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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 13 Dnr KS 2021/00520 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus 
på fastigheten Herrestads-Åker 2:66  

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten 

Herrestads-Åker 2:66. Den sökta byggnationen är en godtagbar komplettering till 

befintlig bebyggelse. Enligt kommunens fördjupade översiktsplan för Uddevalla tätort 

är den sökta platsen utpekad som ett område som inte är avsett för ny 

sammanhållenbebyggelse och det krävs detaljplan för nybyggnation. Platsen bedöms 

trotts det inte omfattas av kravet på detaljplan enligt 4 kap. 2 § PBL eftersom det inte 

skapas någon ny sammanhållen bebyggelse och att bebyggelsen inte förändras på ett 

sådant sätt att regleringen behöver ske i ett sammanhang. Åtgärden innebär inte heller 

en sådan betydande miljöpåverkan att det krävs någon prövning med detaljplan. Den 

planerade byggnationen strider inte heller mot något riksintresse. Ansökan är vidare 

förenlig med kraven i plan- och bygglagen och miljöbalken. I senare bygglovsskede tas 

utformning av byggnaderna upp till bedömning och beslut, med hänsyn tagen till 

platsens topografi och omgivning. Förvaltningens bedömning är att ansökan om 

förhandsbesked ska beviljas. Grannar och sakägare har getts tillfälle att yttra sig över 

ansökan. Inga negativa synpunkter har inkommit.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-09-28. 

Ansökan inkommen 2021-04-28 Situationsplan inkommen 2021-04-28. 

Övergripande situationsplan inkommen 2021-04-28.  

Förrättningsakt Lantmäteriet inkommen 2021-04-28.  

Bilaga till ansökan inkommen 2021-04-28.  

Yttrande från enheten Lantmäteri Uddevalla kommun inkommen 2021-05-12.  

Yttrande från Västvatten inkommen 2021-05-26.  

Yttrande från enheten miljötillsyn Uddevalla kommun inkommen 2021-06-29.  

E-post från sökande inkommen 2021-08-20. 

Karta, skredrisk inkommen 2021-08-20. 

Översiktskarta upprättad 2021-09-28. 

Ortofoto upprättad 2021-09-28. 

Beslut 

Jävsutskottet beslutar  

 

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

(2010:900), PBL  

 

att avgifterna för förhandsbeskedet samt expediering och kungörelse är 4 760 kronor 

respektive 1 142 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 

Tidsfristen för beslutet började löpa 2021-04-28. Beslut har inte fattats inom den 

lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 § PBL. Avgifterna för beslutet reduceras därför med 

5 902 kronor i enlighet med 12 kap. 8 a § PBL och fastställs till 0 kr.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Jävsutskott 

 

2021-10-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 14 Dnr KS 315081 

Meddelanden och rapporter 

Sammanfattning 

 

Avdelningschef Lisa Cronholm lämnar en lägesrapport från pågående 

överklagandeprocess av kommunens beslut att avslå en ansökan om förlängt 

tidsbegränsat bygglov på fastigheten Bastionen 17. Länsstyrelsen har avslagit de 

sökandes överklagande men det är fortfarande möjligt för sökande att överklaga beslutet 

till mark- och miljödomstolen.  

 

Livsmedelsinspektör Johanna Ronnede lämnar en lägesrapport från det pågående 

ärendet gällande dricksvattenanläggningen Forshälla vattenverk. En ansökan har 

lämnats in till förvaltningsrätten med en begäran att utdöma vite eftersom de inkomna 

vattenproverna fortsatt inte är tillfredsställande. 

 

Ordförande Stefan Skoglund (S) summerar förra veckans möte med revisorernas 

biträden i samband med den pågående granskningen av jävsutskottet. 

Beslut 

Jävsutskottet beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Jävsutskott 

 

2021-10-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 15 Dnr KS 2021/00015 

Anmälningsärenden till jävsutskottet 2021 

Beslut 

Jävsutskottet beslutar  

 

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 

 

Förteckningar över delegationsbeslut i bygg- och miljöärenden, 2021-09-21. 

 

Rapport om riskbedömning för Bomyrentippen. 

 

Länsstyrelsen beslut att avslå överklagan av jävsutskottets beslut om bygglov för 

ändrad användning från verksamhetslokal till gym på fastigheten Bastionen 17 
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