplanet av högst 30 grader.

Områdets karaktäriseras omfattande av fritidsbebyggelse, sommarstugeboenden och
utgör en naturskön sluttning ut mot Gullmarsfiorden. Byggnadsplanen med tillhörande
bestämmelser har utformats med tanke pä att området uteslutande ska utnyttjas till
fritidsbebyggelse, därav dess begränsningar gällande byggnadshöjd mm och även med
hänsyn till landskapsbilden och trevnaden inom området.

Den tänkta åtgärden anses inte ftirenlig mot detaljplanens syfte beträffande
byggnadshöjden som överskrider med en meter samt högsta tillåtna taklutning.

Förslaget avviker darmed från gällande planbestämmelser på två punkter och den
sammanlagda avvikelsen är ftir stor ftir att samhällsbyggnadsftrvaltningen skall kunna
bevilja bygglovet på delegation.

Beslulsunderlog

S amhäll sby ggnadsftirvaltningens tj änsteskrivelse daterad 2020 -03 -26
Ansökan inkommen 2020-03 -05
Situationsplan inkommen 2020-03 -05
P lan-, fasad- o ch sektionsritning inkomm en 2020 -03 -03
Plan-, fasad-och sektionsritning befintligt utseende inkommen 2020-03 -03
Beskrivning av proj ektet 2020-03 -25
Foton från platsbesök daterat 2020-03-25
Ortofoton upprättade 2020 -03 -25

Yrkqnden
Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent
Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Beslut

Samhällsbyggnadsniimnden beslutar

att avslå ansökan med stöd av 9 kap. 3l $ plan- och bygglagen (2010:900)

Avgitler
Avgift fiir bygglov: 5449 kronor

Beslutel expedieros lill
 

 
 

Delgivning
Beslutet delges ftiljande enligt 9 kap. $ 4l PBL:

Detta beslut delges dig med forenklad 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.
Namn, adtess, postnummer, Ort

Kopio ov beslutel lill
Kontrollansvarig

Överklogondeo nvisning
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen.

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.
Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom fura veckor från den dag då beslutet kungjordes i
Post- och Inrikes Tidningar.

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska åirendets 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.

r
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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forls. S 165

Skicka din överklagan till:
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
451 81 Uddevalla

fl
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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2020-04-t6

s 166 Dnr SBN 2020/00238

Råsseröd 1 :51. Ansökan om bygglov för nybyggnad av
en bostads h us. BYGG.2 019.427 1

Sommonfqllning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Råsseröd
1:52. Huset är 161,3 m'z i byggnadsarea och bostadsarean är 137,1 m2. Nockhöjden
beräknas till4,2 meter och taklutningen är 27 grader. Huset ftjrses med träfasad och
takpannor i betongtegel. Fastigheten ligger utanftir detaljplanerat område men inom
sammanhållen bebyggelse. Platsen ftir byggnation ligger mellan befintlig byggnation
och i direkt anslutning till befintlig väg. Fastigheten omfattades av ett ftirhandsbesked
vars giltighetstid löpte ut i oktober 2019.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskriv else 2020 -03 -23
Ansökan inkommen 2019-12-02
Fasadritning SV, NO inkommen 2020-02-17
Fasadritning SO, NV inkommen 2020-02-17
Planritning inkommen 2020-02-17
Plan och sektionsritning inkomm en 2020 -02-17
Markplaneringsritning inkommen 2020-02-17
Situationsplan inkomm en 2020-02-17
Kompletteringsbrev inkommet 2020-02-17
Grannyttrande med synpunkter inkomna 2020 -03 -09 & 2020 -03 -l 0

Yrkonden

Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent
Andreasson (UP): bifall till forslaget i handlingarna

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

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

Upplysningor
Detta beslut upphör att gälla om åtgåirden inte har påbörjats inom tvä är och avslutats
inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft enligt 9 kap. 43 $ PBL.

Ätgarden får inte påbörjas innan samhällsbyggnadsnämnden gett ett startbesked enligt
10kap.3$PBL.

Detta beslut får verkställas Sra 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.

ffiF
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Byggherren behöver i detta fall awakta att furaveckorsfristen löper ut innan åtgåirden far
påbörjas.

Beslutets kungörelsedatum finns i Post- och Inrikes Tidning på
https : //poit. bola gsverket. se.

I detta iirende krävs tekniskt samråd. Kallelse till tekniskt samråd och begäran om vilka
handlingar som krävs ftir att ge startbesked, skickas separat inom kort.

Innan byggnadsverket far 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.

Åtgarden kräver eventuellt tillstånd från annan myndighet. Det är du som sökande som
ansvarar ftir att nödvändiga tillstånd finns innan åtgärden påbörjas.

Bygghenen ansvarar ftir att åtgärden utftirs enligt kraven i plan- och bygglagstiftningen.
Åtgtirden ska utftiras enligt de ritningar som tillhör beslutet. Vid ändring ska ny ansökan
lämnas in. Inga bygglovspliktiga ändringar ffir utftlras innan ett nytt bygglov har
beviljats.

Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas
separat. Avgift ftir startbesked, fastställande av kontrollplan med mera kommer att tas ut
i samband med startbeskedet.

Avgitler
Avgift ftir bygglov:78T2 kronor
Avgift ftir expediering och kungörelse : 25 5 1 kronor

Bilogor
Västvattens yttrande daterat 2020-03-25

Beslulel expedieros till
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Delgivning
Beslutet delges foljande enligt 9 kap. $ 41 PBL

Detta beslut delges dig med ftirenklad delgivning. Förenklad delgivning innebiir 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.

  

 
 

  

Kopio ov beslutel iill
Beslutet skickas ftir 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. $ 41a PBL

Kontrollansvarig

överklo gondeonvisning
Detta beslut kan överklagas till Låinsstyrelsen.

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsfiirvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.
Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom ffra veckor fran den dag då beslutet kungjordes i
Post- och Inrikes Tidningar.

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska åirendets diarienummer,
beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med
kontaktuppgifter till ombudet.

ffi:

ffir
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken åindring som önskas.
Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas.

Skicka din överklagan till:
Uddevallakommun
Samhällsbyggnad
451 81 Uddevalla

9v4

rf Nl
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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2020-04-t6

s 167 Dnr SBN 2O20/OO239

Råsseröd 1:52. Ansökan om bygglov för nybyggnad av
en bostads h us. BYGG. 2 019.427 2

Sommonfollning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Råsseröd
1:52. Husetär 161,3 m' i byggnadsarea och bostadsarean är I37,1m'. Nockhöjden
beräknas till4,2 meter och taklutningen är 27 grader. Huset förses med träfasad och
takpannor i betongtegel. Fastigheten ligger utanfiir detaljplanerat område men inom
sammanhållen bebyggelse. Platsen ftir byggnation ligger mellan befintlig byggnation
och i direkt anslutning till befintlig vä9. Fastigheten omfattades av ett ftjrhandsbesked
vars giltighetstid löpte ut i oktober 2019.

Beslulsunderlog
S amhäl I sby ggnadsnämndens tj änsteskrivel se datera d 2020 -03 -23
Ansökningsblankett inkommen 2019 -12-02
Fasadritning SO, SV, NV, NO inkommen 2020-02-17
Plan och sektionsritning inkomm en 2020 -02-17
Markplaneringsritning inkommen 2020 -02-17
Situationsplan inkomm en 2020 -02-11
Kompletteringsbrev inkommet 2020-02-17
Grannyttrande med synpunkter inkommet 2020 -03 -l 0

Yrkonden

Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent
Andreasson (UP): bifall till forslaget i handlingarna

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

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

Upplysningor
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.

Åtgarden får inte påbörjas innan samhällsbyggnadsnämnden gett ett startbesked enligt
10kap.3$PBL.

Detta beslut får verkställas fura 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.

Bygghenen behöver i detta fall avvakta att fyraveckorsfristen löper ut innan åtgärden far
påbörjas.
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Beslutets kungörelsedatum finns i Post- och Inrikes Tidning på
https : //poit. bo laesverket. se.

I detta ärende krävs tekniskt samråd. Kallelse till tekniskt samråd och begäran om vilka
handlingar som krävs ftir att ge startbesked, skickas separat inom kort.

Innan byggnadsverket får tas i bruk ska samhällsbyggnadsnämnden ha gett ett
slutbesked.

Byggsanktionsavgift ska tas ut om en åtgtird påbörjas utan startbesked eller tas i bruk
utan slutbesked.

Ätgåirden kräver eventuellt tillstånd från annan myndighet. Det är du som sökande som
ansvarar ftir att nödviindiga tillstånd finns innan åtgärden påbörjas.

Bygghenen ansvarar ftir att åtgärden utftirs enligt kraven i plan- och bygglagstiftningen.

Ätgarden ska utftiras enligt de ritningar som tillhör beslutet. Vid ändring ska ny ansökan
lämnas in. Inga bygglovspliktiga iindringar ffir utföras innan ett nytt bygglov har
beviljats.

Avgiften är beriiknad 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 for bygglov:7812 kronor
Avgift ftir expediering och kungörelse : 2551 kronor

Bilogor
Västvattens yttrande daterat 2020 -03 -25

Beslulel expedieros till
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Delgivning
Beslutet delges ftljande enligt 9 kap. $ 41 PBL

Detta beslut delges dig med ftirenklad 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.

 

Kopio ov beslutel till
Beslutet skickas ftir kiinnedom 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

överklo gondeo nvisning
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen.

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen 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 firra veckor från den dag då beslutet kungjordes i
Post- och Inrikes Tidningar.

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska iirendets 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 8l Uddevallaffir
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Råssbyn 1:47. Anmälan om olovlig byggnation, påbörjad
byg g natio n utan startbes ked. Tl LLSYN .2020.27 1

Sommonfottning
2019-05-08 beviljades bygglov ftir ett hus på fastigheten Råssbyn l:47 .2019-ll-27 fär
kontrollansvarig i ett telefonsamtal reda på att huset på den aktuella fastigheten redan
står på plats, trots att startbesked inte getts. 20I9-I1-30 inkommer mejl till teknisk
handläggare på Uddevalla kommun från kontrollansvarig om att byggnationen startat

utan startbesked. Startbesked gavs 2019-12-12, då står huset redan på plats. Platsbesök
görs 2019-12-27, där konstateras att huset står på plats samt att det fotograferas. 2020-
0l-23 upprättas en anmälan om olovlig byggnation, påbörjat byggnation utan
startbesked.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03- 1 1

Anmälan om olovlig byggnation inkommen 2020-01-23
Fotografi inkommet 2020-01 -23
Skrivelse om olovlig byggnation inkommen 2020-01-23
Samhäl I sby g gnadsnåimndens tj änste skrivelse daterad 2020 -03 -0 5

B eräkning av sanktionsav gift inkommen 2020 -03 -0 5

Översiktskarta upprätt ad 2020 -03 -06

Jöv

Mikael Staxäng (M) anmäler jäv och deltar inte i överläggningar eller beslut.

Yrkqnden

Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent
Andreasson (UP): sätta ned byggsanktionsavgiften till25 Yo av det ftireslagna beloppet

Kenneth Engelbrektsson (S) och Martin Pettersson (SD): bifall till Roger Johansson (L)
med fleras yrkande

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att med stöd av 1l kap. 51 $ plan- ochbygglagen (2010:900), PBL och 9 kap.7 $ I p
plan- och byggftirordningen (2011:338), PBF ta ut en byggsanktionsavgift om l5 089
kronor av    

Avgiften ska betalas till Uddevalla kommun inom två månader efter att beslutet har
delgetts den avgiftsskyldige

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

ffi:
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Detta beslut delges dig med forenklad delgivning. Förenklad delgivning innebåir 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.

 

 

överklogondeonvisning
Detta beslut kan överklagas till Liinsstyrelsen.

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.
Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom fura veckor från den dag då beslutet kungjordes i
Post- och Inrikes Tidningar.

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska iirendets 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 åindring som önskas.
Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas.

Skicka din överklagan till:
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
451 81 Uddevalla
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Resteröds-Ryr 2:8. Ansökan om förhandsbesked för
nybyggnad av 3 enbostadshus. BYGG:2019.4201
Sommonfotlning
Ärendet utgår från dagens sammanträde.
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Skredsviks-Berg 1:2. Ansökan om förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus och garage. BYGG.2019.3279

Sommqnfotlning
Ansökan avser ftirhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt garage på
fastigheten Skredsviks-Berg l:2.Det har tidigare inkommit två ansökningar om
forhandsbesked ftir nybyggnad av enbostadshus på fastigheten. Den ftirsta ansökan
återkallades efter att ftjrvaltningen kommunicerat om att ftirslag till beslut var avslag
och den andra ansökan avslogs av samhällsbyggnadsniimnden mot bakgrund av att
platsen inte var lämplig att bebygga. Ärendet överklagades till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen instämde i nämndens bedömning och avslog överklagandet.

Omständigheterna i det aktuella ärendet åir i stort sett desamma och
samhällsbyggnadsftirvaltningen bedömer att platsen inte är lämplig att bebygga och att
ansökan om fiirhandsbesked därmed ska avslås.

Beslutsunderlog

Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020 -03 -23
Ansökan inkommen 2019 -09 -04
Bilaga till ansökan inkommen 2019-09-04
Situationsplan inkomm en 2019 -09 -04
Översiktskarta utskriven 20 1 9-09- 1 1

Yttrande från Lantmäteriet inkommen 20 1 9- 1 0- 1 0

Planutredning från 2013 gällande Skredsviks-Berg l:2 inkommen 2019-10-10
Yttrande från Västvatten inkomm en 2020 -02-l 9
Sökandens bemötande inkommen 2020-03 -12

Yrkonden
Martin Pettersson (SD): bifall till ft)rslaget i handlingarna

Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent
Andreasson (UP): bevilja ansökan om ftirhandsbesked

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att bevilja ansökan om förhandsbesked

Upplysningor
Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmiiktige. Faktura skickas
separat.
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Avgifter
Ärendet bedömdes vara komplett20lg-09-04. Tioveckorsfristen ftir beslut har forlängts
med tio veckor och överskridits med mer iin fem veckor. Ingen avgift ska dåirför tas ut
enligt l2kap.8 a $ plan- och bygglagen (2020:900), PBL.

Beslulet expedieros till

 
 

Kopio ov beslutet till
Beslutet skickas ftir 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. $ 41a PBL

överklo gondeo nvisning
Detta beslut kan överklagas till Låinsstyrelsen.

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.
Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom Sra 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
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Bratteröd 1:25. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
två enbostadshus. BYGG .2020.166
Sommonfottning
Ansökan avser forhandsbesked ftir nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten
Bratteröd l:25.Pä samma fastighet, intill nu ansökt plats, beviljades florhandsbesked for
två enbostadshus 2017.2019 beviljades ftirhandsbesked ftir två enbostadshus på

Bratteröd l:25 ca 250 m västerut samt ftir två enbostadshus på grannfastigheten
Bratteröd 3:5 med samma ägare. Förvaltningens bedömning är att ftirhandsbesked inte
kan beviljas ftir ytterligare två hus utan att det ftiregås av detaljplaneläggning.
Samhällsbyggnadsftirvaltningen bedömer därftir att ft)rhandsbesked ska avslås på den
aktuella platsen.

Beslulsunderlog
S amhäl I sby ggnadsftirvaltningens tj änste skrivel se daterad 2020 -03 -23

Ansökan inkommen 2020-01 -l 5
Situationsplan inkomm en 2020 -01 -l 5
Översiktskarta utskriv en 2020 -02-l 0
Yttrande från Lantmäteriet inkommen 2020 -02-l I
Sökandens bemötande inkommen 2020-04-05

Yrkonden
Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent
Andreasson (UP): bifall till ft)rslaget i handlingarna

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att ansökan om ftirhandsbesked avslås med stöd 4 kap. 2 $ och enligt 9 kap. 17 $ Plan-
och bygglagen (201 0:900)

Upplysningor
Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmåiktige. Faktura skickas
separat.

Avgifler
Avgift ftir negativt förhandsbesked: 5676 kronor
Avgift ftir expediering och kungörelse: 986 kronor

Beslulel expedieros lill
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Kopio ov beslulet lill
Beslutet skickas ftir krinnedom 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. $ 4la PBL.

överklogondeonvisning
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen.

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhallsbyggnadsftirvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.
Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom Srra 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 iindring som önskas
Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas.

Skicka din överklagan till:
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
451 81 Uddevalla
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Högås-Kärr 1:1. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
två enbostadshus. BYGG.201 9.3665

Sommonfollning
Ansökan avser ftirhandsbesked ftir nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten
Högås-Kän I :1. På samma fastighet, nära nu ansökt plats, beviljades ftirhandsbesked
ftir två enbostadshus 2018. Förvaltningens bedömning iir att ftirhandsbesked inte kan
beviljas ftir ytterligare två hus utan att det ftiregås av detaljplaneläggning.
Samhällsbyggnadsftirvaltningen föreslår dåirfor att ftirhandsbesked ska avslås på den
aktuella platsen.

Beslulsunderlog
S amhäll sby g gnadsftirvaltningens tj änsteskrivel se daterad 2020 -03 -23

Ansökan inkommen 2019 -10 -04
Situationsplan inkommen 20 1 9- 1 0-04
Översiktskarta utskriven 20 1 9- I 0- 1 8

Yttrande från Västvatten inkomm en 2019 -10 -23
Yttrande från Bohusläns Museum inkommen 2019-lI-12
Yttrande från Lantmäteriet inkommen 2020 -02- I I
9 st yttranden från berörda grannar inkomna 2020-02-19 till2020-03-02
Brunnsredovisning från sökande inkommen 2020-03 - 1 0

Yrkqnden

Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent
Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att ansökan om ftirhandsbesked avslås med stöd 4kap.2 $ och enligt 9 kap. 17 $ Plan-
och bygglagen (201 0:900)

Upplysningor
Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas
separat.

Avgifler
Ärendet bedömdes vara komplett 2019-10-14. Tioveckorsfristen för beslut har ftirlängts
med tio veckor och överskridits med mer än fem veckor. Ingen avgift ska därfor tas ut
enligt I2kap.8 a $ plan- och bygglagen (2020:900), PBL.
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Beslulel expedieros till

 
 

Delgivning

Beslutet delges ftiljande enligt 9 kap. $ 41 PBL

Detta beslut delges dig med ftirenklad 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.
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Kopio ov beslulel lill
Beslutet skickas ftir kåinnedom till ägnna av intilliggande och niirliggande fastigheter
till den fastighet som beslutet avser enligt 9 kap. $ 41b PBL.

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

överklo go ndeo nvisning
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen.

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.
Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom f'ra 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
kontaktuppgift er till ombudet.

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas.
Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas.
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Skicka din överklagan till:
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
451 81 Uddevalla
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Lekstale 1:7. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
en bostads h us. BYGG.2019.4429
Sommonfottning
Ansökan avser ftirhandsbesked for nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Lekstale
1:7. Den tilltänkta nybyggnationen uppfrller kraven i Plan- och bygglagen (PBL) samt
Miljöbalken (MB). Samhällsbyggnadsftirvaltningen bedömer därftir att ftirhandsbesked
kan beviljas på den aktuella platsen. I senare bygglovsskede tas utformning av
byggnaden upp till bedömning och beslut, med hänsyn tagen till platsens topograh och
omgivning.

Beslutsunderlog
S amhäll sby g gnadsförvaltningens tj änsteskrivel se daterad 2020 -03 -23
Ansökan inkommen 2019 -12-20
S ituationsplan inkomm en 20 19 -12-20
Översiktskarta utskriv en 2020 -02-l 0
Yttrande från Lantmäteriet inkommen 2020 -01 -27
Yttrande från Västvatten inkommen 2020-02-19
Yttrande från berörd granne inkommen 2020-02-19

Yrkonden

Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent
Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att ansökan om ftirhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 $ plan- och bygglagen
(2010:900)

Upplysningor
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
ftirhandsbe skedet 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.
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Avgifter
Avgift ftir ftirhandsbesked: 5580 kronor
Avgift ftir expediering och kungörelse:2551 kronor

Beslutel expedieros lill
 

 

Delgivning
Beslutet delges ftiljande enligt 9 kap. $ 41 PBL:

Detta beslut delges dig med ftirenklad 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.

 

Kopio ov beslutet till
Beslutet skickas ftir kåinnedom till ägar:na 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. $ 4la PBL.

överklo gondeo nvisning
Detta beslut kan överklagas till Låinsstyrelsen.

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.
Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsft)rvaltningen inom fura 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.
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Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken iindring som önskas.
Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas.

Skicka din överklagan till:
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
451 81 Uddevalla

ffi:

fl

Protokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-04-t6
%

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



f
%ffi:

Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-04-16

s r74 Dnr SBN 2O2O/0O253

Forshälla-Sund 1=266. Ansökan om bygglov för nybyggnad av
fyra flerbostadshus, komplementbyggnader, parkeringar och
murar samt marklov. Andring av bygglov BYGG.2020:1619
Sommonfotlning
Ansökan avser nybyggnad av fura flerbostadshus med 68 lägenheter, carportar,
cykelftinåd, miljöhus, murar, parkeringar och marklov ftir markförändringar. Bygglov
har tidigare getts 2018-04-19 $ 107. Man önskar nu ändra utftirandet med bl.a. ett
parkeringshus som utgår samt inglasningar av samtliga balkonger. Ansökan är ftirenlig
med gällande detaljplaner. Förvaltningens ftirslag till beslut är att ansökan ska beviljas.

Beslulsunderlog

S amhäll sby ggnadsförvaltningens tj änste skrivel se daterad 2020 -03 -0
Översiktskarta upprätt ad 2020 -03 -30
Ansökan inkommen 2020-03 -18
Situationsplan inkommen 2020-03- I 1

Markplaneringsritning inkommen 2020 -03 -l I
Plan-, fasad- och sektionsritningar inkomna 2020-03-27
Plan-, fasad- och sektionsritningar komplementbyggnader inkomna 2020-03-31
Kulörprogram inkommet 20 1 8-03-07
Remissyttrande från räddningstj änstens inkommen 2020 -03 - | 8

Olav Björkedal har anmälts som kontrollansvarig

Yrkonden
Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent
Andreasson (UP): bifall till fiirslaget i handlingarna

Beslul

Samhällsby ggnadsnämnden beslutar

att bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 $ plan- och bygglagen (2010:900), PBL
att marklov beviljas med stöd av 9 kap. 35 $, PBL
att kontrollansvarig med behörighetsnivå K krävs enligt 10 kap. 9 $ PBL

Avgift ftir bygglov:7 719 kronor
Avgift ftir expediering och kungörelse: 1 135 kronor

Tidsfristen ftir beslut började löpa2020-03-31. Beslut har fattats inom det lagstadgade
tiden enligt 9 kap. 27 $, PBL.

Upplysningor
Detta beslut upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom tvä åtr och avslutats
inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft enligt 9 kap. 43 $ PBL.
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Ätgärden får inte påbörjas före samhällsbyggnadsnämnden gett ett startbesked enligt 10

kap. 3 $ PBL.

Beslutet ffir enligt 9 kap. 42 a $ PBL verkställas först fura veckor efter att det har
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om startbesked getts.

Kallelse till tekniskt samråd och information om vilka handlingar som krävs ftir
startbesked skickas separat.

Ätgärden ska utftiras enligt de ritningar som tillhör beslutet. För bygglovspliktiga
ändringar krävs ett nytt beslut om bygglov. Bygghenen ansvarar ftir att åtgåirden utftjrs
enligt bygglagstiftningen.

Byggsanktionsavgift ska tas ut om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller b<irjar

användas före att slutbesked har getts.

Avgifter är beslutade enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas
separat.

Beslutel expedieros lill
Sökande

Kopio till
Kontrollansvarig

Beslutet skickas for kännedom till ägamaav 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

överklogondeonvisning
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen.

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom tre veckor fran den dag då du tog del av beslutet.

Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsfiirvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungiordes i
Post- och Inrikes Tidningar.

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer,
beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter

ffi:
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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
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Facklan 1. Ansökan om bygglov för nybyggnad av
flerbostads h us, kom p Iementbyg g nader, parkeri n gar samt
marklov och rivning. BYGG.2020.1 186

Sommonfoltning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med 33 lägenheter, två
carportar, markparkeringar, rivningslov ftir befintlig matsal och marklov. Ansökan åir

förenlig med gällande detaljplan och upp$ller övriga krav i 2 och 8 kap. plan- och
bygglagen, PBL. Förvaltningens förslag till beslut är att ansökan ska beviljas.

Beslulsunderlog

S amhällsby g gnadsforvaltningens tj änsteskrivel se daterad 2020 -03 -3 0

Översiktsk arta dater ad 2020 -03 - 1 2

Ansökan inkommen 2020-02-27
Situationsplan inkomm en 2020 -03 -27
Markplaneringsritning inkomme n 20 -02-27
Plan-, fasad och sektionsritningar inkomna 2020 -02-27 resp. 2020 -03 -13
Plan-, fasad o ch sektionsritningar carportar inkomn a 2020 -02-27
Remissyttrande Västvatten inkommen 2020 -0 4-02
Remi ssyttrande räddning stj änsten inkommet 2020 -03 -26

Sven-Inge Rylander har anmälts som kontrollansvarig

Jöv
Kenneth Engelbrektsson (S) och Anna-Lena Heydar (S) anmäler jäv och deltar inte i
överläggningar eller beslut

Yrkonden

Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent
Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Martin Pettersson (SD): återremittera åirendet till ftjrvaltningen med syfte att få fram ett
förslag som överensstämmer med gällande parkeringsnorm

Propositionsord ningor
Ordftirande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och
finner att nämnden ska avgöra ärendet idag.

Ordftirande ställer proposition på ftirslaget i handlingarna och finner att nämnden

beslutar i enlighet med ftirslaget.

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 $ plan- och bygglagen (2010:900), PBL

ffi:
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att rivningslov beviljas med stöd av 9 kap. 34, PBL

att marklov beviljas med stöd av 9 kap. 35 $, PBL

att kontrollansvarig med behririghetsnivå K krävs enligt 10 kap. 9 $, PBL

Avgift ftir bygglov: 76 285 kronor
Avgift ftir expediering och kungörelse: 1 135 kronor

Tidsfristen ft)r beslut började löpa2020-03-27. Beslut har fattats inom det lagstadgade
tiden enligt 9 kap. 27 $, PBL.

Reservolion/Prolokollsonlec kning
Martin Pettersson (SD) reserverar sig mot beslutet till ftirmån för eget ftirslag.

Upplysningor
Detta beslut upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom tvä är och avslutats
inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft enligt 9 kap. 43 $ PBL.

Ätgåirden far inte påbörjas ftire samhällsbyggnadsnämnden gett ett startbesked enligt 10

kap. 3 $ PBL.

Beslutet ffir enligt 9 kap. 42 a $ PBL verkställas ftirst fura veckor efter att det har
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om startbesked getts.

Kallelse till tekniskt samråd och information om vilka handlingar som krävs ftir
startbesked skickas separat.

Ätgärden ska utftiras enligt de ritningar som tillhör beslutet. För bygglovspliktiga
ändringar krävs ett nytt beslut om bygglov. Bygghenen ansvarar ftir att åtgärden utförs
enligt bygglagstiftningen.

Byggsanktionsavgift ska tas ut om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller börjar
användas ftire att slutbesked har getts.

Avgifter är beslutade enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas
separat.

Beslulel expedieros till
Sökande

Kopio qv beslulet till
Kontrollansvarig
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Beslutet skickas för kännedom till ägama av fastigheter som gränsar till den fastighet
som beslutet avser enligt 9 kap. $ 4l b PBL.

Beslutet kungörs enligt 9 kap. $ 41 a PBL i Post- och Inrikes Tidningar
https ://poit. bolagsverket. se

Överklogondeonvisning
Detta beslut kan överklagas till Låinsstyrelsen.

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen 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 fran 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
kontaktuppgift er 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
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Sundberg 18. Anmälan om olovlig byggnation.
TILLSYN.2019.3837
Sommonfoltning
En anmälan angående innerdörrar som inte upp$ller lagkraven för tillgänglighet i en
bostadsrättslägenhet har inkommit. Utredningen i iirendet visar att utftirandet av
innerdörrarna inte ftiljer det givna bygglovet och att de är ftir smala ftir att upp$lla
kraven i Boverkets byggregler. Felaktigheterna har inte uppmärksammats vid intygande
inftir slutbesked. Förvaltningens ftirslag till beslut är att ägaren till bostadsrätten ska
floreläggas att rätta till de felaktigt utftirda innerdörrarna och att ett sådant föreläggande
ska vara ftirenat med ett löpande vite.

Beslutsunderlog
S amhäll sby g gnadsftirvaltningens tj änsteskrivel se daterad 2020 -03 -28
Översiktsk arta upprättad 2020 -03 -28
Planritning tillhörande beslut om bygglov
Foton från platsbesök 2019-lI-27
Skissftirslag ny planlösning efter rättelse inkommen 2020-04-16

Fasti ghetsäeare och adressater :

  
   

 
  

Jöv
Roger Johansson (L), Maria Johansson (L) och Martin Pettersson (SD) anmäler jäv och
deltar inte i överläggningar eller beslut.

Yrkonden

Stig Olsson (C), Torun Elgebäck (C), Ole Borch (MP) och Kent Andreasson (UP): bifall
till forslaget i handlingarna med ändring, markerad med kursiv stil, i den ftirsta
beslutssatsen:

att ägama till bostadsrätten lägenhet nr 1502 i fastigheten Sundberg 18, 

   , loreläggs med stöd av
11 kap. 20 $ plan- och bygglagen (2010:900), PBL att vidta råittelse genom att senast

sex månader efter att beslutet har delgetts iindra de båda sovrumsdörrarna markerade på
ritning enligt skissforslag som inkommit till samhallsbyggnadsnrimnden 2020-04-16.
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Beslut

Samhällsbyggnadsnåimnden beslutar

att ägama till bostadsrätten lägenhet nr 1502 i fastigheten Sundberg 18, 

     , föreläggs med stöd av 11 kap. 20

$ plan- och bygglagen (2010:900), PBL att vidta rättelse genom att senast sex månader
efter att beslutet har delgetts ändra de båda sovrumsdörrama markerade på ritning enligt
ski ssftirslag som inkommit till samhäll sby ggnadsniim nden 2020 -0 4 -l 6

att ftireläggandet enligt punkten I ska med stöd av 1l kap. 37 $, PBL ftirenas med ett
löpande vite om 5 000 kronor till vardera bostadsrättsinnehavaren Bo Svensson
respektive Annika Rydberg ftir varje månad som rättelse inte utft)rs. Innebärande vite
om 5 000 kronor om rättelse inte är utfört sex månader efter att beslutet delgetts, l0 00
kronor om rättelse inte är utftirt sju månader efter att beslutet delgetts, 15 000 kronor
om rättelse inte är utftirt åtta månader efter att beslutet delgetts, osv.

Delgivning
Beslutet delges ftiljande enligt 9 kap. $ 41 PBL:

 

  

  

 

Detta beslut delges dig med ftirenklad 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.

Kopio qv beslulel lill
HSB Bostadsrättsforening Valencia i Uddevalla
N Drottninggatan23-25
45131 Uddevalla

Margareta Johansson
Uddevallahem Bostadsstift elsen
Box244
451 18 Uddevalla
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Inskrivning smyndigheten

överklogo ndeonvisning
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen.

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.
Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom fura 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

ffi:
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Bohusgården 1229. Ansökan om bygglov för tillbyggnad och
utvändig ändring av carport. BYGG.2020.1212
Sommonfotlning
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av garz;ge. Ansökan awiker mot detaljplanen då
området är bebyggt med över de 600 kvm byggnadsarea som är max exploateringsgrad
enligt detaljplanen. Förvaltningens ftirslag till beslut är att ansökan ska avslås.

Beslutsunderlog

S amhäll sby g gnadsförvaltningens tj änsteskrivel se daterad 2020 -03 -29
Översiktskarta upprätt ad 2020 -03 -29
Ansökningsblankett inkommen 2020 -02-27
Situationsplan inkomm en 2020-03 -I2
Plan-, fasad- och sektionsritningar inkomna 2020-03-06

Yrkonden

Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent
Andreasson (UP): bevilja ansökan om bygglov då det kan anses vara en liten avvikelse

Martin Pettersson (SD): bifall till ftirslaget i handlingama

Propositionsord ningor
Ordftirande ställer proposition på Roger Johansson (L) med fleras yrkande och Martin
Petterssons (SD) och finner att nämnden beslutar i enlighet med det forstnämnda.

Beslut

Samhällsbyggnadsniimnden beslutar

att bevilja ansökan med stöd av 9 kap. 31 b $, plan- och bygglagen (2020:900), PBL,
då det kan anses vara en liten avvikelse

Avgift ftr beslut: 2 509l<r

Kungörelse och expediering: I 135 kr

Upplysningor
Detta beslut upphör att gäIla 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.

Ätgarden ffir inte påbörjas ftire samhällsbyggnadsnämnden gett ett startbesked enligt 10

kap.3 $ PBL.

Beslutet far enligt 9 kap. 42 a $ PBL verkställas ftirst ffra veckor efter att det har
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om startbesked getts.
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Åtgärden ska utftjras enligt de ritningar som tillhör beslutet. För bygglovspliktiga
ändringar krävs ett nytt beslut om bygglov. Bygghenen ansvarar för att åtgärden utftirs
enligt bygglagstiftningen. Om byggstart sker innan beslutet om bygglov har vunnitlaga
kraft sker detta på byggherrens egen risk

Byggsanktionsavgift ska tas ut om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller börjar
användas lore att slutbesked har getts.

Avgifter iir beslutade enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas
separat.

Beslutel expedieros lill
Sökande

Kopio ov beslulet till
Beslutet skickas ftir kännedom till ägama av intilliggande och närliggande fastigheter
till den fastighet som beslutet avser enligt 9 kap. $ 4lb PBL.

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

Överklo go ndeo nvisning
Detta beslut kan överklagas till Liinsstyrelsen.

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsft)rvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.
Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom S'ra 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
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Grönlingen 1. Ansökan om bygglov för ändrad användning av
lokal till Iägenhet. BYG G.2020.854
Sommonfottning
Ansökan avser bygglov för inredande av bostadslägenhet i fd gemensamhetslokal.
Ansökan uppffller inte kravet ftr tillgänglighet i bostäder då badrummet inte uppffller
lagkraven ftir tillgänglighet. Förvaltningens ftirslag till beslut är att ansökan ska avslås.

Beslulsunderlog

S amhäll sby g gnadsftirvaltningens tj änsteskrivel se daterad 2020 -03 -29
Översiktskarta upprätt ad 2020 -03 -29
Ansökningsblankett inkommen 2020 -02- 13

Planritning inkommen 2020 -03 -03
Fasadritning inkomme n 2020 -02-27
Sektionsritning inkommen 2020 -02-27
Fotografier 2020-03-29

Jöv

Stig Olsson (C) anmäler jäv och deltar inte i överläggningar eller beslut

Yrkonden
Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Ole Borch (MP) och Kent Andreasson (UP)
återremittera till ftirvaltningen med motiveringen att sökanden ska inkomma med en

tydlig skiss på hur lösningen ska se ut

Kenneth Engelbrektsson (S) och Martin Pettersson (SD): bifall till Roger Johansson (L)
med fleras yrkande

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att ärendet ska återremitteras med motiveringen att sökanden ska inkomma med en
tydlig skiss på hur lösningen ser ut
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Hogstorp 1=24. Ansökan om bygglov för nybyggnad av
enbostadshus och garage. BYG G,2019,4207

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

med 52,8 m2 byggnadsarea. Förhandsbesked har lämnats ftir fastigheten, men detta har
slutat att gälla. Fastighetsbildningen har inte skett exakt som forhandsbeskedet har
angett, så ett vattendrag går nu diir sökanden har tankt att bygga. Sökanden har fatt
tillstånd att kulvertera vattendraget med vissa ftirsiktighetsmått.

Beslutsunderlog

Samhällsby ggnadsnämndens tj åinsteskrivelse upprättad 2020 -03 -3 0

Ansökan inkommen 2019-Il- 26
Situationsplan inkomm en 2019 -l I -26
Markplaneringsritning inkommen 2019-ll -26
Fasadritning Marksektion A-A B-B inkommen 2019-Il-26
Fasadritning Marksektion C-C D-D E-E inkommen 2019-ll-26
Fasadritning N o V inkommen 2019-Il-26
Fasadritning S o O inkommen 2019-ll-26
Plan- och sektionsritning inkomm en 2019 -l | -16
Plan-, fasad- och sektionsritningsritning inkommen 20 1 9- 1 1 - 1 6

Beslut från Länsstyrelsen om att kulvertera vattendrag inkommet 2020-03-20
Översiktskarta upprät tad 2020 -03 -3 0

Yrkonden
Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent
Andreasson (UP): återremittera ärendet med motiveringen att förvaltningen ska utreda
möjligheten till att villkora ett tillstånd med att bäcken ska kulverteras.

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

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att återremittera ärendet med motiveringen att ftirvaltningen ska utreda möjligheten till
att villkora ett tillstånd med att bäcken ska kulverteras

Justerandes signatur

7f
Utdragsbestyrkande
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Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-04-t6

s r80 Dnr SBN 2020/00274

Yttrande till Mark- och miljödomstolen angående överklagande
av Iänsstyrelsens beslut gällande bygglov för nybyggnad av
enbostadshus och stödmurar samt marklov på fastigheten
Lyckorn a 2:132
Sommonfottning
Mark- och miljödomstolen kom den 26 mars in med ett ftireläggande, där
Samhällsbyggnadsnämnden gavs möjlighet attyttra sig över ett överklagande av ett
beslut från Länsstyrelsen 2020-03-16. Beslutet rör bygglov ftir nybyggnad av
enbostadshus och stödmurar samt marklov på Lyckorna2:L32, SBN 2019/00328.

Samhällsbyggnadsft)rvaltningens ftirslag är att nämnden vidhåller vad man tog beslut
om på nåimndsammanträdet 2020-01-21 519.

Beslutsunderlog

S amhäll sby ggnadsftirvaltningens tj änsteskrivel se daterad 2020 -0 4 -07

S amhäll sby ggnadsniimndens protoko ll sutdrag 2020 -0 l -21 S I 9

Yrkonden
Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent
Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingama

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att vidhålla vad man på nämndsammanträdet 2020-01-21tog beslut om och att lämna
det som yttrande till mark- och miljödomstolen

ffiF
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-04-16

S l8l Dnr SBN 2O2O/O0217

Misteröd 1:10 strandskyddsdispens för nybyggnad av gästhus
N4T.2020.1000
Sommonfotlning
Ansökan om strandskyddsdispens gäller en nybyggnation av gästhus inom Misteröd
1 :10. Fastigheten är belägen vid Byfiorden och omfattas av strandskydd.
Samhallsbyggnadsnämnden har tidigare beviljat strandskyddsdispens för en lekstuga på
fastigheten och i samband med detta gjordes även en tomtplatsbestämning i östra delen
av tomten.

Särskilda skäl bedöms finnas eftersom platsen bedöms vara tagen i anspråk på ett sådant
sätt som gör att den saknar betydelse fiir strandskyddets syften. Gästhusets föreslagna
läge och utformning bedöms inte utvidga hemfridszonen och etableringen bedöms
därmed inte skada något av strandskyddets syften. Samhällsbyggnadsftirvaltningen
ftireslår att dispens ges ftir byggnaden. Förvaltningen ftireslår även en
tomtplatsbestämning enligt ftirvaltningens ftirslag ftir resterande del av fastigheten där
bestämning av tomtplats inte gjorts i tidigare beslut.

Beslutsunderlog

S amhäll sbyggnads tj änsteskrivel se datera d, 2020 -03 -27
Ansökning shandlingar 2020 -02- I 8
Översiktsk arta 2020 -03 -27
S ituationsplan 2020 -02 - | 8
Tomtplatsk arta 2020 -03 - I 6
Ti di gare beslut om strandskyddsdi spe ns 2020 -02- I B
Produktblad västkuststugan 2020-02-18
E-post med mått på gästhuset2020-03-24
S ektionsrit ning 2020 -03 -24
Planritning 2020 -02-l I
Yrkqnden
Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (c), Stig olsson (c), ole Borch (Mp) och Kent
Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att bevilja strandskyddsdispens ftir gästhus i enlighet med ansökan
att tomtplatsen ska avgränsas i enlighet med bifogad karta
att förena dispensen med ftiljande villkor:

. Byggnadens storlek (längd, bredd, höjd) far ej överstiga uppgifterna i ansökan.. Byggnaden ska även i övrigt placeras och utformas i enlighet med
ansökning shandlingarna.

Justerandes signatur
f,

Utdragsbestyrkande
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Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-04-t6

Delgivning

Detta beslut delges dig med ftirenklad 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.

Informqlion om hur mon överklogor elt beslut

Tycker du att samhällsbyggnadsnämnden fattat beslutet på fel grunder kan du
överklaga det. Överklagandet ska ha kommit in tilt samhällsbyggnadsfcirvaltningen
inom tre veckor från den dag som du tog del av beslutet.

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

. Ärendets beslutsdatum, ärendenummer och beslutsnummer.

. Varftir du tycker att beslutet åir fattat på fel grunder och hur du vill att det ska
åindras.

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

Om samhällsbyggnadsnämnden bedömer att beslutet är felaktigt har nåimnden
skyldighet att ompröva sitt beslut, i annat fall skickar nämnden vidare överklagandet till
Länsstyrelsen.

Skicka din överklagan till:

Uddevalla kommun

Samhällsbyggnad

451 81 Uddevalla

ffi:
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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s r82 Dnr SBN 2020/0026?

Delegation om att yttra sig över ansökan om tillstånd enligt
miljöbalken
Sommonfollning
Ärendet utgår från dagens sammanträde.

F
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-04-16

S 183 Dnr SBN 2019/00756

Medborgarförslag om gångbana till Lyckorna Golf KIubb
Sommonfottning

 ftjreslår i sitt medborgarftirslag att det byggs gångbana på
Anfasterödsvägen, mellan Lyckoma GK och anslutningen med den gångväg som går
mellan Anfasterödsvägen och Solhagavägen.

Avsaknaden av gång- och cykelväg på Anfasterödsvägen, mellan Hummervägen och
Lyckornavägen är en av de brister som finns i kommunens gång- och cykelvägnät.
Listan över saknade länkar är lång. Utifrån de ekonomiska ramar som finns kommer det
att ta tid att ätginda alla brister. Varje ar genomfrirs ombyggnader i den mån budgeten
tillåter. Prioritering mellan olika objekt görs utifrån bland annat olycksstatistik, antal
gång- och cykeltrafikanter, trafikflöden, närhet till skola med mera. I prioriteringen tas
också hänsyn till samordning med andra projekt såsom VA-sanering, exploateringar och
större asfalteringsarbeten ftir att uppnå största möjliga nytta ör pengama.

Samhallsbyggnadsftirvaltningen anser att utbyggnad av gång- och cykelväg samt
tillgainglighetsanpassning av busshållplatserna utmed Anfasterödsvägen bör läggas till i
ftrvaltningens planering ftir de kommande årens projekt.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03- I 6
Medborgarftirslag 2019 -09 -17
Bilaga till medborgarftirslag 2019-09-17
Kommunfullmåiktiges protokollsut&ag 2019- I 0-09
B ilaga till samhäll sby g gnadsftirvaltningens tj änsteskrivel se 2020 -03 - I 6

Yrkonden
Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), stig olsson (c), ole Borch (Mp) och Kent
Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att önskemålet om ny gång- och cykelväg utmed Anfasterödsvägen, delen med
kommunal väghållning, beaktas i kommande prioriteringar av utbyggnad av gång- och
cykelvägnätet i Ljungskile

att i övrigt anse att medborgarftirslaget är besvarat

Justerandes signatur

F
Utdragsbestyrkande
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Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-04-r6

$ r84 Dnr SBN 201 9/00830

Medborgarförslag från Olle Johansson om att binda samman
gång- och cykelväg mellan Kärr och centrala Ljungskile
Sommonfottning

Olle Johansson skriver i sitt medborgarftirslag att norra delen av Ljungskile samhälle
byggs ut och det har flyttat in många bamfamiljer. Gångvägarna från Laxbutiken över
väg E6 och från Kåirrområdet iir breda och fina till hyreshusen, vid vändplatsen på
Vällebergsvägen. Mellan viindplatsen och Ljungskile vårdcentral saknas det gång- och
cykelväg på en sträcka av ca200 meter. Om utbygganden sker på vägens västra sida går
det att få en helt obruten gångväg från Kän och till den befintliga gångbanan mellan
ICA och gamla E6 där det finns ett befintligt övergångsställe.

I korsningen Arendalsvägen/Arendalsvägen, vid vårdcentralen, finns ingen säker
övergång utan platsen behöver ses över och ev. kompletteras med ett övergångsställe.

Avsaknaden av gång- och cykelvägpänorra delen av Vällebergsvägen, mellan
Arendalsvägen och korsningen Uddevallavägen/Ulvesundsvägen är en av de brister som
finns i kommunens gång- och cykelvägnät. Listan över saknade länkar är lång. Utifrån
de ekonomiska ramar som finns kommer det att ta tid att ätgaÅa alla brister. Varje år
genomförs ombyggnader i den mån budgeten tillåter. Prioritering mellan olika objekt
görs utifrån bland annat olycksstatistik, antal gång- och cykeltrafikanter, trafikflöden,
närhet till skola med mera. I prioriteringen tas också hänsyn till samordning med andra
projekt såsom VA-sanering, exploateringar och större asfalteringsarbeten ftir att uppnå
största möjliga nytta ftir pengarna. Sträckan på Vällebergsvägen diir det saknas gång-
och cykelväg bör läggas till listan som finns över behov som gäller utbyggnad av nya
gång- och cykelvägar i kommunen.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskriv else 2020 -03 -21
Medborgarforslag 20 I 9 - | 0 -21
Bildbilaga till medborgarftirslag från Olle Johansson om att binda samman gång- och
cykelväg mellan Kiirr och centrala Ljungskile 2019-10-21
Kommunfullmäkti ges protokoll sut dr ag 20 I 9 -1 1 - 1 9
Kartbilaga till samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-27

Yrkonden

Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent
Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingama

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

r
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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2020-04-r6

att önskemålet om ny gång- och cykelväg utmed Vällebergsvägens nona del beaktas i
kommande prioriteringar av utbyggnad av gång- och cykelvägnätet i Ljungskile

att avslå ftirslaget om övergångsställe på Arendalsvägen

att i övrigt anse att medborgarftirslaget är besvarat

ffi:

Justerandes signatur
7

Utdragsbestyrkande
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s r85 Dnr SBN 2O20/O0O37

Medborgarförslag om övergångsställen och sänkt hastighet på
Packhusgatan
Sommonfotlning
Medborgarftirslaget anger önskemål om tre åtgärder på Packhusgatan.

Förslagsställaren vill att det anläggs ett par övergångsställen på Packhusgatan ftir att det
ska vara säkert att korsa gatan. Anledningenär att Packhusgatan är hårt trafikerad vid
Ridhusgatan efter att Orienthallen har öppnat igen. Vidare skriver hen att granne med
Orienthallen ligger en skola och därftir behöver hastighetsbegränsningen på gatan
sänkas till 30 km/timme. Ett ytterligare ft)rslag på åtgärd är att norra delen av
Packhusgatan stängs av för genomfartstrafik. Inskrivaren hoppas på hjälp innan en
olycka sker.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning iir att det inte är lämpligt att genomftira
något av de tre önskemålen i medborgarft)rslaget.

Beslutsunderlog

Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskriv else 2020 -03 -27
Medborgarfiirslag 20 19 - 12-26
Kommunfullmäktiges protokollsut drag 2020 -0 1 -0 8

Kartbilaga till samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-27

Yrkonden
Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent
Andreasson (UP): bifall till ftrslaget i handlingarrra

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att avslå medborgarftirslaget

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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2020-04-16

s 186 Dnr SBN 2020/00143

Medborgarförslag från Marika Fjellsson om bättre belysning vid
övergångsstället nära IGA Kvantum på Göteborgsvägen
Sommonfotlning
Marika Fjellson ft)reslår i sitt medborgarförslag att det sätts upp bättre/starkare
belysning vid övergångsstället på Göteborgsvägen vid utfarten fran ICA Kvantum. Då
är det större chans ftr bilister som kör där att upptäcka när gångtrafikanter och/eller
cyklister ska ta sig över övergångsstället. Som det iir nu så syns gångtrafikanter väldigt
dåligt då de ofta saknar reflexer och det är en stor olycksrisk.

Platsbesök i korsningen Göteborgsvägen/Junogatan utftirdes 2020-02-27 efter solens
nedgång.

Enligt belysningsansvarig på Uddevalla Energi har samtliga belysningsstolpar utmed
Göteborgsvägen, mellan Hästepallarna och korsningen med Asplundsgatan, bytts ut i
samband med kommunens arbete med renoveringen av mittrefugen och utbytet av
trädallön. De sista belysningsstolpama sattes upp och driftsattes i december 2019. Den
nya belysningen ger ett vit ljus som ska uppfulla dagens krav. Vid platsbesöket kunde
konstateras att den nya belysningen ger ett skarpare och klarare sken jämftirt mot
tidigare.

Samhällsbyggnadsftirvaltningen anser att enbart det nyligen utftirda utbytet av
belysningen på Göteborgsvägen inte till 100 % kan hjälpa bilister att upptäcka alla
oskyddade trafikanter. I vår gemensamma trafikmiljö finns det gående och cyklister som
gjort det aktiva valet att röra sig i trafiken vid nedsatt sikt eller i mörker utan att bära
reflexer eller ha fungerande belysning påslagen. Som fordonsftirare måste man alltid
anpassa sig och sitt fordons hastighet till de ftjrhållanden som råder och vara beredd på

att det kan "dyka upp" mörkklädda oskyddade trafikanter, även i stadstrafik. Båir en
person mörka kläder som inte reflekterar ljus alls så hjälper det inte mycket att det finns
ny och effektivare belysning på en gata.

Beslutsunderlog

Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskrivelse 2020-03 -06
Medborgarforslag 2020 -0 l -l 4
Kommunfullmäktiges protokollsut drag 2020-02- I 8

Yrkonden
Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent
Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarrra

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att anse medborgarftirslaget besvarat

ffi:

ffiF
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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s r87 Dnr SBN 2019/00151

Medborgarförslag från Ghrister Carlsson om förbud mot
fasadbelysn ing
Sommonfqllning
Christer Carlsson inkom den 14 december 2018 med ett medborgarförslag om att
kommunen bör ftirbjuda fasadbelysning på privata bostäder och villor. Christer Carlsson
skriver att vi måste göra allt vi kan ftir att möta miljöhotet med global uppvärmning. Vi
måste ta alla tillftillen att minska utsläppen av koldioxid till atmosf,åren, framftirallt när
utsläppen kommer från helt onödig användning menar han.

Uddevalla kommun har idag ingen övergripande princip för hur privata fastighetsägare

får belysa sina fastigheter. Kommunen ftiljer lagstiftningen ftir plan- och bygglovslagen
(PBL) och miljöbalken (MB) gällande ljusanordningar. Skulle nämnden ändå vilja
tillmötesgå ftirslaget efterfrågar Samhällsbyggnadsförvaltningen ett uppdrag for att
utreda frågan.

Om det uppstår ett enskilt och specifikt problem med en påvisad olägenhet kan
kommunen efter en anmälan utreda hur kommunen kan bistå för att eventuellt åtgarda
problemet.

Bestämmelser fiir om och hur ljusanordningar får sättas upp inom ett område regleras i
en eventuell detaljplan. I område som omfattas av detaljplan krävs det bygglov flor att
sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en ljusanordning om den avsedda användningen
av anordningen har betydande inverkan på omgivningen (PIan- och bttggförordning
(2011:338) 6 kap 3a 6) eller att ljusanordningen placeras på eller i anslutning till en

sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt våirdefullt från
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnåirlig synpunkt får inte ftirvanskas
(Plan- och bygglag (2010:900) B kap 13 6)
I en detaljplan får kommunen, om det finns såirskilda skäI, även fatta beslut utifrån
(miljöbalken (1998:808.) 9 kap I $ punkt 3) som definierar miljöfarlig verksamhet av

anviindning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra
olägenheter för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-
joniserande strålning eller annat liknade.

Beslutsunderlog

Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj iinsteskriv else 2020 -03 -23

Medborgarftirslag från Christer Carlsson inkommit 2018-12-1 4
Komplettering medborgarftirslag från Chri ster Carl s son 20 | 9 -02 -20
Kommunfullmäktiges protokoll daterat 20 19 -02-l 3

Yrkonden

Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent
Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna med ftiljande tillägg: att uppdraät
forvaltningen att, tillsammans med representanter från nämnden, ta fram riktlinjer för
fasadbelysning i Uddevalla kommun

ffi:

Justerandes signatur

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

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att avslå medborgarftirslaget samt

att uppdra åt ftirvaltningen att, tillsammans med representanter från nämnden, ta fram
riktlinjer ftir fasadbelysning i Uddevalla kommun

ffi:

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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$ r88 Dnr SBN 2018/00093

Medborgarförslag från Emily Ellmarker om hundrastgård
Sommonfotlning
Emily Ellmarker inkom 23 februari 2018 med ett medborgarftirslag om att gräsplätten i
början på Lelången vid Helenedalsvägen skulle bli en hundrastgård. Där skulle det
finnas möjlighet ftir hunden att röra sig fritt och en hjälpande yta till att rasta sin hund
ftir personer med frsiska svårigheter.

Uddevalla kommun har ingen princip ftir var hundrastgårdar ska finnas. Idag erbjuder
kommunen en hundrastgård om 1200 m2, som är belägen mellan Exercisvägen och
Västgötavägen, karta bifogas. Här kan hundar springa fritt tillsammans med andra
hundar.

Förvaltningens syn är att Uddevalla kommun, utöver den generella lagstiftningen till
skydd för djurlivet under perioden 1 mars till 20 augusti, också har ett bra utbud med
strövområden och grönytor ftir hundar och deras ägare. Uddevallas kommunala
ftireskrifter ftir var och när hundar ska hållas kopplade stadgas i Uddevallas
ftirfattningssamling, bifogas tjänsteskrivelsen.
Om ytterligare hundrastgårdar ska byggas i Uddevalla kommun önskar ftirvaltningen
vägledning i form av en kommunövergripande princip från Samhallsbyggnadsnämnden

Beslulsunderlog

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03 - I 8

Inkommet medborgarftirslag från Emily Ellmarker 201 8 -02-23
Karta över befintlig hundrastgård,
Föreskrifter om hundar och katter ftir Uddevalla kommun 1996-06-11
Kommunfullmäktiges protokoll 201 8-12-12

Yrkonden

Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent
Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslul

Samhällsbyggnadsniimnden beslutar

att avslå medborgarftirslaget

Justerandes signatur

F
Utdragsbestyrkande



f
%ffi:

Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-04-t6

s 18e Dnr SBN 2018/00090

Medborgarförslag från Marie Forsström om hundrastgård i

Ljungskile
Sommqnfotlning
Marie Forsström inkom 22 februaÅ 2018 med ett medborgarftirslag om att fa ett
inhägnat område att släppa hunden fri i Ljungskile.

Uddevalla kommun har ingen princip fiör var hundrastgårdar ska finnas. Idag erbjuder
kommunen en hundrastgård om 1200 m2, som är belägen mellan Exercisvägen och
Västgötavägen, karta bifogas. Här kan hundar springa fritt tillsammans med andra
hundar.

Förvaltningens syn är att Uddevalla kommun, utöver den generella lagstiftningen till
skydd för djurlivet under perioden 1 mars till20 augusti, också har ett bra utbud med
strövområden och grönytor för hundar och deras ägare. Uddevallas kommunala
föreskrifter ftir var och när hundar ska hållas kopplade stadgas i Uddevallas
författningssamling, bifogas tj änsteskrivelsen.
Om ytterligare hundrastgårdar ska byggas i Uddevalla kommun önskar ftirvaltningen
vägledning i form av en kommunövergripande princip från Samhällsbyggnadsnåimnden

Beslulsunderlog

Samhällsbyggnadsfiirvaltningens tj änsteskrivelse 2020-03 -06
Inkommet medborgarftirslag från Marie Forsström 20 I I -02-22
Karta över befintlig hundrastgård
Föreskrifter om hundar och katter ftir Uddevalla kommun 1996-06-11
Kommunfullmäktiges protokoll 20 I I -02-l 4

Yrkonden

Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent
Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att avslåmedborgarft)rslaget

F
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



f

s 1e0 Dnr SBN 2O18/OO72O

Medborgarförslag från Kurt Ridell om olagliga reklamskyltar
Iängs bilvägar
Sqmmonfotlning
Kurt Ridell inkom den 18 november 2018 med ett medborgarftirslag om att kommunen
bör avlägsna alla reklamskyltar som saknar tillstånd längs med kommunens bilvägar.

Åtgarder ftir reklamskyltar som saknar tillstånd hanteras under tillsynsplanen enligt
Plan- och bygglagen lor 2020 -2022.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade2019-12-12 om en tillsynsplan enligt Plan- och
bygglagen (PBL) for 2020 - 2022. Tillsynsplanen innehåller en prioritering av åirenden,
där överträdelser mot Plan- och bygglagen som innebär en påtaglig fara ftir liv och hälsa
prioriteras. Övriga ärenden ska hanteras skyndsamt. I planen framgår också att
Samhällsbyggnadsnämnden under 2020 -2022kommer genomft)ra en planerad tillsyn
av tillgängligheten i offentliga lokaler och på allmiinna platser samt tillsyn av lekplatser.

Beslulsunderlog

Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-06
Medborgarftirslag fran Kurt Ridell inkommit 2018-11-18
Kommunfullmäktiges protokoll daterat 20 18- 12-12

Yrkonden
Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent
Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att anse medborgarftlrslaget besvarat

ffi:
Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-04-16
%

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



{ffi:
Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-04-16

s rel Dnr SBN 2019/00495

Medborgarförslag från Eva Börjeson om blomurnorna på norra
kajen
Sommonfotlning
Medborgarfiirslaget avser de blomsterumor som finns på den avstängda delen av den
norra kajen. Förslagsställaren önskar att dessa rensas från ogräs då de inte skötts om
sedan kajen sttingdes av.

Samhällsbyggnadsförvaltningen håller med om att det ser tråkigt ut när områden inte
sköts och när oönskad växtlighet kommer upp.

Kajen är dock avstängd på grund av skredrisk. Detta innebär ftirbud mot att vistas i
området. Förbudet gäller såväl ftir allmänheten som ft)r personalen på Gata
Parkenheten. Detta innebär att man inte kan rensa ogräs eller liknande i det aktuella
området på grund av att det klassas som en arbetsmiljörisk.

Urnorna är därft)r borttagna och medborgarftirslaget kan anses som tillgodosett.

Beslutsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskrivelse 2020-03 -06
Medborgftirslag blomsterurnor från Eva Börjesson om blomurnorna på norra kajen
2019-05-26
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag20l9-06-13 om medborgarftirslag från Eva
Börjesson om blomurnorna på nona kajen

Yrkqnden

Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent
Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingama

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att med denna tjänsteskrivelse anse medborgarftirslaget besvarat

I
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



oa'

%ffi:
Protokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-04-16

s 1e2 Dnr SBN 201 9/00368

Medborgarförslag från Jonathan Erixon om åtgärder mot
nedskräpning och allmän vandalisering
Sommonfotlning
Medborgarftirslaget är ett ftirslag om att sätta upp fler papperskorgar ft)r att undvika att
skräp hamnar i naturen. Förslagställaren ftireslar vidare att man tar fram en städplan
kring hur kommunen ska arbeta med nedskräpning.

Samhällsbyggnadsftirvaltningen har i dagsläget inga planer päatt sätta upp fler
papperskorgar utan arbetar ftirebyggande mot nedskräpning på annat sätt.

Kommunfullmäktige antog den 12 september 2018 en ny avfallsplan for Uddevalla
kommun. Ett av planens 7 målområden är att ftirebygga och hantera nedskräpning. I
arbetet mot nedskräpning ftiljer Samhällsbyggnadsftirvaltningen i ftirsta hand de

åtgåirder som f,rnns ft)reslagna i denna plan.

Beslulsunderlog

S amhällsbyggnadsftirvaltningens tj åinsteskriv else 20 19 -07 -17

Medborgftirslag om åtgärder mot nedskräpning
Uddevalla kommuns Avfallsplan 2018-2024, Antagen i Kommunfullmäktige 12

september 2018 (del av Renhållningsordningen)

Yrkqnden

Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent
Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslul

Samhällsbyggnadsnåimnden beslutar

att med denna tjänsteskrivelse anse medborgarftirslaget besvarat

r
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



{ffi:
Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-04-t6

s 1e3 Dnr SBN 201 9/00831

Medborgarförslag från Patrik Hedqvist om att K-märka gamla
idrottshallen i Uddevalla
Sommonfotlning
Förslagsställaren önskar K-måirka idrottshallen på Windingsborg. Idrottshallen fran
1940 och simhall från 1970-talet är båda tidstypiska och har arkitektoniska kvaliteter
och värden. Idrottshallen är värdefull ur flera perspektiv. Dess konstruktion är speciell
och arkitekturen tidstypisk ftir slutet av 30-talet. Få liknande byggnader finns kvar i
Sverige. Både idrottshallen samt badhuset är dock i stort behov av underhåll och
anpassning för att kunna motsvara dagens krav. Med bakgrund av detta har det av
ekonomiska och praktiska skäl bedömts att de inte är lämpliga att bevara eller använda
på nuvarande sätt.
Den typ av skyddsmärkning som ftirslagsställaren vill belägga idrottshallen med ges
inom ramen ftir en detaljplan. Detaljplanearbete för fastigheten omfattande nuvarande
badhus och idrottshall har pågått sedan 2016, planarbetet har resulterat i ftirslag att k-
märka Villa Windingsborg men inte idrottshallen. Detaljplanens utformning gör det
dock möjligt ftir kommunen att bevara befintliga byggnader, om så önskas, även utan en
skyddsmärkning.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-08 $ 33 att nuvarande sim-och idrottshall ska
rivas innan byggnation av "Framtidens bad" påbörjas.

Beslulsunderlog

Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse, datera d 2020-03 -I2.
Medborgarftirslag från Patrik Hedqvist
Kommunfullmäktiges protokollsut drag 2019 -1 1 - I 3 $ 283
Utdrag ur Kommunfullmäktiges protokoll 20 17 -02-08

Yrkonden
Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent
Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att anse medborgarforslaget besvarat.

F
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



f
%

Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-04-16

s 1e4 Dnr SBN 2019 /00748

Medborgarförslag om övergångsställe på Fasseröd
Sommonfollning
Medborgarftirslaget handlar om att sammanlåinka olika delar av Fasseröd genom
övergångsställen och gångvägar, främst över Skidgatan.

Kommunen instämmer i att Skidgatan kan ses som en barriär mellan området norr om
och området söder om Skidgatan. Kommunen ftireslår att en gångväg anläggs på södra
sidan av Skidgatan och eventuellt en gångpassage över Skidgatan. Detta åir tillagt i
kommunens åtgärdslista över gång- och cykelvägar. Varje år genomförs en prioritering
av de åtgärder som finns med i listan. Utifrån prioriteringen tas en genomförandeplan
fram inftir kommande år och åtgarderna/projekten beställs.

Hur detta kommer att utformas mer i detalj kommer tittas närmare pä vid prioriteringen
av olika åtgärder i kommunen.

Beslulsunderlog

Medborgarftirslag 20 19 -09 -17
Kommunfullmiiktiges protokollsut drag 2019 -1 0-09
Samhällsbyggnadsfiirvaltningens tj åinsteskriv else 201 9 -03 -24

Yrkonden
Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent
Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att anse medborgarftirslaget besvarat

ffi:

f
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



a0

%ffi:
Protokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-04-16

s res Dnr SBN 2019 /OO37O

Medborgarförslag från Margaretha Olsson om tydligare
markering för cyklister på Göteborgsvägen
Sommonfollning
Margaretha Olsson ftireslår i sitt medborgarftirslag att markera ut var man får cykla på
gång- och cykelbanan utefter Göteborgsvägen. Gang- och cykelbanan på
Göteborgsvägen är inte separerad, vilket innebär att gående och cyklister ska samsas om
utrymmet på gång- och cykelbanan. Det finns inga regler ftir var man ska gå eller cykla
på en gång- och cykelbana som ej är separerad.

För att en gång- och cykelbana ska kunna vara separerad måste gåttg- och cykelbanan
vara bredare än 4,3 meter utefter hela sträckan. Gång- och cykelbanan utefter
Göteborgsvägen uppfiller inte dessa krav och kan därftir inte göras om till en separerad
gång- och cykelbana, som med markering anger var man ska cykla respektive gå.

Beslulsunderlog

Samhällsbyggnadsforvaltningens tjänsteskrivelse 20 1 9-03 -24
Medborgarftirslag 20 19 -03 -27
Kommunfullmäkti ge s protokoll sut dr ag 20 | 9 -04- 1 0

Yrkonden
Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent
Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att avslåmedborgarftirslaget

F
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



f
%

Protokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-04-t6

s re6 Dnr SBN 2019 /OO493

Medborgarförslag från Johan Henriksson om träden på
Hafstensklippan
Sommonfotlning
Medborgaftirslaget är ett önskemål om att träd ska ftillas vid Hafstensklippan ftr att på
så sätt skapa utsikt ät alla hå11. Kommunen åir dock inte markägare på den aktuella
platsen och har därftir ingen rådighet över skogen.
Stigen upp till Hafstensklippan ingår i campingens verksamhet varftir ftirslagsställaren
istället hänvisas dit.

Beslulsunderlog

Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03 -3 0

Medborgftirslag om 360o utsikt på Hafstensklippan
Kommunfullmäktiges protokollsut drag 2019 -06- 1 3

Yrkonden
Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent
Andreasson (UP): bifall till florslaget i handlingarna

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att med denna tjänsteskrivelse anse medborgarftirslaget besvarat

ffi:

f,
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



a0
'%ffi:

Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-04-t6

s 1e7 Dnr SBN 2O2O/OOOO7

lnformation ekonomi
Sommonfottning
Niimnden informeras om osäkerheter gällande den ekonomiska situationen, under
rådande läge med Covid-l9. Åtgärder, som kan leda till påverkan av ekonomin, har
gjorts ftir att främja besöksn?iringen i kommunen.

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att notera informationen

F
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



a0

%

Protokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-04-t6

S 198 Dnr SBN 2020/00201

Contro I lerrapport februa n 2020

Sommqnfotlning
Två gånger arligen, utöver de ordinarie delårsboksluten upprättar ftirvaltningen en

controllerrapport. Controllerrapporten avser avstämning per sista februari och sista

oktober. Efter årets första två månader prognostiseras ett överskott på helåret med 3

mkr. Awikelsen beror framförallt på exploateringsintiikter vilket bidrar positivt till
prognosen. Negativa avvikelser är eventuella kostnader ftir skredåtgärder som inte
uppfuller investeringskriteriema, underskott ftir serviceavdelningens måltidsservice
samt facilitet och fordon samt del av lokalbanken som är ofinansierad.
Under året bertiknas 53 Vo av den budgeterade investeringsutgiften for
investeringsprojekt som Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet utftir på uppdrag av

övriga nämnder att upparbetas. Motsvarande siffra ftir nämndens egna investeringar är

ca90 Yo.

Osäkerheter under året som kan påverka resultatet negativt är balansen mellan kostnader
och intäkter inom serviceavdelningens verksamhet, hantering av exploateringsvinster,
fortsatt fallande intäkter för myndighetavdelningen, lagstiftning inom PBL som innebär
avgiftsavdrag om den lagstadgade handläggningstiden inte uppfylls (tidigare ärhar ca

80-85 Yo av ärendena handlagts inom den lagstadgade handläggningstiden), hur stor del

av det planerade underhållet som belastar kostnadsbudget respektive investeringsbudget
samt ökade politiska ambitioner.

Beslulsunderlog

Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskrivelse 2020-03 - I 9

Yrkonden
Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent
Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna controllerrapporten per siste februari

att ft)reslå kommunstyrelsen att kompensera Samhällsbyggnadsnämnden fiir ökade

kostnader till följd av redovisningstekniska principer

ffi:

F
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



%

f Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-04-t6

s ree Dnr SBN 2020/00245

Ansökan ur effektiviseringsfonden 2020
Sommonfotlning
Kommunfullmäktige har avsatt 45 mkr under 2020 till en effektiviseringsfond. Ur
fonden kan nämnderna söka medel för att finansiera satsningar som görs ftir att på sikt
minska kostnaderna. Ansökningarna ska godkännas av nämnden ftjr att därefter skickas
till Kommunstyrelsen ftir slutligt beslut om finansiering. Ansökningar kan göras
löpande under 2020 med start under hösten 2019. Följande ansökning ska nämnden ta
ställning till - digitalt system ftir bålplatsuthyrning

Beslutsunderlog
S amhällsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskriv else 2020 -03 -25
Ansökan om di gitali sering av båtplatsuthyrning 2020 -02 - I 9

Yrkonden
Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent
Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingama

Beslul

Samhällsbyggnadsnåimnden beslutar

att ansöka om 45 tkr ur effektiviseringsfonden ftir projektet digitalt system ftir
båtplatsuthyrning

ffi:

fl
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



f
%

Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-04-16

s 200 Dnr SBN 2020/OO18O

Tillägg till budgetdialog 2021-2023, Dalaberg, Hovhult och Bulid
Sommonfotlning
Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att planera
för och genomftira en upprustning och ftirnyelse av Dalabergs centrum i samverkan med
övriga fastighetsägare och genom en bred medborgardialog (KF ÖS Q. Under 2019
deltog Uddevalla kommun i den internationella arkitekttävlingen Europan med området
Dalaberg, Hovhult och Bulid. I december 2019 korades det vinnande bidraget, "Jalla"
som hade tagits fram av fem arkitekter från Italien. Som ett led i tavlingen ska det
genomftiras en workshop med arkitekterna, tjänstemän, politiker och fastighetsägare i
området. Med anledning av rådande Coronapandemi har den inte kunnat genomftiras.

Eftersom workshopen inte har kunnat genomfrras har förvaltningen i dagsläget inga
konkreta ftirslag på åtgärder ftir Dalaberg, Hovhult och Bulid men ftir att inte ftirlora for
mycket fart och riskera atttappa engagemanget som Europan har skapat äskar
samhällsbyggnadsniimnden 8 miljoner kr under 2021-2022 frir att genomftira åtgärder i
Dalaberg, Hovhult och Bulid. Ätgärdema omfattar både planering och ftirstudier
tillsammans med de vinnande arkitekterna samt konkreta åtgärder och investeringar på
plats. Samhällsbyggnadsftlrvaltningen kommer underhand att presentera loreslagna
åtgåirder ftir nämnden att fatta beslut om.

Beslulsunderlog

Samhällsbyggnadsförvaltningens tj änsteskrivelse 2020-04-06

Yrkqnden
Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP), Kent
Andreasson (UP), Anna-Lena Heydar (S) och Marie Lundström (V): bifall till ftirslaget
i handlingarna

Martin Pettersson (SD): att ärendet återremitteras till ftirvaltningen med syfte att till
kommande sammanträde redogöra ftir den ftireslagna kostnadsftirdelningen avseende
planering, ftirstudie, konkreta åtgärder och investeringar

Proposilionsordningor

Ordftirande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och
finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Ordftirande ställer proposition på ftirslaget i handlingarna och finner att nämnden
beslutar i enlighet med forslaget

Beslul

Samhällsby ggnadsnämnden beslutar

att avsätta 8 miljoner kr under perioden 2021-2022 ftir åtgärder inom området
Dalaberg, Hovhult och Bulid

ffi:

Justerandes signatur

,r
Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-04-16

Reservqtion/Prolokollso ntecknin g

Martin Pettersson (SD) reserverar sig mot beslutet med ftiljande motivering: Behovet av
att skapa ftirutsättningar ftir samhällelig sammanhållning i våra norra stadsdelar är
påtaglig, men det goda syftet tilltrotts innebär inte att vi är beredda att acceptera ett
såpass informationsfattigt beslutsunderlag.

ffi:

F
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



Protokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-04-t6

S 201 Dnr SBN 2020/00265

AIkolås i kommunens fordon
Sommonfotlning
2005 tog kommunfullm?iktige ett beslut att alkolås skulle finnas i kommunens fordon
senast är 2010.Idag kan vi se att det finns ftirdelar med att även tillåta nyckelskåp
istället för alkolås i fordonen. När ett alkolås strular i fordonet kan det bli både
tidskrävande och kostsamt vid till exempel bärgning, då man inte kan starta fordonet
trotts att man åir nykter. Med dagens teknik i fordonen har vi också sett att motorlampan
börjat lysa och att fordonet skickar ut att det är dags ftir service på vissa bilmodeller när
blåstester blivit fel på grund av att man inte blåst tillräckligt hart eller ftir hårt och testet
måste göras om vilket skapar extra jobb och ftirvirring. Det kan också på sikt bli
ekonomiskt ftirdelaktigt. Idag kostar det ca 15 000 Kr per bil med alkolås vid alla
nyköp. Med skåpen blir det också en enhet att kalibrera och inte som idag alla fordon
och dess enheter.

Beslulsunderlog

Samhällsbyggnadsft)rvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-01
Kommunfullmäkti ge s protokol I sutdrag 20 0 5 - 02-09 S 32

Yrkqnden

Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent
Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ftireslå kommunfullmäktige

att Uddevalla kommun vid inköp av fordon säkerställer att man har nyckelskåp med
alkolås dåir man blåser för att hämta samt lämna nyckel eller alkolås i fordon

att kommunen vid upphandling kräver att alla fordon som nyttjas ftir personbefordran,
där kommunen åir betalningsansvarig, ska ha alkolås eller nyckelskåp med alkolås där
man blåser vid hämtning och lämning av nyckel

samt

att Uddevalla kommun ska verka ftir att de enheter som ingår i Koncernen Uddevalla
kommun också bör ftilja andemeningen med alkolås i fordonen eller nyckelskåp med
alkolås dåir man blåser vid hiimtning och lämning av nyckel

f
L
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S 202 Dnr SBN 2O20/OO123

Ändring av kommunfullmäktiges reglemente avseende
planbesked och markanvisningar
Sommqnfotlning
Samhällsbyggnadsftirvaltningen har fått i uppdrag att skriva fram ett underlag som
stödjer ett ftirslag till förändring av reglementet ftir nämnderna som syftar till ett
återförande av ansvaret för beredning och beslut av markanvisningar och planbesked.
Ansvaret ftir att bereda planbesked och markanvisningar har sedan
kommunfullmäktiges beslut 201 5 -01 -l 4 legat på kommunledningskontoret och
avdelningen ftir strategisk samhällsplanering. Avdelningen ftir strategisk
samhällsplanering är sedan årsskiftet 20l9l20lagts ned. Ansvaret för frågorna har ftirts
över till tillväxtavdelningen inom kommunledningskontoret.

I arbetet med att hantera planbesked har det funnits en samordnande funktion som hållit
samman den forprövningsgrupp som kommunstyrelsen beslutade skulle bereda dessa

ärenden. Samordningsfunktionen har sedan ansvaret ftir att bereda nya planansökningar
och markanvisningar start lånats ut från Planeringsavdelningen på
samhäl I sby ggnadsftirvaltningen.

Planeringsavdelningen har historiskt sett alltid tagit fram material som berör
markanvisningar, såväl vad gäller direktanvisningar och markanvisningstävlingar.
Planeringsavdelningen har även stått ftir bedömningen av det inkomna materialet,
urvalet av samt ftirhandlingen med exploatörer. Planeringsavdelningen är även den
avdelning som upprättar markanvisningsavtal, exploateringsavtal samt genomför
kommunens inköp av mark.
Samhällsbyggnadsftirvaltningen är även den ftlrvaltning som huvudsakligen tagit fram
kommunens kriterier ftir markanvisningar samt riktlinjer ftir markanvisningsavtal och
exploateringsavtal.

Beslutsunderlog
S amhäll sby g gnadsftirvaltningens tj änste skrivel se daterad 2020 -03 -3 0

Yrkonden
Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Martin
Pettersson (SD): bifall till ftirslaget i handlingarna

Kent Andreasson (UP): avslag till ftirslaget i handlingarna

Aj ournering begärd och verkställd | 4:17 -l 4 :22

Propositionsordningor

Ordftirande ställer proposition på Roger Johansson (L) med fleras yrkande och Kent
Andreassons (UP) och finner att nämnden beslutar i enlighet med det forstnämnda
yrkandet. Votering begärs.

ffi:%
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Omröslningsresultol

Beslutar nämnden i enlighet med ftjrslaget i handlingama?

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att foreslå kommunfullmäktige ftirändra reglementet och återftira delegationen av
planbesked och markanvisningar till samhällsbyggnadsnämnden

ffi:

Voterins
Namn Ersättare Ja Nei Avstar
Roger
Ekeroos M

M Torun
Eleebäck (C)

X

Stig Olsson C X
Roger
Johansson

L X

Maria
Johansson

L X

Jerker Lundin KD Ole Borch
(MP)

X

Kenneth
Engelbreakss
on

S X

Karin
Ensdahl

S X

Per-Arne
Andersson

S Anna-Lena
Hevdar (S)

X

Susanne
Börjesson

S Marie
Lundström
ry)

X

Martin
Petersson

SD X

Mattias
Forseng

SD X

Kent
Andreasson

UP X

Mikael
Staxäne

M X

Summa
röstutfall

8 I 4

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Reservolion/Protokollso nlec kning

Kent Andreasson (UP) reserverar sig mot beslutet med ftiljande motivering: De
ekonomiska och strategiska konsekvensema är inte belysta samt att frrslaget inte är
fdrankrat i kommunstyrel sen.

ffiF
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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2020-04-16

s 203 Dnr SBN 2020/00200

Stadskärnan 1:295 Upphävande av detaljplan, beslut om
granskning. Arb 627

Sommonfollning
Syftet med upphävandet är att säkerställa att områdets utveckling på kort och lång sikt
går i linje med översiktsplanens intentioner och därmed skapa ftirutsättningar att
utveckla staden. Planen avser ett mindre område på lokal nivå och omfattas inte av
kriterierna i MKB-ftirordnandens bilaga 4. Beslut att upphäva detaljplan har
överklagats, Högsta ftirvaltningsrätten beslutade 2020-03-03 att ej ge prövningstillstand
och upphävandet av detaljplan kan fortskrida.

Beslulsunderlog
S amhällsby ggnadsft)rvaltningens tj änsteskrivel se, daterad 2020 -03 - | 0 .

Översiktskarta.
Plankarta med bestämmelser, daterad 2020 -03 -06.
Planbeskrivning, dater ad 2020 -03 -06.
Samrådsredogörelse, daterad 2020 -03 -06
B eslut från Hö gsta Förvaltning sdomstolen, daterad 2020 -03 -03 .

Utdrag ur Kommunstyrelsens protokoll, daterad 2017 -l | -29
Utdrag ur Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, daterad 2019 -06-12.

Yrkonden
Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent
Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingama

Beslul

S amhällsby ggnadsnämnden beslutar

att godkänna samrådsredogörelsen, samt

att planhandlingarna ska bli ftiremål ftir granskning

ffi:

Justerandes signatur
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Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-04-16

s 204 Dnr SBN 2020/00218

Restenäs 7, beslut om att avsluta planarbete

Sommonfotlning
Ett detaljplanarbete har inletts ftir Restenäs 7 i syfte om att möjliggöra större byggrätter
i samband med VA-utbyggnad längst med Fräknestranden. Kommunstyrelsen beslutade
om positivt planbesked 2019-01-30, $ 13.

Vid undersökning så hnns det inga restriktioner ftir storlek på byggrätter i befintlig
avstyckningsplan och flertalet fastigheter inom planområdet har också redan fått
bygglov beviljade för ut- och tillbyggnationer då de åir planenliga samt att det finns
utbyggt VA och god vägstandard. Därftir anses redan syftet för planbeskedet vara
uppnått och planarbetet ftireslås därftjr avslutas.

Beslulsunderlog
Samhäll sbyggnadsft)rvaltningens tj änste skrivelse, daterad 2020 -03 -24
Översiktskarta
Utdrag ur Kommunstyrelsens protokoll2019-01-30 $ 13

Avstyckningsplan med bestämmelser, daterad 1947 -10 -3 |
Liinsstyrelsen beslut, daterad 1970-l l-10
Upphävande av liinsstyrelsens beslut, daterad 1988 -10 -27

Yrkonden
Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent
Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att syftet med planbeskedet redan är upp$llt enligt gällande
avstyckningsplan, samt

att planarbetet skall avslutas

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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s 205 Dnr SBN 202O/OO255

Exploateringsavtal för Rydingsberg I
Sommonfottning
Ett exploateringsavtal har upprättats mellan Uddevalla kommun och bostadsstiftelsen
Uddevallahem avseende genomftirandet av detaljplan ftir Rydingsberg 1 m.fl.
Detaljplanen syftar till att pröva områdets lämplighet flor bostäder samt möjliggöra ftir
en ny ftirskola.
Exploateringsavtalet upprättas i syfte att reglera exploatörens ansvar ftir åtgåirder och
kostnader vid genomftirandet av detaljplanen. Exploateringsavtalet innehåller bland
annat villkor for marköverlåtelser som ska ske mellan kommunen och exploatören samt
exploatörens rätt att utftira skredsåikring.

Beslulsunderlog

Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskrivelse, 2020- 03 -26
Exploateringsavtal ftir Rydingsberg
Plankarta

Yrkonden

Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent
Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslut

S amhäll sby ggnadsnämnden ftireslår kommunfullmäkti ge att be sluta

att godkåinna upprättat exploateringsavtal ftr Rydingsberg I

att avtalet ska undertecknas av kommunstyrelsens ordftirande och kommundirektör

ffi:

ffiH
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-04-t6

s 206 Dnr SBN 2020/00259

Rydingsberg 1 m fl detaljplan för bostäder och förskola. Beslut
om antagande av detaljplan.
Sommonfotlning
Avsikten är att möjliggöra ftir cirka 270 bostäder i två till sex våningar samt en ny
förskola. Föreslagen exploatering överensstämmer med fordjupad översiktsplan,
gällande stadsplan anger allmänt ändamåI. Sigelhultsvägen och Äsperödsvägen har
bedömts kunna klara den ökade belastningen avseende trafik och buller, efter samrådet
beslutades det i Samhällsbyggnadsnämnden om åtenemiss ftir att utföra en grundligare
trafikutredning med trafikmätning, denna visade att belastningsgraden arlfrirblir
godtagbar på vägarna och att bullerriktvärden kan efterlevas både vad gäller befintlig
och ny bebyggelse.
Kommunfullmäktige beslutade positivt planbesked 2016-04-13, $ 78. Samråd,
granskning och granskning2har genomfiirts under 2018 respektive 2019.
På grund av ändringar i planftirslaget sedan granskningen genomfordes en granskning 2,
ändringarna berodde främst förskolefastighetens omfattning som omformats for en

lämpligare lösning vad gäller ftirskolegard och dagvattenlösning. Inga ändringar i
planhandlingarna har skett sedan granskningen vad gäller trafik och buller.

Beslutsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-26
Plankarta, daterad 2020 -02-l I
Planbeskrivning, dater ad 2020 -02-l 1

Samrådsredogörelse, daterat 20 19 -0 5 -24
Granskningsutlåtande, daterat 20 I 9- 1 I -0 I
Granskningsutlåtande 2, daterad 2020 -02-l I
Utdrag ur Kommunfullmäktiges protokoll20l6-04-13 $ 78

Utdrag ur Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 201 8-01-1 8 $ 256
Utdrag ur Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2018-09-20 S 247
Utdrag ur Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-06-12 S 271

Jöv
Stig Olsson (C) och Ole Borch (MP) anmäler jäv och deltar inte i överläggningar eller
beslut

Yrkonden

Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Maria Johansson (L) och Kent Andreasson
(UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna granskningsutlåtande 2, samt

att ftireslå att anta den granskade detaljplanen

ffi:

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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s 207 Dnr SBN 2019 /OO574

Stan 1:13 Omförhandlat bostadsarrende, tomt nr I
Sommonfotfning
Bostadsarrendet på fastigheten Stan I :13 tomt nr 4 har sagts upp ftir omftirhandling. Då
arrendatorn ej accepterade kommunens forslag på ny arrendeavgift om 22 500 kr/år togs
åirendet vidare till Hyres och arrendenämnden som beslutade att arrendeavgiften skulle
bestämmas till20 000kr från och med 1 januari 2020. Arrendenämnden beslutade
samtidigt att ett ftireslaget villkor gällande ftirbud mot att hyra ut bostaden på
arrendestället to gs bort.

Beslulsunderlog
S amhäll sby g gnadsftirvaltningens tj änsteskrivelse daterat 2020 -03 -26
Arrendenämndens beslut daterat 2019 -12-05
Arrend eavt al dater at 2020 -03 - | 9

Yrkonden
Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent
Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna och underteckna bostadsarrendeavtal gällande tomt nr 1 beläget på
fastigheten Stan 1:13.

ffi:

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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2020-04-16

s 208 Dnr SBN 2019/00576

Stan 1:13 Omförhandlat bostadsarrende, tomt nr 7
Sqmmonfotlning
Bostadsarrendet på fastigheten Stan l:13 tomt nr 7 har sagts upp ftir omftirhandling. Då
arrendatorn ej accepterade kommunens ftirslag på ny arrendeavgift om 25 000 kr/år togs
iirendet vidare till Hyres och arrendenämnden som beslutade att arrendeavgiften skulle
bestämmas till22 000k med start från och med I januari 2020. Arrendenämnden
beslutade samtidigt att ett föreslaget villkor gällande ftirbud mot att hyra ut bostaden på

arrendestället togs bort.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsförvaltningens tj åinsteskrivelse daterat 2020 -03 -26
Arrendenämndens beslut 1 8 8 8- 1 9 daterat 2019 -12-05
Arrendeavtal daterat 2020 -03 -0 |

Yrkonden
Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent
Andreasson (UP): bifall till forslaget i handlingarna

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkiinna och underteckna bostadsarrendeavtal gällande tomt nr 7 beläget pä

fastigheten Stan 1:13.

ffi:

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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s 20e Dnr SBN 2O2O/OO211

Hemställan från Gustafsbergsstiftelsen för fortsatt bidrag från
kommunen
Sqmmonfollning
Uddevalla kommun har fått en hemställan från Gustafsbergstiftelsen i form av önskan
om fortsatt stöd i form av pengar och tjåinster. Bakgrunden är att stödet reducerats
kraftigt då politiska beslut saknas.

Samhällsbyggnadsftirvaltningen ftireslår att man även fortsättningsvis ska utftira tjåinster

såsom drift och underhåll av strandpromenaden, nedtagning av träd, blomster-
arrangemang med mera men att detta regleras i ett skriftligt avtal.

Niir det gäller det ekonomiska bidraget ftireslår förvaltningen att kommunstyrelsen ska

besluta om detta då det måste finnas med i budgeten. Förvaltningens ftirslag till
Kommunstyrelsen åir att det årliga bidraget ska höjas fran 45 000 kr till125 000 kr per
är.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsförvaltningens tj änsteskrivelse 2020-03 - 1 6

Gustafsbergsstift elsens hemställan 2020 -03 -09

Jöv
Roger Johansson (L) anmäler jäv och deltar inte i överläggningar eller beslut.

Yrkonden
Kenneth Engelbrektsson (S): att ett ekonomiskt bidrag till Gustafsbergsstiftelsen om
125 000kr utbetalas for 2020. Summan belastar samhällsbyggnadsnämndens
budgetresultat för innevarande år, samt

att hemställan om bidrag fortsättningsvis ska ställas till kommunstyrelsen

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att ett ekonomiskt bidrag till Gustafsbergsstiftelsen om 125 000k utbetalas for 2020.
Summan belastar samhällsbyggnadsnämndens budgetresultat ftir innevarande år.

att hemställan om bidrag fortsättningsvis ska ställas till kommunstyrelsen

ffi:
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s 2r0 Dnr SBN 2O2O/O0167

Placering av ersättn ingsal16

Sommonfollning
Uddevalla kommun har ansökt och fått dispens frir att ta ner 16 alldträd på fastigheten
Windingsborg l. Då träden inte kan återplanteras på samma plats som innan på grund
av åindrade ftirhållanden ska Samhällsbyggandsftirvaltningen senast 30 juni, 2020lämna
ett ftirslag på ny placering till Länsstyrelsen.
Förvaltningen har utrett lämpliga platser i Uddevalla tätort och kommit fram till ett
fiirslag där man planterar en ny allö i form av 16 björkar längs Oljehamnsvägens östra
sida. Denna plats bedöms inte komma i konflikt med kommande stadsutveckling.

På uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden har lorvaltningen även utrett möjligheten att
placera en ny allö av lövträd på Göteborgsvägen, i höjd med Bodele. Området används
idag som fotbollsplan och ligger inom Gustavsbergs naturvårdsområde samt
strandskydd. Del av fotbollsplanen kommer behöva tas i anspråk.

Båda placeringama kommer att skickas in till Låinsstyrelsen med Bodele som ftirsta
hands altemativ och Oljehamnsvägen som andra hands alternativ.
Arbetet kommer utft)ras av Gata Parkenheten och kostnaden kommer faktureras
Projektenheten.

Beslulsunderlog

S amhäl I sby g gnadsftirvaltningens tj tinsteskrivel se datera d 2020 -03 -0 6

Länsstyrelsens beslut om bifall ftir avverkning av två allöer som omfattas av
biotopskydd på fastigheten Windingsborg I i Uddevalla kommun
Förslag på ersättningsplacering, Oljehamnsvägen
Foton från platsen ftir ersättningsalld, Oljehamnsvägen
Förslag på ersättningsplacering, Bodele
Foto från platsen ftir ersättningsalld, Bodele
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsut drag 2020 -03 - I 7 $ I 5 1

Yrkonden

Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent
Andreasson (UP): bifall till forslaget i handlingarna

Beslut

S amhällsbyggnadsnämnden beslutar

att skicka bägge ftirslagen på placering till Länsstyrelsen med Bodele som förstahands-
alternativ och Oljehamnsvägen som andrahands-altemativ

ffi:
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s211 Dnr SBN 2O2O/0O221

Rivning av förråd på fastigheten Halla-Stenbacken 1:89 (tre
förråd på Excercisvägen 121

Sommonfotlning
Tre ftirråd byggda 1945 med nummer 78,79,80 ligger alldeles intill avfartsrampen vid
väg 44 Kurödsmotet. Dessa tre byggnader är i dåligt skick samt att området ska
utvecklas med ny Brandstation. Tillfartsvägen till byggnaderna ftjrsvinner i samband
med nybyggnation av brandstation. Detaljplanen har ändrats till prickad mark där
byggnaderna står vilket gör dem planstridiga.

Beslutsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03- I 8

Beskrivning av obj ekt 1239, Halla-Stenbacken I : 8 9

Yrkonden

Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent
Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingama

Beslul

S amhällsbyggnadsnämnden beslutar

att uppdra åt ftirvaltningen att ansöka om rivningslov ftir ftinåd med nummer 78,79
och 80 på fastigheten Halla-Stenbacken 1:89.

fl
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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s 212 Dnr SBN 2020/00258

Revidering av budget för projekt om gatuombyggnader utanför
Källdalsskolan
Sommqnfotlning
Med anledning av den nya skolan i Källdal behövs gatuombyggnationer ftir att
infrastrukturen ska fungera. Här ingår nya busshållplatser, nya gång- och cykelbanor,
gang- och cykelpassager samt vägombyggnader.
Syftet med byggnationerna är att möta de behov som uppstår till ftjljd av den nya
skolan. Nedan listas några av åtgärderna:
Lingatan

. Området har idag saknat en gång- och cykelväg på delar av sträckan mellan
Norgårdenskolan samt handelsområdet kring Undavägen där många ungdomar
har gått ute i gatan.

. Nya skolbusshållplatser anordnas i anslutning till siikra skolvägar.
Undavägen
. Ny gång- och cykelpassage
o Fastdämpande åtgärd i form av gupp
o Tillgiinglighetsanpassa busshållplatser
o Vänstersvåingftilt mot Almåsvägen ftir att begränsa köbildning

Budgeten ftir projektet var i investeringsplanen satt till 5,5 miljoner kronor. Den
prognosticerade totala kostnaden ftir projektet är i dagsläget 9,6 miljoner kronor. Enligt
riktlinjer ftir investeringar ska avvikelser som överstiger 10 % inom respektive projekt
lyftas till kommunfullmäktige ftir ny prövning. I controllerrapporten har en avstämning
och prognostisering av utfallet av Samhällsbyggnadsnämndens totala
investeringsutgifter i relation till budget gjorts. Bedömningen är att 90 Yo av nämndens

totala investeringsbudget kommer att ftirbrukas under året. Avvikelsen ftir detta projekt
kan således hanteras inom ramen ftir investeringsbudgeten.

Beslutsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskriv else 2020 -03 -26.

Yrkonden

Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent
Andreasson (UP): bifall till frirslaget i handlingarna

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera projektets budget till 9,6 mkr

ffi:
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S 213 Dnr SBN 2O2O/0OO77

Justering av felparkeringsavgifter
Sommqnfollning
Ärendet utgår fran dagens sammanträde.
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Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-04-16

s 2r4 Dnr SBN 2020/00184

Projektering av hållplatser vid Hedegärde
Sqmmonfotlning
Hållplats Hedegärde ska tillgänglighetsanpassas enligt Västtrafiks prioriteringslista.

Dessa hållplatser kommer fortsättningsvis vara körbanehållplatser då det är mycket
smalt idag och detaljplanen inte medger några fickhållplatser. Det gär attpassera
bredvid stannad buss om ingen mötande trafik kommer.

Läge A (mot centrum) kommer kunna ligga kvar på samma plats som tidigare. Läge B
(från centrum) kommer behöva flyttas ca 100 meter norrut då infarter till fastigheter här
idag inte möjliggör att hållplatsen kvarstar i befintligt läge med den ftirhöjda kantsten
som krävs ftir tillgänglighetsanpassningen.

Beslulsunderlog

S amhäll sbyggnadsft)rvaltningens tj iinsteskrivel se datera d 2020 -03 -24
Karta med lägesbeskrivning

Yrkqnden
Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent
Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkåinna projekteringen av hållplatserna på Hedegärde
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Projektering av hållplatser vid Regementet
Sommqnfotlning
Hållplats Regementet ska tillgänglighetsanpassas enligt Västtrafiks prioriteringslista.

I nordöstlig riktning (från centrum) ska det även få plats med två busslägen pga att
skolbussar stannar här till ftirman ftir skolorna på I17:s område.

Hållplatserna i båda riktningarna kommer vara fickhållplatser. Vägen kommer smalnas
av samt att någon form av farthinder kommer placeras i anslutning till gångpassagen
över Västgötavägen ftir säkrare passage. För att ffi plats med två bussar behöver mark
köpas in av Hemsö.

Beslutsunderlog
S amhäl I sby ggnadsftirvaltningens tj änsteskrivel se datera d 2020 -03 -24
Skiss över hållplatsläge

Yrkonden

Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent
Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingama

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna projekteringen av hållplatserna vid Regementet
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Pågående projekt i nom Sam häl ls byg g nadsförva ltn i n gen

Sommonfottning
- Stadsutvecklingsprojektet -nuläget och organisatoriskt

Niimnden informeras om projektet som tidigare låg under strategisk samhällsplanering,
dåir kommundirektören nu har utformat en ny organisation ft)r att få en samsyn. Det är
uppdelat i fura projekt som i sin tur är uppdelat i delprojekt, dåir varje projekt har en
projektledare. De fura delprojektenär: Rimnersområdet, Skolor, Centrumutveckling och
Hamnområdet. Patrik Petrö och Jenny Martinsson är samordnare av alla fura projekt.
Ordftirande vill ha en uppdatering varje nämnd som en stående punkt, om
stadsutveckling sproj ektet.

- Planläggning Fröland 3:25,Henestads-Hogen l:9 m.fl.
Marken ägs av kommunen och Benders, främst av Benders. Huvudsakliga syftet med
detaljplan iir att bedriva verksamhet. Benders har inte planer att exploatera hela marken.
Förhoppningen är att dra igång planarbete efter sommaren. Den preliminära tidsplanen
är att planen ska vinna laga kraft 2022.I samband med att arbetet börjar går ett PM ut.

Besluf

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att notera informationen
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Anmälningsärenden och underrättelser om avslutade
lantmäterisam manträden 2020
Sommqnfotlning
I ftir.teckningar över underrättelser om avslutade ftinättningar och
lantmäterisammanträden samt anmälningsåirenden redovisas vad som har inkommit till
Samhällsbyggnadsnåimnden ftir kännedom under mars månad 2020.

Beslulsunderlog

Samhallsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskrivelse 2020-03 -03

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att notera informationen
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lnformation från ordförande och förvaltningschef
Sommonfotlning
Diverse punkter som härrör ftirvaltningens verksamhet i ljuset av covid-19 lyfts upp.
Många av dessa punkter kommer informeras om på ftirdjupningsdagen den20l4.

Information om en fastighet ute på Gustafsberg, Bodelid, ges. Det handlar om hur den
ska ftirvaltas på rätt sätt, exempelvis genom att nyttja den som servicebyggnad och
ställplats. Det finns även komplementbyggnader som inte är bra och det behöver röjas i
området.

I övrigt ges ingen annan information.

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna informationen
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