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Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerande 
Dnr KS 289389  

Förslag: David Sahlsten (KD) i direkt anslutning till sammanträdets 

avslutande. 

 

2.  Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av väg Ljungs-

Gunneröd 2:1 Castor KS 2020.1541. 
Dnr KS 2020/00321  

Marie Arvidsson 

3.  Ansökan om förhandsbesked för fastigheten Ljungs-Hälle 1:129, 1:399 

och 1:406. Castor KS.2020.531 
Dnr KS 2020/00360  

Henrik Noord 

4.  Anmälningsärenden till jävsutskottet 2020 
Dnr KS 2020/00015  

 

 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. 

 

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 

hygienartiklar. 

 

 

Deltagande på distans 
Mot bakgrund av covid-19 tillåter ordförande att ledamöter och ersättare deltar på distans. 

Deltagande på distans ska i första hand ske genom deltagande från särskilt iordningsställda 

rum på stadshuset där tekniskt stöd kan erbjudas. 

I andra hand kan deltagande på distans tillåtas från annan plats under förutsättning att 

ledamoten/ersättaren kan delta utan att obehöriga kan ta del av sammanträdet. 

 

Ledamot eller ersättare som önskar delta på distans ska i god tid anmäla detta till 

kommunledningskontoret. 
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Kompletterande inventering av 
naturvärden vid detaljplanerat område 
Tjöstelsröd 1:1 m.fl., Ljungskile. 

 

Bakgrund 
Naturcentrum AB har på uppdrag av planarkitekten Mats Windmark, Miljö och 
stadsbyggnad, Uddevalla kommun, genomfört en kompletterande 
naturvärdesinventering i det detaljplanerade området Tjöstelsröd 1:1 m.fl. vid 
Skarsjövallen i Ljungskile.  

2010 gjordes den första naturvärdesinventeringen av området (Franc 2010). Sedan dess 
har det planerade områdets yta korrigerats något, framför allt vad gäller sträckningen av 
infartsvägen i söder. Eftersom icke inventerade naturområden tas i anspråk i den ändrade 
detaljplanen blev det nödvändigt göra en kompletterande inventering på dessa marker.  

Metod 
Den kompletterande inventeringen följer samma metodik som den ursprungliga 
naturvärdesinventeringen från 2010, se Franc 2010.  

Naturmiljön i anslutning till den nya vägsträckningen fältinventerades av 
naturvårdsbiolog Petter Bohman 2014-12-08. Det inventerade området omfattar hela 
vägsträckans längd och drygt 100 meter på vardera sidan av denna. Endast de nya 
naturvärdesobjekten, som inte fanns angivna i den ursprungliga rapporten (Franc 2010), 
avgränsades, beskrevs och naturvärdesklassades. De nya naturvärdesobjekten har 
numrerats med samma löpnummerserie som användes i den ursprungliga inventeringen. 
Det sista objektet i den hade nummer 11. Första objekten i denna kompletterande 
inventering har således nummer 12.  

Naturvärdesklassningarna följer Naturcentrums standard med tre klasser, klass 1 – unika 
naturvärden, klass 2 – höga naturvärden och klass 3 – naturvärde, där klass 1 är den 
högsta klassen.  
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Resultat 
Två nya naturvärdesobjekt identifierades i den kompletterande inventeringen. Båda 
utgörs av bäckar med omgivande skogsmark. Det ena är stort och har höga naturvärden 
(klass 2) medan det andra är litet och har lägre värden (klass 3).  

12. Större bäckravin  

Objektet utgörs av en större bäck, ca 2 meter bred, som skurit sig ner i sedimenten och 
bildat en välmarkerad ravin. Ravinens kanter och botten domineras av granskog med 
stort inslag av klibbal och andra lövträd. Här finns, åtminstone fläckvis, gott om död ved 
i form av både liggande och stående döda träd. Vissa av dessa träd har vält ner i bäcken 
och bildar på så sätt värdefulla strukturer i vattenmiljön. De äldsta träden som kantar 
bäcken är knappt 100 år gamla och sannolikt har landskapet tidigare varit betydligt 
öppnare än det är idag. På flera ställen tränger markvatten fram i ravinens brantaste 
kanter och skärningar. Längs med bäckfåran finns enstaka spår och lämningar efter 
kvarnar och liknande anläggningar. Ovanför ravinkanten växer täta bestånd av 
planterade granar som helt saknar naturvärden. 

Bäcken i objektet är samma som den som beskrivs i objekt 3 och 11 i den ursprungliga 
inventeringen (Franc 2010).  

Värdesarter: gullpudra (signalart) och öring. 

Naturvärdesklass: Klass 2 – höga naturvärden 

 

13. Mindre skogsbäck 

En smal, naturlig skogsbäck som rinner genom trivial produktionsskog av gran. Bäcken 
rinner ner i det större vattendraget i objekt 12. Bäckfåran är 0,5 – 1 meter bred och 
torkar sannolikt ut under torrperioder. Vegetationen runt bäcken domineras av 
granvitmossa och andra typiska skogsmossor. Där bäcken rinner ner i den större ravinen 
bildas ett litet fall.  

Värdesarter: västlig hakmossa Rhytidiadelphus loreus med sporkapslar 

 
Naturvärdesklass: Klass 3 - naturvärde 
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Karta 1. Detaljplanerat område Tjöstelsröd 1:1 m.fl.. Nytillkomna naturvärdesobjekt i den 
kompletterande naturvärdesinventeringen har markerats med orange och gul polygon. 
Blå linje markerar generellt biotopskydd, i detta fall ett öppet dike i jordbruksmark. Röd 
linje markerar inventeringsområdet. 
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Diskussion 
Generellt sett är naturvärdena låga i det område som omfattas av den kompletterande 
inventeringen. Naturen domineras till stora delar av produktionsskogsbestånd med gran 
men här finns också en liten och igenväxande åkermark, enstaka hällmarkshöjder och de 
två bäckarna som nämnts ovan i resultatdelen.  

Den planerade vägsträckningen berör mindre delar av de två värdefulla bäckmiljöerna. 
Men trots detta bör man vidta vissa hänsynåtgärder vid eventuell framtida byggnation, 
särskilt vid den värdefullare bäcken i objekt 12. Bäckmiljöer kan lätt skadas när man 
korsar dem med till exempel vägbyggen. Skador kan bland annat uppstå genom grumling 
av vattnet, föroreningar, skapande av vandringshinder och habitatförstörelse. Vissa av 
dessa skador kan dessutom få verkningar både upp- och nedströms från den plats som 
påverkas direkt.  

Vid byggnationen bör man eftersträva att låta bäckarna ha sina naturliga lopp, undvika 
att påverka bottenstrukturen och strandkanterna samt inte påverka bäckarnas naturliga 
flöde. Detta kan med fördel göras genom att man bygger broar med fästena en bra bit 
från själva strandbanken. Om brokonstruktioner inte är möjligt bör man använda 
väldimensionerade halvtrummor som inte påverkar bäckbottnarna. Halvtrummor 
påverkar dock ofta strandbrinkarna mer negativt än en väl konstruerad bro.  

Heltrummor bör inte användas då dessa förstör botten på den plats där vägen passerar 
bäcken. Heltrummor kan dessutom, om de placeras fel, bli absoluta vandringshinder för 
fiskar och insekter. När man lägger ner heltrummor finns dessutom en mycket stor risk 
att vattendraget grumlas.  

De skogliga naturvärdena i de båda objekten 12 och 13 är lägre än de respektive 
vattenmiljöernas värde. Om man vid byggnationen ställs inför valet att påverka 
trädskiktet eller bäckarna bör man i första hand ta hänsyn till vattenmiljön.  

 

 

 

Petter Bohman  

Naturcentrum AB 
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Rebecca Härd
Vattenvårdshandläggare

010-224 54 26

Uddevalla kommun

c/o Mats Windmark

E-post: mats.windmark@uddevalla.se 

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Beslut om vattenverksamhet angående anläggande av 
trummor på fastigheten Ljungs-Gunneröd 2:1 i 
Uddevalla kommun

Beslut
Länsstyrelsen förelägger Uddevalla kommun att vidta följande försiktighetsmått 

vid genomförande av anmäld vattenverksamhet:

 Beslutet får endast tas i anspråk när detaljplan för Skarsjövallen vunnit laga 

kraft.

 Arbeten i vatten får ske under perioden 15 juli – 15 september respektive 1 

januari – 31 mars. I första hand ska dock arbetena förläggas till perioden 

15 juli – 15 september med hänsyn till fiskintresset.

 Arbetena ska utföras så att vattenföringen nedströms arbetsområdet inte 

påverkas.

 Trummorna ska förläggas på sådant sätt att den inte utgör vandringshinder 

för fisk eller andra vattenlevande djur, oavsett vattenföring. 

 Trumman ska vara dimensionerad för alla förekommande vattenföringar så 

att det inte uppkommer påverkan på hydrologin som kan skada allmänna 

eller enskilda intressen. 

 Trummorna ska grävas ner i botten och invändigt förses med samma 

bottensubstrat som omgivande bottenområde. 

 Erosionsskydd ska täckas över med natursten så att synlig sprängsten 

undviks.

 Samtliga arbeten ska bedrivas så att föroreningspåverkan i mark eller 

vattenområde inte sker. Uppställning av maskiner samt förvaring av 

kemikalier och material får inte ske i närheten av vattenområdet.

 Trummornas placering ska dokumenteras med fotografier och redovisas 

med angivande av diarienummer vastragotaland@lansstyrelsen.se senast 1 

månad efter att arbetena är färdigställda.  

I övrigt har Länsstyrelsen ingen erinran mot att arbetet genomförs i enlighet med 

anmälan. Verksamhetens läge framgår av kartan i bilaga 1. 

Elektronisk delgivning
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Arbetsföretaget ska ha påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från

beslutets datum för att beslutet ska gälla.

Beskrivning av ärendet
Ni har anmält till Länsstyrelsen att ni önskar genomföra en vattenverksamhet 

angående anläggande av två trummor på fastigheten Ljungs-Gunneröd 2:1 i 

Uddevalla kommun. Syftet är att möjliggöra passage av Skälläckerödsbäcken samt 

groddpassage vid etablering av ny väg till Skarsjövallen. Ni uppgav ursprungligen 

att ni avsåg att anlägga en trumma med måtten 27 meter lång och 1,5 – 2 meter 

bredd. Efter kompletteringar har ni uppgett att ni avser att anlägga två trummor 

istället. Ena trumman ska leda bäcken under vägen och den andra trumman ska 

fungera som en groddjurspassage under vägen. 

Ni har uppgett att Skälläckerödsbäcken behöver grävas om på en 15 – 20 m lång 

sträcka, där den planerade trumman för bäcken sedan anläggs. Trumman kommer 

anläggas med snedskurna öppningar och den totala bottenlängden på trumman 

kommer bli mellan 25–30 meter. Den nya bäckfåra kommer anläggas med en 

bottenstruktur med naturliga egenskaper och de erosionsskydd som krävs vid 

trumman kommer att ha natursten som ytmaterial. Trumman kommer att placeras 

så att botten ligger under befintlig marknivå och så att vandringshinder inte uppstår 

för vattenlevande fauna.

Ni har uppgett att den planerade groddjurspassagen avses att utformas med 

ledarmar som fångar in vandrande groddjur och leder dem till passagen under 

vägen. Ledarmarna ska vara  utformade med ett överhäng, en kant som sticker ut 

mot landskapet. Det får ska finnas ojämnheter eller skarvar som kan utnyttjas för 

att klättra på och ta sig över.

Vidare har ni uppgett att särskild försiktighet ska iakttas vid arbeten och 

upplagsplatser nära vattendraget, så att eventuella utsläpp från 

entreprenadmaskiner i form av oljeläckage och dylikt inte uppstår. Uppställning av 

maskiner, drivmedelshantering samt förvaring av kemikalier får inte ske i närheten 

av vattenområdet. Efterbehandling av grumlat och eventuellt förorenat 

byggdagvatten ska genomföras innan det släpps till recipient. Till exempel kan 

tillfälliga slamfällor av geotextil eller översilning användas för att begränsa 

spridningen av grumlande sediment nedströms. Ni har också meddelat att 

projektören för trummorna är sakkunnig inom fiskevård och att denne person finns 

tillgänglig vid byggnation. 

Länsstyrelsen meddelade ett övervägande om att endast tillåta arbetstid under 15 

juli till 15 september. Kommunen önskade att även arbetstid tillåts under 

tidsperioden januari till mars. 

Det aktuella området omfattas av strandskydd och vattenområdet utgörs av 

vattenförekomsten Skälläckerödsbäcken. Skälläckerödsbäcken mynnar ut i 

havsviken Ljungs kile och i den nedre delen av bäcken finns det lekområden för 

havsöring.



BESLUT
 

Diarienummer Sida

2019-10-15
 

535-24757-2019
 

3(7)

Yttranden
Länsstyrelsen har skickat en kopia på anmälan till Uddevalla kommun. Inget 

yttrande har inkommit.

Motivering till beslutet
Mot bakgrund av det som framkommit i ärendet bedömer Länsstyrelsen att det 

finns anledning att förelägga om särskilda försiktighetsmått. 

Grumlande arbeten i vatten kan vara skadligt för både fisk och andra vattenlevande 

organismer. Det är därför viktigt grumling vid arbeten i vatten minimeras så 

mycket som det är möjligt och får inte genomföras under fiskens lek- och 

yngelperiod som är en känslig tid. 

Grumlande arbeten i vatten får endast ske under perioden 15 juli till 15 september 

samt 1 januari till 31 mars. I den nedre delen av Skälläckerödsbäcken finns det 

lekområden för havsöring. För att minimera påverkan på lekområdena behöver 

grumlande arbeten i första hand utföras under 15 juli till 15 september.

Olja, bränsle och andra kemikalier kan vara skadligt för vattenlevande organismer

och läckage till vattnet av dessa ämnen måste undvikas. 

Arbetena ska utföras så att vattenföringen nedströms arbetsområdet inte påverkas. 

Om det uppstår synbar grumling i vattendraget nedströms arbetsområdet behöver 

åtgärder vidtas. Det skulle t.ex. kunna innebära att siltgardin anläggs utanför 

arbetsområdet tills dess att grumlingen upphört.

För att säkerställa att trummorna anlagts i enlighet med försiktighetsmåtten i detta 

beslut anser Länsstyrelsen att Uddevalla kommun ska inkomma med en 

redovisning efter att arbetena färdigställts. Redovisningen ska innehålla fotografier 

på de anlagda trummorna. 

Länsstyrelsen bedömer att planerade åtgärder kan genomföras utan nämnvärda 

skador på naturmiljön i vattenområdet, under förutsättning att arbetena utförs enligt 

anmälan och att ni följer de försiktighetsmått som Länsstyrelsen förelägger om. 

Sveriges riksdag har formulerat 16 miljökvalitetsmål som ska leda vår strävan att 

nå en ekologiskt hållbar utveckling. Flera av dessa har anknytning till 

vattenmiljöer. Länsstyrelsen bedömer att den aktuella åtgärden inte försvårar 

uppfyllandet av miljökvalitetsmålen.

Framkommer nya omständigheter kan Länsstyrelsen komma att göra en annan 

bedömning.
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Bestämmelser som beslutet grundas på
Beslutet är fattat med stöd av 23 § förordning (1998:1388) om vattenverksamheter. 

När en anmälan om vattenverksamhet är tillräckligt utredd, ska Länsstyrelsen 

besluta om de förbud för verksamhetsutövaren som behövs enligt miljöbalken, 

förelägga verksamhetsutövaren om de försiktighetsmått som behövs enligt 

miljöbalken eller förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd enligt 11 

kap. 9 § miljöbalken. Om det inte behövs något förbud eller föreläggande skall 

verksamhetsutövaren underrättas om att ärendet inte föranleder någon åtgärd från 

Länsstyrelsens sida (23 § förordning (1998:1388) om vattenverksamheter).

Information
 Beslutet hanterar enbart anmälan om vattenverksamhet, andra eventuella 

prövningar hanteras separat och oberoende av utfallet i detta beslut. 

 Inom strandskyddat område är det förbjudet att till exempel utföra 

anläggningar eller anordningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att 

beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt och att utföra 

åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur eller växtarter (7 kap. 

15 § miljöbalken). Ansökan om dispens från förbuden i 7 kap. 15 § 

miljöbalken prövas av kommunen.

 Som verksamhetsutövare är man skyldig att fortlöpande utföra egenkontroll vid 

genomförande av åtgärder som kan befaras medföra olägenhet för människors 

hälsa eller påverka miljön enligt 26 kap. 19 § miljöbalken. 

Verksamhetsutövaren ska systematiskt undersöka och bedöma riskerna med 

verksamheten från hälso- och miljösynpunkt (6 § förordning (1998:901) om 

verksamhetsutövares egenkontroll). Resultaten av undersökningarna ska 

dokumenteras.

 Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller 

vattenområden eller som har rättigheter där.

 Du som verksamhetsutövare måste ha rådighet (förfoganderätt) över vattnet i 

aktuellt område och ansvarar själv för att införskaffa det.

 Ägaren till en vattenanläggning är skyldig att underhålla denna så att skada inte 

uppkommer på allmänna eller enskilda intressen genom ändrade 

vattenförhållanden (11 kap. 17 § miljöbalken). 

 Vatten-, avlopps- och teleledningar, som kan ligga på bottnen, får inte skadas.

 Det är ert ansvar att samtliga involverade entreprenörer får ta del av och följer 

beslutet.
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Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 2.

De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av vattenvårdshandläggare Susanna Werner med 

vattenvårdshandläggare Rebecca Härd som föredragnade. I handläggningen av 

ärendet har samråd skett med Länsstyrelsens enhet för naturärenden samt enhet för 

vatten- och fiskåtgärder.

Bilaga
1. Översiktskarta från anmälan

2. Hur man överklagar

Kopia till
Uddevalla kommun, kommunen@uddevalla.se 
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Bilaga 1. Översiktskarta från anmälan.
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2020-04-14

Till Jävsutskottet i Uddevalla kommun
LJUNGS- GUNNERÖD 2:1
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av väg

Komplettering av ansökan, på begäran av kommunekolog Marie Arvidsson
genom E-brev 2020-03-30

Allmänt
Det tänkta nya bostadsområdet vid Skarsjövallen är av allmänt intresse och betydelsefullt för
Ljungskiles och kommunens utveckling. Bostadsområdet utpekades redan i Ljungskile
Översiktsplan, som antogs av KF i december 2007. En anledning till att exploateringen vid
Skarsjövallen aktualiseras först nu är att bostäder först har planlagts och uppförts i mer
centrala lägen; vid Kärr, Dalahöjdsvägen och i Ljungskile centrum. Det kan nämnas att det i
Länsstyrelsens beslut om biotopskyddsdispens, 2020-03-24, anges att bostadsområdet vid
Skarsjövallen får anses vara av allmänt intresse.

Utdrag ur Ljungskile ÖP



2

Lokaliseringsutredning
Ljungskile ÖP anger två alternativa sträckningar av tillfartsvägen, båda inom
strandskyddsområde samt inom ett område med högt naturvärde. Se karta ovan. Den
nordligare vägsträckningen utgör Åsvägens förlängning mot nordost. Efter detaljplanens
programskede slopades detta alternativ eftersom det befanns uppstå en onödig vägbarriär
utefter Åsvägen samt att vägen skulle dela det nya bostadsområdet på ett olämpligt sätt. Den
sydligare vägsträckningen befanns även den dela det nya bostadsområdet på ett olämpligt sätt.

Det vägalternativ som detaljplanen anger är förlagt så långt mot sydost att det inte delar det
nya bostadsområdet. Vägen tangerar den nordvästra gränsen av den relativt stora
enbostadsfastigheten Petersborg och landar mitt för Skarsjövallens stora
publikparkeringsplats. Vägen går snett över strandskyddat område fram till den gräns där
strandskyddsområdet upphör. Om man skulle pröva att flytta vägen omedelbart utanför
strandskyddat område blir det en längre vägsträckning och som kommer att gå i en
”onaturlig” båge mot söder. Det vore helt otänkbart att förlägga vägen sydost om, eller
genom, fastigheten Petersborg. Om man skulle förlägga vägen omedelbart utanför
strandskyddat område kommer ett område med i princip samma naturvärden som i
detaljplanens vägsträckning att korsas, vilket innebär att inget positivt skulle uppnås m a p
vägens påverkan på naturvärdena.

Rött område har höga naturvärden

Sammanfattningsvis anser Samhällsbyggnads Planeringsavdelning att den i detaljplanen
föreslagna vägsträckningen har så stort allmänt intresse att den bör få genomföras, givetvis
med iakttagande av de skyddsåtgärder som anges nedan samt ev ytterligare skyddsåtgärder
som kommunens Jävsutskott beslutar om. Som framgår ovan är det i praktiken inte möjligt att
förlägga vägen utanför strandskyddat område. Oavsett om strandskyddet senare skulle utökas
uppströms, eller inte, så finns det ingen risk att det kommer att genomföras en exploatering el
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dyl åtgärd som negativt påverkar bäcken uppströms. Därmed bevaras bäckens naturvärden
inom och utom strandskyddat område, med undantag av den korta sträcka där den nya vägen
måste korsa bäcken.

Försiktighetsåtgärder
De försiktighetsåtgärder som anges i LSTs beslut angående vattenverksamhet för två
bäcktrummor är givetvis viktiga för kommunen att följa även vad gäller strandskyddsfrågan.
Se nedanstående utdrag ur LSTs beslut 2019-10-15. I övrigt så kommer arbetsområdet att
stängslas in och allt arbete ska ske utefter ”vägens längdriktning”. Det innebär bl a att inga
maskiner får stå bredvid vägområdet.

Arbetsområdets totala utbredning inom strandskyddet
Som synes i nedanstående utdrag ur förprojekteringen varierar bredden väsentligt.
Maximal bredd beräknas till ca 30 meter medan en lång sträcka är ca 26 meter bred.
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Arbetsområdets utbredning

Vägens bredd i ovankant vägbana
Gång- och cykelbanan är tänkt att bli 3,0 meter bred och körbanan är tänkt att bli max 6,5
meter bred. Mellan banorna är det tänkt en ”kantsten” som är ca 0,2 meter bred. Total belagd
bredd beräknas således bli något under 10,0 meter.

Vägområdets totala bredd inkl vägdiken och slänter
Som synes i nedanstående utdrag ur förprojekteringen varierar bredden väsentligt.
Maximal bredd beräknas till ca 24 meter medan en lång sträcka är ca 16 meter bred.

Utbredning av vägslänter
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Vägbeläggning
Gång- och cykelbanan samt körbanan kommer att beläggas med asfalt

Samhällsbyggnads planeringsavdelning
Plan- och exploateringsenheten

Mats Windmark
planarkitekt







 
 

  
 

Ansökan om strandskyddsdispens  
 

1 (2)  

Sökande/person 
Namn 

 
Person/organisationsnummer 

 
Adress 

 
Postadress 

 
Telefon bostad (även riktnummer) 

 
Telefon arbete (även riktnummer) 

 
Mobiltelefon 

 
E-post (som läses regelbundet) 

 
 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning 

 
Äger du/ni fastigheten 

☐ Ja 

 

☐ Nej 
Finns fler ägare till fastigheten 

☐ Ja 
 

☐ Nej 
 
Ansökan avser 
 

☐ Ny byggnad 
☐ Ersättningsbyggnad 
☐ Annan anläggning, anordning eller åtgärd 
☐ Ändring av byggnad (tillexempel tillbyggnad) eller ändring av en byggnads användning 
 
 
Särskilda skäl för dispens 
 
För att få dispens krävs att åtgärden inte strider mot strandskyddets syften och att det finns 
särskilda skäl för dispens. Strandskyddets syften är att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet 
på land och i vatten. De särskilda skälen finns angivna i lagtexten och återges nedan.  
Kryssa i det särskilda skäl som du anser gäller din ansökan. 
 
Området som dispensen avser: 

☐ har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften 

☐ är genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering väl avskilt 
från området närmast strandlinjen 

☐ behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan 
inte tillgodoses utanför området 

☐ behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte 
genomföras utanför området 

☐ behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området 

☐ behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse 

 
  

0522 - 69 75 26

Stadshuset, Varvsvägen 1

Ljungs- Gunneröd 2:1

212000-1397

christer.bergsten@uddevalla.se0701  65 77 12

451 81 uddevalla

Uddevalla kommun, Christer Bergsten























Bakgrund fastigheternas användning Ljungs-Hälle 1:399, 1:129 och 1:406 

Fastigheten Ljungs-Hälle 1:399 förvärvades av i mitten på 1950-

talet. Då låg det en mindre stuga på fastigheten och nåddes inte med bilväg utan byggnation av 

vägen skedde först senare. 1968 förvärvar makarna även fastigheten Ljungs-Hälle 1:129. Ljungs-Hälle 

1:129 har en areal om knappt en hektar på fastigheten finns inga byggnader utan i princip bara 

granskog.  

Fastigheterna har använts för bostadsändamål och med lite djurhållning för grisar, hästar och höns. 

Man bedrev en även del odling på tomten. 

1979 byggde  ytterligare en småhusbyggnad på fastigheten, den styckades av från 

stamfastigheten 1992 och bildade då fastigheten Ljungs-Hälle 1:406 och förvärvades av sonen 

. Då fanns inte längre någon djurhållning kvar på någon av fastigheterna. 

Ljungs-Hälle 1:406 förvärvades av Uddevalla kommun 2010 och sedan dess har byggnaden stått 

obebodd. 

Ljungs-Hälle 1:129 och 1:399 ägdes av makarna  fram till död 2004 då  

övertog fastigheterna och ägde dessa fram till hennes död 2016. Kommunen förvärvade 

fastigheterna av dödsboet 2019 och byggnaden har varit obebodd sedan R bortgång 2016. 

 

Nedan redovisas en flygbild tagen någon gång 1972/1973 där fastigheternas användning framgår väl. 

 

 

 





Förteckning byggärenden 2020-05-18
Datumperiod: 2020-04-20 - 2020-05-18

Fastighet Beslutsdatum
Ärende
Ärendebeskrivning
Dokumentbeskrivning

Befattning, handläggare

KILLINGEN 1 2020-04-21

KS.2019.4356

Ansökan om rivningslov för befintliga byggnader, bygglov för nybyggnad av förskola, komplementbyggnader, murar och
parkeringar och marklov för ändring av marknivåerNy kontrollansvarig Byggnadsingenjör, KS § 23: KA
Byggnadsingenjör

VILDVINET 18 2020-04-23

KS.2018.2390

Ansökan om bygglov för nybyggnad av gruppbostad samt komplementbyggnader och stödmurar och plank. Marklov för
ändring av marknivåer.Slutbesked Byggnadsingenjör, KS § 25: SLUTB
Byggnadsingenjör

LJUNGS-KÄRR 1:110 2020-04-29

KS.2019.3455

Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad och ändrad användning av del av reningsverk till brandstation, skyltar,
rivning av befintlig byggnad  markförändringar samt nybyggnad av förrådStartbesked bygglov beviljat Byggnadsingenjör, KS § 27: SB
Byggnadsingenjör

DALABERG 1:1 2020-05-04

KS.2020.1719

Förorenad mark - anmälan om efterbehandlingsåtgärd (§ 28) och slutrapport

Beslut föreläggande Miljöinspektör, KS § 28: F
Miljöinspektör

BLEKET 1:47 2020-05-04

KS.2020.1338

Ansökan om rivningslov för rivning av annan byggnad eller anläggning
Startbesked bygglov beviljat Byggnadsingenjör, KS § 29: SB
Byggnadsingenjör

STADSKÄRNAN 1:163 2020-05-11

KS.2020.1697

Förorenad mark - anmälan om efterbehandlingsåtgärd (§ 28) och slutrapport Ångbåtskajen tryckbank
Beslut svar på §28, anmälan efterbehandling Miljöinspektör, KS § 31: F
Miljöinspektör

KYRKEBYN 1:14 2020-05-13

KS.2020.1406

Förorenad mark - anmälan om efterbehandlingsåtgärd (§ 28) och slutrapport, Lane Ryr skolan (gymnastiksalen)
Beslut svar på §28, anmälan efterbehandling Miljöinspektör, KS § 32: F
Miljöinspektör

FORSHÄLLA-SUND 1:267 2020-05-15

KS.2018.1496
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förskola, sex avdelningar

Slutbesked Byggnadsingenjör, KS § 35: SLUTB
Byggnadsingenjör

Antal ärenden 8
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