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Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

S amhällsby ggnadsniimnden
Bäve, kl. 08:00-15:13 med ajourneringar 09:35-10:04, lI:52-13:02 och
I4:27-14:50

Mikael Staxäng (M), ordforande ej g$ 99-115
Roger Johansson (L), 1:e vice ordftirande ej g 97 (tjänstgörande
ordfrirande $$ 99-115)
Roger Ekeroos (M) ej $$ 87, 94-ll5
Stig Olsson (C)
Maria Johansson (L) ej $$ 106-116
Karin Engdahl (S)
Per-Arne Andersson (S)
Martin Pettersson (SD) ej g 7a
Mattias Forseng (SD)
Kent Andreasson (UP) ej g 60

Kenth Johansson (UP) ftir Mikael Staxåing (M) $$ 99-115, fttr Roger
Johansson (L) $ 97 och för Kent Andreasson (UP) $ 60
Markus Klasson (M) ftir Roger Ekeroos (M) $$ 87,94-115 och ftir
Martin Pettersson (SD) $ 74
Jerker Lundin (KD) ftir Jonas Sandwall (KD)
Susanne Grönvall (S) ftir Kenneth Engelbrektsson (S)
Anna-Lena Heydar (S) för Susanne Börjesson (S)
Ole Borch (MP) ftir Maria Johansson (L) $$ 101 och 106-116

Kenth Johansson (UP)
Markus Klasson (M)

Sommontröde
Plots och lid

ledomöler

Tjönstgöronde ersöttore

Ersötlore

Utses ott justero

Justeringens plols och tid

Underskrift sekrelerore

Underskritt ordföronde

Underskritt justerore

Per-Arne Andersson (S)
Stadshuset 2020-02-24

Ola Löfgren

$$ 48-1 ls

N

Mikael Staxåins

{h#*
Roger Johansson

Per-Ame Andersson

Sommonlröde
Förvoros hos
Ansloget sötts upp
Anslogel los ner

Underskrift /4/ &4ru

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkönnogivonde
Samhällsbyggnadsnämnden 2020 -02-20
S amhäll sby ggnadsforvaltningen
2020-024e-s
2020-03-yT\g

Justerandes signatur
Ola Löfgren
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Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

Ole Borch (MP)
John Alexandersson (SD) ej $$ 74 och77-79
Marie Lundström (V)

Aya Norvell, Tf. ftirvaltningschef & sekreterare $ 89
Lars-Göran Johansson, avdelningschef
Therese Johansson, tf. enhetschef
Cornelia Kirpensteij n, enhetschef
Martin Hellström, enhetschef
Emma Schewenius, enhetschef
Lotta Wall, enhetschef
Henrik Noord, bygglovsarkitekt
Jan Lindgren, livsmedelsinspektör
Malin Sj östedt, bygglovsarkitekt
Linnöa Höglind, milj öinspektör
Anneli Persson, milj öinspektör
Alexander Augustsson, milj öinspektör
Anna Thordn, miljöinspektör
Malin Kolviken, miljöinspektör
Pernilla Eriksson, milj öinspektör
Malin Witt, utvecklare
Anna Elvheim, utvecklare
Ola Löfgren, niimndsekreterare ej $ 89
Anders Löfström, gatuingenjör
Ulrika Windh, mark- och exploateringsingenj ör
Jenny Nord, mark- och exploateringsingenjör
Petter Larsson, mark- och exploateringsingenjör
Victor Kullgren, mark- och exploateringsingenj ör
Mats Windmark, planarkitekt
Anna Sällström, handläggare
Jörgen Wennergren, trafiktekniker

övrigo

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

s48 Dnr SBN 2O2O/OOOO1

Upprop och val av justerare

Sqmmonfottning

Upprop ftirrättas och Per-Arne Andersson (S) ftireslås att jämte ordftirande justera
sammanträdets protokoll. Förvaltningen ftjreslår att justeringen ska äga rum 2020-02-24
kl. 15:30 på Stadshuset.

Beslut

S amhällsbyggnadsniimnden beslutar

att Per-Arne Andersson (S) jåimte ordftirande justerar sammanträdets protokoll2}2}-
02-20 kl. 15:30 på Stadshuset

ffi:

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

s4e Dnr SBN 28444

Godkännande av dagordning
Sommonfqllning
Ärende 49 - Rapport över naturvåirden i Uddevalla kommun utgår fran dagordningen

Ärende 57 - Avtalom lägenhetsarrende berörande Ljungskile Tennisftirening iindras till
informationsärende

Ärende 58 - Förlängning av anläggande av toalett for Ljungskile Tennisftirening ändras
till informationsärende

Arende 59 - Begäran om planbesked berörande Källdal 4:7 ochHerrestad 3:2
tillkommer till dagordningen

Ärende 63 - Justering av felparkeringsavgifter utgår från dagordningen

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att fastställa dagordningen med ovan noterade ftirändringar

*

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

s50 Dnr SBN 2020/OO0O2

Redovisning av delegationsbeslut 2020
Sommonfqllning
Samhallsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjrinstemän och
ordftirande i enlighet med den antagna delegationsordningen. Dessa beslut ska redovisas
ftir Samhällsbyggnadsnämnden. Detta innebär inte att Samhällsbyggnadsnåimnden
fastställer eller omprövar delegationsbesluten. Däremot ffir Samhällsbyggnadsnämnden
äterta låimnad delegering eller ftiregripa ett beslut i ett enskilt iirende av den som har fatt
beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

Beslutsunderlog

Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 02-05
F örte ckning ar över fattade del e gati o n sb e slut

Beslul

Samhällsbyggnadsniimnden beslutar

att godkåinna redovisningen

%ffi:

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
Som höllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

s5l Dnr SBN 2019 /00634

Revidering av Samhällsbyggnadsnämndens
delegationsordning
Sommonfottning
Ny lagstiftning inom livsmedelskontrollen har gjort det nödvåindigt att uppdatera
delegationerna inom livsmedelsområdet. De nya delegationerna baseras på det ftirslag
som SKR (Sveriges kommuners och regioner) har tagit fram daterat 2019-12-11. Nedan
redovi sas de vikti gaste ftirändrin garna från tidigare del e gationsordning :

o Kontrollftirordning (EG) 88212004 om offentlig kontroll har utgått och till stor
del ersatts av Förordning (EU) 20171625 om offentlig kontroll.

o En sanktionsavgift ska utftirdas om en registreringspliktig verksamhet påbörjats
utan att ha registrerat sig. Enhetschef har delegation ftir sanktionsavgift upp till
20.000 kr

Beslulsunderlog

Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskriv else 2020 -02-0 4
Förslag till reviderad delegationsordning 2020-02-04

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att anta den reviderade delegationsordningen att gälla från 2020-03-01

ffi:

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

s52 Dnr SBN 2020100018

Utby 3:15. Anmälan om olovlig byggnation,
komplementbyggnad. TlLLSYN.201 9.4088

Sommonfollning
Den 12 november 2019 kom det samhällsbyggnadsförvaltningen till kiinna att en
byggnad var uppford på fastigheten Utby 3:15 utan att något bygglov eller startbesked
hade getts. Bygglov och startbesked har getts i efterhand. Då åtgärden påbörjades utan
att något startbesked hade getts ska en byggsanktionsavgift tas ut av fastighetsägarna.

Beslulsunderlog

S amhällsby g gnadsförvaltningens tj åinsteskrivelse daterad 2020 -0 | -07
Karta med ortofoton upprättade 2019-l l-13
Beräkning byggsanktionsavgift
Svar från fastighetsägaren inkommet 20 19 -12-02
Yttrande gällande by gg sanktionsavgift inkommen 2020 -0 | -07

Yrkonden

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingama

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att med stöd av l1 kap. 51 $ plan- och bygglagen (2010:900), PBL och 9 kap. 6 g 2 p
plan- och byggforordningen (2011:338), PBF ta ut en byggsanktionsavgift om 13 480
kronor av    

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

Beslutel expedieros med förenklqd delgivning till

  
 

  

  
 

  

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

a0

%ffi:

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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f Protokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

forls. $ 52

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.

Overklo go ndeo nvisning
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
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

ffi:

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

s53 Dnr SBN 2O2O/OOO19

Jättesås 1:15. Anmälan om olovlig byggnation, tillbyggnad av
en bostadsh us. Tl LLSYN .2019.4332
Sqmmonfottning
Den 8 oktober 2019 kom det samhällsbyggnadsforvaltningen till känna att en byggnad
uppförts på fastigheten Jättesås 1:15 utan att något startbesked hade getts. Startbesked
har getts i efterhand. Då åtgtirden påbörjades utan att något startbesked hade getts ska en
byggsanktionsavgift tas ut av fasti ghetsägama.

Beslutsunderlog

Samhällsbyggnadsörvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01 -07
Översiktskarta upprätt ad 2020 -01 -07
Plan och fasadritning inkommen 2017 -04-13
Beräkning byggsanktionsavgift
Svar från fastighetsägaren inkommet 2019 -12- I 8

Yrkonden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att med stöd av 11 kap. 51 $ plan- och bygglagen (2010:900), PBL och 9 kap. 7 g 1 p
plan- och byggförordningen (2011:338), PBF ta ut en byggsanktionsavgift om l7 738
kronor av     

  

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

Beslutet expedieros med förenklod delgivning till
  

 
 

  

 

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

forts. $ 53

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.

överklogondeo nvisning
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 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 åindring som önskas
Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas.

Skicka din överklagan till:
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
451 81 Uddevalla

ffi:

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

s54 Dnr SBN 2O2O/0O043

Resteröds-Strand 3:1. Anmälan om ovårdad byggnad.
TlLLSYN.201 5.198

Sommonfqtlning
2012-07-10 inkom det en anmälan till samhällsbyggnadsftirvaltningen gällande ovårdad
byggnad. 2017 gSordes ett platsbesök där man kunde konstatera att
enbostadshuset/byggnaden var i dåligt skick. 2019 gjordes ytterligare ett platsbesök där
man kunde konstatera att ingen upprustning av bostadshuset har skett. Fastighetsägarna
informerades 2019 och kommunicering har skett 2019-11-12, inget yttrande har
inkommit. Fastigheten utanftir detaljplanerat område.

Beslutsunderlog

S amhäll sby g gnadsftirvaltningens tj ?inste skrivelse daterad 2020 -0 | -09
Karta med ortofoto upprättad 2019-08-09
Översiktskarta med markerad byggnad som skall rivas upprättad2020-01-09
Foton från inspektion från 2017
Foton fran platsbesök 2019-10-16
E-post från fasti ghetsägare inkommen 20 | 9 -09 -03

Yrkonden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingama

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att fastighetsägarna till Resteröds-Strand 3:1,  
   ftreläggs med stöd av 1 1

kap2l $ plan- och bygglagen (2010:900) PBL, att riva byggnaden/huset som är
markerat på kartutdraget senast sju månader efter delgivning av beslutet är genomftird.

Beslutel expedieros med förenklqd delgivning

 
 

  
  

Delgivning
Beslutet delges ftiljande enligt 9 kap. $ 41 PBL

%ffi:

Justerandes signatur
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Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

forts. $ 54

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.

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
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom fura veckor från den dag då beslutet kungjordes i
Post- och Inrikes Tidningar.

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklaganska 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.

Skicka din överklagan till:
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
451 81 Uddevalla

ffi:

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande







Protokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

s5s Dnr SBN 2O2O/OOO78

Höggeröd 2:2. Ansökan om bygglov för nybyggnad av
industribygg nad. BYGG.201 9. 1 845

Sommonfotlning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av industribyggnad. Platsen omfattas inte av
detaljplan och det finns inget ftirhandsbesked på platsen. Därftir har bygglovsansökan
granskats i större omfattning, då även en lokaliseringsprövning gjorts på platsen.
Byggnaden ska användas som lagerlokal ftir staket samt uppställning av husvagnar och
liknande. Då man misstänkt fiiroreningar i marken har en markundersökning gjorts på
platsen som visar päatt det inte fanns några tecken på ftiroreningar som kunde hindra
bygglov. De remissinstanser som bedöms vara berörda av den sökta åtgärden har inget
att erinra. Grannar har getts tillftille att inkomma med synpunkter. Inga synpunkter hade
inkommit när tiden frir granngehöret gick ut. Ansökan bedöms uppfulla plan- och
bygglagens krav på lämplig markanvändning, gestaltning och iindamålsenlighet och
bedöms inte innebära någon betydande olägenhet för omgivningen. Bygglov ska
därmed beviljas.

Beslutsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskrivelse 2020-0 I -3 0
Ansökningsblankett inkom 2019 -05 -02
Plan-, fasad- och sektionsritning inkomna 2019-06-20
Situationsplan inkommen 20 1 9-05- I 6

Markplaneringsritning inkommen 2019 -06-10
Yttrande räddningstj änsten inkommen 2019 -05 -28
Yttrande trahkverket inkommen 2019 -05 -29
Yttrande lantmäterimyndigheten inkommen 2019 -06-l I
S amrådsyttrande Milj ötillsyn F O inkomm en20 I 9 - I I -25
Markmilj öundersökning inkomm en 20 19 -I I -21

Yrkqnden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till ftlrslaget i handlingarna

Beslut

Samhällsbyggnadsnåimnden beslutar

att bevilja ansökan om bygglov enligt 9 kap. 3l g plan- och bygglagen

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.

Åtgärden får inte påbörjas innan samhällsbyggnadsnämnden gett ett startbesked enligt
l0kap.3$PBL.

a9
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Justerandes signatur
/ /

Utdragsbestyrkande
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forls. $ 55

Detta beslut ffir verkställas $ra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och
Inrikes Tidningar, även om startbesked meddelas. För att den lovpliktiga åtgarden ska fa
påbörjas krävs både att det hnns ett verkställt lovbeslut och att startbesked har getts.

Bygghenen behöver i detta fall awakta att frraveckorsfristen löper ut innan åtgarden fär
påbörjas.

Beslutets kungörelsedatum finns i Post- och Inrikes Tidning på
https ://poit.bolassverket. 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 ffir 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.

Om byggstart sker innan beslutet om bygglov har vunnit laga kraft sker detta på
byggherrens egen risk.

Åtgarden kräver eventuellt tillstånd från andra myndigheter. Det är du som sökande som
ansvarar ftir att nödviindiga tillstånd finns innan åtgärden påbörjas.

Byggherren ansvarar ftir att åtgärden utförs enligt kraven i plan- och bygglagstiftningen.

Åtgtirden ska utfiiras enligt de ritningar som tillhör beslutet. Vid ändring ska ny ansökan
lämnas in. Inga bygglovspliktiga åindringar får utföras innan ett nytt bygglov har
beviljats.

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

Avgifler
Avgift ftir bygglov, expediering och kungörelse: 3 481 kronor

Bilogor
Trafikverkets yttrande daterat 2019 -05 -29
Räddningstj änstens yttrande daterat 201 9 -05 -28
Milj öavdelningens yttrande daterat 20 | 9 - | | -25

%ffi:
Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

forts. $ 55

Beslulel expedieros lill
Green Fence
Ris 139

45197 UDDEVALLA

Kopio ov beslutel lill
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 go 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
samhällsbyggnadsft)rvaltningen inom ffra 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 rurmn 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 Uddevalla

/
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

s56 Dnr SBN 2020/OOO97

Utby 5:33. Ansökan om bygglov för nybyggnad av
enbostadshus samt rivning av befintligt. 8YGG.2019.4440

Sommonfollning
Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus med suterrängvåning med en
byggnadsarea på 180 kvm och en bruttoarea på 280 kvm, samt rivning av befintligt hus.
Enbostadshuset awiker från detaljplanen när det gäller takutformningen som ska
utformas som sadeltak samt den högsta tillåtna byggnadshöjden som är fem meter.
Enbostadshuset är 5,4 meter högt enligt ansökan. Sammantaget bedömer ftirvaltningen
inte att avvikelserna utgör en liten avvikelse enligt plan- och bygglagen och ansökan
ftirslås därftir att avslås. I övrigt bedöms ansökan följa plan- och bygglagen.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-05
Ansökningsblankett inkom 2019-12-30
Situationsplaner inkomna 2019 -12-30
Anmälan av kontrollansvarig inkom 2019-t2-30
Planritning inkom 2020-01 -30
Fasadritningar inkomn a 2020 -0 | -30
Sektionsritningar inkomna 2020 -0 | -30
E-post från sökande inkommen 2020-02-04
Översiktsk arta daterad 2020-02-05

Yrkonden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bevilja bygglov då det kan anses vara en liten awikelse enligt 9

kap. 31 b $ plan- och bygglagen (2010:900) samt bevilja rivningslov enligt 9 kap. 34 $
plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Susanne Grönvall (S) och Martin Pettersson (SD) ansluter sig till Roger Johansson (L)
med fleras yrkande

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att bevilja ansökan om bygglov då det kan anses vara en liten avvikelse enligt 9 kap.
3l b $ plan- och bygglagen (2010:900)
att bevilja rivningslov enligt 9 kap. 34 $ plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

forts. $ 56

Åtgärden far 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 fa
påbörjas krävs både att det finns ett verkställt lovbeslut och att startbesked har getts.

Bygghenen behöver i detta fall avvakta att Sraveckorsfristen löper ut innan åtgiirden får
påbörjas.

Beslutets kungörelsedatum finns i Post- och Inrikes Tidning på
https :/ipoit.bolagsverket. 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 ffir 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.

Om byggstart sker innan beslutet om bygglov har vunnit laga kraft sker detta på
bygghenens egen risk.
Om fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete ska arbetet avbrytas i det
område som fornlämningen berörs av och en anmälan ska göras. Behöver fornlåimning
ändras eller skadas krävs tillstånd.

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

Ätgärden ska utftiras enligt de ritningar som tillhör beslutet. Vid åindring ska ny ansökan
liimnas in. Inga bygglovspliktiga åindringar far utftiras 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.

Avgifter
Avgift ftir bygglov: 12 856 kronor
Avgift for detaljplan (planavgift): 15 624t<ronor
Avgift för expediering och kungörelse:7 015 kronor
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Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

forts. $ 56

Bilogor
Västvattens yttrande daterat 2020-02-17
Grannyttrande med synpunkter daterat 2020-02-1 4
Grannyttrande med synpunkter daterat 2020-02-14

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

Detta beslut delges dig med fiirenklad 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.

 

Utby Samftillighetsftirening i Uddevalla kommun,  

Kopio ov beslutel lill
Beslutet skickas ftir kännedom 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

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 fi'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.

ffi:

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

forls. $ 56

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 8l Uddevalla

ffi:
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Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

s57 Dnr SBN 2O2O/OOO29

Ulvesund 1:178. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad
av en bostadshus. BYGG .2019.4149
Sommqnfqtlning
Ansökan avser uppftirande av två enbostadshus inom ett förtätat bebyggelseområde

Platsen har särskilt markerats i gällande översiktsplan ftjr Ljungskile, som ftireskriver
att ny bebyggelse inom området såväl som ft)rändring av bebyggelse inom området ska
ftiregås av detaljplan. Ansökan ska dåirmed avslås med hänvisning att lorslaget strider
mot intentionerna i översiktsplanen.

Beslutsunderlog

Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019 -0I -13
Ansökan inkommen 2019- ll-20
Situationsplan inkomm en 2019 - I I -20

Yrkonden

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): återremittera åirendet ftjr att höra grannar samt berörda instanser

Martin Pettersson (SD) och Susanne Grönvall (S) ansluter sig till Roger Johansson (L)
med fleras yrkande

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att återremittera ärendet for att höra grannar samt berörda instanser

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

s58 Dnr SBN 2020/00030

Herrestad 4:16. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
två enbostadshus. BYGG .2019.3782
Sqmmqnfotlning
Ansökan avser uppfiirande av två enbostadshus inom ett område som omfattas av
avstyckningsplan från 1942. Förslaget bedöms uppfrlla kraven i2kap PBL, inte strida
mot gällande avstyckningsplan eller innebära någon betydande olägenhet för
omgivningen. Bostadshusen bedöms utgöra en lämplig komplettering till befintlig
bebyggelse.

Beslutsunderlog

Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjiinsteskrivelse daterad 2020-0I-13
Ansökan 2019-10-15
Bilaga till ansökan 2019-10-15
Situationsplan 201 9- 1 0-1 5

Yrkqnden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingama

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att bevilja ansökan om förhandsbesked med stöd av 9 kap 179 plan- och bygglagen
(2010:900)

Upplysningor
Förhandsbeskedet iir bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan
om bygglov görs inom två år från den dag då ftlrhandsbeskedet vann laga kraft enligt
9 kap. 18 $ PBL.

Görs inte ansökan om bygglov inom två år från att beslutet vann laga kraft upphör
ftirhandsbeskedet att gälla.

Förhandsbeskedet innebär inte att du har Ätt att påbörja den sökta åtgärden

Avgitter
Avgift för förhandsbesked: 7398 reduceras med 40Yo:5548kr

Beslulet expedieros lill

Svenska Allmogehus KB
Klevåsvägen 7

45155 UDDEVALLA

Justerandes signatur
,Q,/n

Utdragsbestyrkande



Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

forls. $ 58

Delgivning
Beslutet delges ftiljande 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.
T4 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 beslutet till
Beslutet skickas for kännedom till ägama av intilliggande och niirliggande fastigheter
till den fastighet som beslutet avser enligt 9 kap. $ 4lb PBL.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar enligt 9 kap. $ 4la PBL.

Överklo gondeo nvisning
Detta beslut kan överklagas till Liinsstyrelsen.

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till
samhällsbyggnadsförvaltningen 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 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
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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Somhöllsbyg gnodsnömnden

2020-02-20

s5e Dnr SBN 2020/00032

Stadsfjället 1:76. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad
av enbostadshus. BYGG.201 9.4059

Sommonfottning
Ansökan avser ftirhandsbesked för uppftirande av ett enbostadshus med en avsedd
tomtplats om ca 1500 m2. Platsen ligger inom område som enligt Uddevalla kommuns
översiktsiktsplan åir utpekat som område ftir friluftsliv. Negativt planbesked har lämnats
för bostadsetableringar på platsen vid två prövningar under 2019 och positivt
förhandsbesked ftir uppförande av två bostäder lämnats under samma år. Området
angränsar till det militära övningsområdet Bulid. Fortifikationsverket är sakägare och
har yttrat sig i egenskap av ägare till angränsande fastighet. De meddelar skriftligen att
ytterligare bostäder i området kan inverka negativt på ftirsvarsmaktens möjlighet att
bedriva verksamhet på skjutftiltet.
En successiv exploatering lor bostadsiindamål på aktuell platsen är inte förenlig med
kommunens övergripande intentioner ftir markanvändning vilket framgår såväl av
översiktsplanen som av beslut om negativt planbesked. Dessutom riskerar ytterligare
bostäder på platsen att skada ftirsvarsmaktens intressen. Vid en intresseavvägning
mellan enskilda och allmänna intressen bedöms de allmänna intressenaväga tyngst,
marken bedöms inte lämplig lor ändamålet och ansökan avslås på denna grund.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskriv else 2020 -02-03
Ansökan 2019-Il-07
S ituationsplan 20 I 9 - | I -07
Översiktsk arta 2019 -l | -07
Yttrande från Forti fi kationsverk et 20 I 9 - I 2 -0 6
Yttrande från sökand en 2020-01 -20
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-17 Dnr KS 2019100475 angående
Begiiran om planbesked gällande Stadsfiället l:76

Yrkonden

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att avslå ansökan med stöd av 2kap2 och 4$$ i PBL

Upplysningor
Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Avgifler
Avgift for ftirhandsbesked: 0 kr (handläggningstiden har övergått 15 veckor vilket ger
100% nedsättning på av

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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forls. $ 59

Bilogor:
Yttrande från Fortifi kationsverk et 20 | 9 - I 2-0 6

Beslutet 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 for kiinnedom till
Fortifikationsverket
Att Henrik Andrösen
Box 5041
426 05 Västra Frölunda

Overklogondeonvisning
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 fl'ra veckor från den dag då beslutet kungjordes i
Post- och Inrikes Tidningar.

Overklagandet 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 8l Uddevalla

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

s60 Dnr SBN 2019/00796

Hogstorp 1:20. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
två enbostadshus. BYGG .2019.2626
Sommonfqttning
Ansökan gäller ftirhandsbesked ftir nybyggnad av tvä enbostadshus på fastigheten
Hogstorp l:20. Med hänsyn till att den befintliga bebyggelsen ftirändras genom att det
sker ftirtätning i området och regleringen av ett sådant utökat område behöver ske i ett
sammanhang ska den sökta åtgärden ftiregås av en detaljplaneläggning i enlighet med 4
kap.2 $ fiirsta stycket Plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Vidare strider den
tilltänkta nybyggnationen mot kommunens översiktsplan med hänsyn till att placeringen
i landskapet och utformningen inte har anpassats till traktens etablerade
bebyggelsemönster.

Mot bakgrund av ovannämnda bedömer Samhällsbyggnadsftirvaltningen att ansökan
om ftirhandsbesked ska avslås på den aktuella platsen.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningen tjänsteskrivelse daterad 2019 -I0-3 1

Ansökan inkommen (två blanketter) 2019-06-27
Kompletterande upply sningar från sökan den 20 | 9 -07 -03
S ituationsplan inkomm en 201 9 -07 -03
Översiktskarta utskriv en 20 I 9 -07 -09
Yttrande från Västvatten inkomm en 2019-07 -10
Yttrande från Lantmäteriet inkommen 2019-08-23
Sökandens bemötande inkommen 2019-10-15
Skrivelse från sökande inkomm en 2019 -07 -03
Yttrande från granne. Marteröd l:9 2019-12-29
Yttrande från granne Marteröd I:5 2019-12-18
Yttrande från granne Marteröd l:22019-12-23

Yrkonden

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och
Kenth Johansson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Martin Pettersson (SD): bifall till ftirslaget i handlingarna samt en egen
protokollsanteckning

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att ansökan om förhandsbesked avslås med stöd av 9 kap. 17 $ Plan- och bygglagen
(2010:900).

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Reservotion/Prolokollsontecknin g

Martin Pettersson (SD): Vår bestämda uppfattning är att det måste vara både möjligt
och tillåtet att bo och verka på landsbygden, men i detta enskilda ärende bedömer vi att
vattenftirhållandena inte styrkts på ett tillfredställande sätt varpå vi inte kan bevilja
ansökan om ftirhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 $ plan och bygglagen (2010:900).

Jöv
Kent Andreasson (UP) anmäler jäv och deltar inte i beslut

Avgitler
Handläggningstiden har överskridit 25 veckor. Avgiften sätts till 0 kr

Beslulel expedieros lill
 

 

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

Detta beslut delges dig med ftirenklad 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.

Kopio ov beslulel till
Beslutet skickas ftjr kännedom till ägnna av intilliggande och närliggande fastigheter
till den fastighet som beslutet avser enligt 9 kap. $ 41b PBL.

överklo go ndeonvisning
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen.

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 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 ändring som önskas.
Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas.

Skicka din överklagan till:
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
451 81 Uddevalla

signatur Utdragsbestyrkande
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s6l Dnr SBN 2020/00067

Dirhuvud 1:10. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadsh us. BYGG.2019.2435
Sqmmonfottning
Ansökan avser ftirhandsbesked ftir nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten
Dirhuvud l:10. Den tilltänkta åtgärden tar brukningsvärd jordbruksmark i anspråk och
strider därfor mot tillämpliga bestämmelser i Plan- och bygglagen (PBL) samt
Miljöbalken (MB). Det är heller inte visat vattenförsörjningen skulle kunna ske på ett
tillfredställande sätt. Samhällsbyggnadsftirvaltningen bedömer därftlr att
ftirhandsbesked ska avslås på den aktuella platsen.

Beslutsunderlog

S amhäll sby ggnadsftlrvaltningens tj änsteskrivel se daterad 2020 -0 l -28
Ansökan inkommen 2019 -06 - 12

Översiktskarta utskriv en 2019 -07 -09
Situationsplan inkomm en 20 I 9 -07 -I 5
Yttrande från Västvatten inkomm et 2019 -07 -10
Yttrande från Lantmäteriet inkommen 2019 -08 -23
Tjänsteanteckning efter samtal med ägaren till Dirhuvud 1:29 upprättad 2019-10-15
Yttrande från ägarna till Dirhuvud l:29 inkomna 2019-10-23
Yttrande från ägarna till Dirhuvud l:36 samt bilagor inkomna 2019-10-24
Sökandens bemötande inkommen 2019 -l I -07

Skrivelse från sökande inkommen 2020-01 -20
Bilaga till skrivelse från sökande inkommen 2020-01-20

Yrkqnden

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att ansökan om ftirhandsbesked avslås 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 tväär fran den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft enligt 9
kap. 18 $ PBL.

Görs inte ansökan om bygglov inom tvä är från att beslutet vann laga kraft upphör
forhandsbeskedet att gälla.

Förhandsbeskedet innebär inte att du har rätt att påbörja den sökta åtgärden.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

forts. $ 6l

Avgiften är beråiknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas
separat.

Avgifter
Ärendet bedömdes vara komplett 2019-07-03. Tioveckorsfristen ftir beslut har ftirlängts
med tio veckor och överskridits med mer än fem veckor. Ingen avgift ska därftir tas ut
enligt l2kap.8 a $ plan- och bygglagen(2020:900), PBL.

Beslulel expedieros lill
 

 
  

Delgivning
Beslutet delges ftiljande 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.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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2020-02-20

forts. $ 6l

Kopio ov beslutel till
Beslutet skickas för kännedom till ägama 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

överklogo 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
samhällsbyggnadsfiirvaltningen inom $'ra 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 rutmn 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:

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

s62 Dnr SBN 2020/00068

Granhogen 2i1. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
två stycken enbostadshus. BYG G.2019.2960

Sommonfoltning
Ansökan gäller ftirhandsbesked ftir nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten
Granhogen 2:1. Den tilltänkta nybyggnationen uppfuller kraven i Plan- och bygglagen
(PBL) samt Miljöbalken (MB). Samhällsbyggnadsftirvaltningen bedömer därför att
ansökan om fiirhandsbesked kan beviljas på den aktuella platsen. I senare
bygglovsskede ska byggnadens utformning tas upp till bedömning och beslut, med
hänsyn tagen till platsens topografi och omgivning.

Beslulsunderlog

S amhäl I sby ggnadsftirvaltningens tj änsteskrivel se daterad 2020 -0 I -28
Ansökan inkommen 2019 -07 -02
S ituationsplan inkomm en 20 19 -07 -02
Översiktskarta utskriv en 2019 -07 -09
Yttrande från Västvatten inkomm en 2019 -07 -10
Komplettering till ansökan inkommen 20 19 -07 -30
Yttrande från Lantmäteriet inkommen 2019 -08-22
Vattenutredning inkommen 20 1 9- l0 -24
Grannyttrande med synpunkter inkommen 2019-I I-01

Yrkqnden

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingama

Beslul

S amhällsbyggnadsntimnden beslutar

att ansökan om förhandsbesked 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 ftirhandsbeskedet vann laga kraft enligt 9

kap. 18 $ PBL.

Görs inte ansökan om bygglov inom tvä är från att beslutet vann laga kraft upphör
ftirhandsbeskedet att gälla.

Förhandsbeskedet innebär inte att du har rätt attpåbörja den sökta åtgärden.

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

ffi:
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2020-02-20

forts. $ 62

Avgifter
Ärendet bedömdes vara komplett20lg-07-30. Tioveckorsfristen ftir beslut har
överskridits med mer än fem veckor. Ingen avgift ska därftir tas ut enligt 12 kap. 8 a $
plan- och bygglagen (2020:900), PBL.

Beslulel expedieros till

 

Delgivning

Beslutet delges ftiljande 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 beslulel 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 nvis ning
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 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.

ffi:

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



a0b
a

%ffi:
Prolokoll
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2020-02-20

forts. $ 62

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

S 63 Dnr SBN 2020/00069

övre Bräcke 1:51. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad
av enbostadshus samt maskinhall. BYGG.2019.2771

Sommonfollning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och maskinhall på
fastigheten Övre Bräcke 1:51. Den tilltänkta nybyggnationen upp$ller kraven i Plan-
och bygglagen (PBL) samt Miljöbalken (MB). Samhällsbyggnadsforvaltningen
bedömer därfor att ftirhandsbesked kan beviljas på den aktuella platsen. I senare
bygglovsskede tas utformning av byggnaderna upp till bedömning och beslut, med
hänsyn tagen till platsens topografi och omgivning.

Beslulsunderlog

S amhäll sby g gnadsforvaltningens tj iinsteskrivel se daterad 2020 -0 | -28
Ansökan inkommen 2019 -01 -I0
Situationsplan inkomm en 20 19 -07 -l 0
Översiktskarta utskriven 20 1 9-08- I 5
Yttrande från Lantmäteriet inkommen 20I 9 -08-22
Samrådsyttrande från kommunens milj öavdelningar inkommen 20 19 -08 -20
Yttrande från Vattenfall inkomm en 2019 -1 0 -28

Yrkonden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att ansökan om förhandsbesked 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 tvä är från att beslutet vann laga kraft upphör
ftirhandsbeskedet 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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Avgitler
Ärendet bedömdes vara komplett 2019-07-10. Tioveckorsfristen ftir beslut har
överskridits med mer åin fem veckor. Ingen avgift ska därftir tas ut enligt 12 kap. 8 a $
plan- och bygglagen (2020:900), PBL.

Beslulel expedieros till

 

Kopio ov beslutel till
Beslutet skickas ftir kiinnedom till ägama av intilliggande och närliggande fastigheter
till den fastighet som beslutet avser enligt 9 kap. $ 41b PBL.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar enligt 9 kap. g 4la PBL.

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 fl'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

ffi:
Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20
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s64 Dnr SBN 2O2O/OOO7O

Haljesröd 1:3. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
en bostads h us. BYGG.201 9.2943
Sommonfotlning
Ansökan avser ftirhandsbesked ftir nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Haljersröd 1:3. Den tilltankta nybyggnationen uppfyller kraven i Plan- och bygglagen
(PBL) samt Miljöbalken (MB). Samhällsbyggnadsfrirvaltningen bedömer därlor 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
topografi och omgivning.

Beslulsunderlog
S amhäll sby ggnadsftirvaltningens tj änste skrivel se datera d 2020 -0 I -3 0
Ansökan inkommen 201 9-08- I 3

S ituationsplan inkomm en 20 19 -09 -02
Översiktskarta utskriven 20 I 9-09-03
Yttrande från Lantmäteriet inkommen 2019 -09 -I I
Yttrande från Västvatten inkommen 2019-09-11
Samrådsyttrande från kommunens Milj öavdelningar inkommen 2019 -09 -17
Yttrande från Bohusläns Museum inkommen 2019-09-26
Yttrande från berörda grannar inkomna 2019-10-15 och 10-22
Yttrande från Uddevalla Energi inkommen 2019-10-28
Sökandens bemötanden inkomna 2019-10-24 och 11-17

Yrkonden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

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

Upplysningor
Förhandsbeskedet är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om
bygglov görs inom tvä är från den dag då förhandsbe.teAet vann laga kraft enligt 9
kap. 18 $ PBL.

Görs inte ansökan om bygglov inom tvä är fran att beslutet vann laga kraft upphör
ftirhandsbeskedet att gälla.

Förhandsbeskedet innebär inte att du har rätt att påbörja den sökta åtgärden.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmiiktige. Faktura skickas
separat.

Avgitter
Ärendet bedömdes vara komplett20lg-09-02. Tioveckorsfristen med tio veckors
ftrlängning ftir beslut har överskridits med fura veckor. Reducerad avgift ska därfor tas
ut enligt 12kap.8 a $ Plan- och bygglagen(2020:900), PBL.

Avgift ftir forhandsbesked: 5580 kronor
Avgift ftir expediering och kungörelse : 25 5 1 kronor
Reducering av avgift: 6505 kronor
Summa: 1626 kronor

Beslutel 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.

  

 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Kopio ov beslutet till
Beslutet skickas ftir kännedom 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.

Overklogondeo nvisning
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 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:

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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lduna 2. Ansökan om bygglov för nybyggnad av
flerbostadshus, miljöhus och parkeringar. BYG.201 9.4298
Sommonfollning
Ansökan avser nybyggnad av flerbostadshus samt miljöhus och parkeringar. Marklov
lor markftiråindringar. Ansökan avviker fran detaljplanen då två balkonger kragar ut
över mark som inte får bebyggas och att den nockhöjd + 46 meter som detaljplanen
tillåter överskrids med 0,25 meter. Förvaltningens bedömning är att avvikelserna
sammantaget kan bedömas som en lite avvikelse och att bygglov kan beviljas.

Beslulsunderlog

Samhällsbyggnadsft)rvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01 -31
Översiktskarta daterad 2020 -02-01
Ansökan inkommen 2019 -12-09
S ituationsplan inkomm en 2020 -01 -02
Markplaneringsritning inkommen 2020 -01 -02
Plan-, fasad och sektionsritningar inkomna 2019 -12-09
Remissyttrande Västvatten inkommet 2020-01 -27
Remi s syttrande räddning stj änsten inkomme t 2020 -02- | 0
Samrådsyttrande plan och exploatering inkommet 2020-01 -l 6
Samrådsyttrande miljö - tillsyn inkommet 2020-0I-07
Synpunkter från sakägare

Olof Ivarsson har anmälts som kontrollansvarig

Yrkonden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD), Kent
Andreasson (UP) och Martin Pettersson (SD): bifall till forslaget i handlingaff:n

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att bevilja bygglov enligt 9 kap. 31 b $ plan- och bygglagen (2020:900), PBL
att bevilja marklov enligt 9 kap. 31 b $, PBL
att kontrollansvarig med behörighetsnivå K krävs enligt l0 kap. 9 $ 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.

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

%ffi:
Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20
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Detta beslut ffir verkställas fura veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och
Inrikes Tidningar, även om startbesked meddelas. Beslutets kungörelsedatum finns i
Post- och Inrikes Tidning på https ://poit.bolagsverket.se.

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

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

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

Innan byggnadsverket far tas i bruk ska samhällsbyggnadsnåimnden ha gett ett
slutbesked.

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

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.

Avgitter
Avgift ftir bygglov:73 924 kronor
Avgift fcir expediering och kungörelse:7 015 kronor

Tidsfristen ftir beslut började löpa2020-01-02. Beslut har fattats inom det lagstadgade
tiden enligt 9 kap. 27 $, PBL.

Beslulet expedieros lill
Uddevalla Höjden AB
c/o Tapajos Förvaltnings AB
Vasaplatsen 1

41126 Göteborg

Delgivning
Beslutet delges ftiljande enligt 9 kap. $ 41 PBL
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Uddevallahem Bostadsstiftelsen
Box 344
451 l8 Uddevalla

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 beslulet lill
Beslutet skickas ftir kännedom till ägama av intilliggande och nåirliggande fastigheter
till den fastighet som beslutet avser enligt 9 kap. $ 41b PBL.

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

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
samhällsbyggnadsftirvaltningen inom fura veckor från den dag då beslutet kungjordes i
Post- och Inrikes Tidningar.

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklaganska 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.
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Skicka din överklagan till:
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
451 81 Uddevalla

Justörandes signatur Utdragsbestyrkande
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Aberg 16. Ansökan om bygglov för nybyggnad av
flerbostads h us. BYGG.2 019.427 6

Sommonfotlning
Ansökan avser nybyggnad av flerbostadshus. Enligt gällande detaljplan är den högsta
byggnadshöjd som tillåts mot gata + 14 meter. Förslaget innebåir en byggnadshöjd om
+I7,2 meter mot gata. Byggnadsdel placeras på mark som endast får överbyggas med
bjälklag som är lämpligt ftir lek och utevistelse med tillåten byggnadshöjd +13,3 meter.
Del av denna byggnadsdel har en byggnadshöjd om + 19,6 meter. Awikelsen i
byggnadshöjd uppgar till3,2 meter respektive 6,3 meter vilket inte kan ses som en liten
awikelse såsom det är avsett i lagstiftningen. Förvaltningens bedömning är därftir att
något bygglov inte kan ges.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse daterade 20 1 9-0 1 -3 I
Översiktskarta upprät tad 20 19 -12-30
Ansökan inkommen 2019 -12-03
Situationsplan inkomm en 20 I 9 -12-03
Plan-, fasad och sektionsritningar inkomna 2019 -12-03
Bilaga kulörer inkommen 2019-12-03
3D-vy inkommen 2019 -12-03
Samrådsyttrande miljö - tillsyn FO inkommet2020-02-04
Samrådsyttrande miljö - hälsa inkommet 2020-02-10
Samrådsyttrande gatu-park inkommet 2020 -02-12
Remissyttrande från räddningstj åinsten inkommet 2020 -02-l 0
Sökandens svar på granskningsyttrande inkommet 2019 -12-21
Skrivelse från sökanden inkomm en 2020-02-07
Björn Hindrum har anmälts som kontrollansvarig

Yrkonden

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bevilja ansökan då den iir ftirenlig med planens syfte

Martin Pettersson (SD): bifall till ftiljande att-satser:
att bevilja ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 3l $ punk I samt
att p-lösenavtal skall teclcnas så att grillande p-norm fr;ljs

Susanne Grönvall (S): bifall till ftirslaget i handlingarna

Propositionsordningor
Ordftirande ställer proposition på Roger Johansson (L) med fleras yrkande och Susanne
Grönvalls (S) och finner att nämnden beslutar i enlighet med Roger Johansson (L) med
fleras yrkande.
Omröstning begärs. Nåimnden godkänner ftilj ande propositionsordning.

%ffi:
Protokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20
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Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

Ja-röst f<ir beviljande av bygglov i enlighet med Roger Johansson (L) med fleras
yrkande.
Nej-röst ftir bifall till förslaget i handlingarna i enlighet med Susanne Grönvalls (S)
yrkande.

Votering utfaller till ftirdel för Roger Johansson (L) med fleras yrkande

Ordförande ställer proposition på om nämnden kan bifalla Martin Petterssons (SD)
tilläggsatt-sats; att p-lösenavtal skall tecknas så att gc)llande p-norm fölis, och finner att
nämnden beslutar att bifalla Martin Petterssons (SD) tilläggsatt-sats.

Omröslningsresultot

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

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

att p-lösenavtal ska tecknas så att gällande parkeringsnorm ftiljs

Ja Nei
Roger Ekeroos (M) Susanne Grönvall (S)
Stig Olsson (C) Karin Enedahl (S)

Roger Johansson (L) Per-Ame Andersson (S)

Maria Johansson (L) Anna-Lena Heydar (S)

Jerker Lundin (KD)
Martin Pettersson (SD)

Mattias Forseng (SD)

Kent Andreasson (UP)
Mikael Staxäne (M)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Handledning för enskilda avlopp
Sommonfotlning
2015 antog kommunfullmäktige en VA-strategi för Uddevalla kommun. I VA-strategin
visas Uddevalla kommuns ställningstaganden ftir VA-försörjningen samt vad dessa
innebär ftir hur arbetet skall bedrivas i kommunen. Hur ställningstagandena ska
uppfrllas, hanteras i olika handlingsplaner; vattenftirsörjningsplan ftir hela kommunen,
ftirnyelseplan ftir allmänt VA, utbyggnadsplan ftir allmänt VA, handledning ftir
enskilda avlopp samt handledning fiir dagvattenhantering.

En handledning for enskilda avlopp har arbetats fram under hösten 2019.
Handledningen utgar från kommunfullmiiktigeuppdrag et " att ta fram en ny
avloppspolicy som bygger på teknikneutralitet, kretsloppsperspektiv och att skadliga
ämnen från avloppsslam inte skall spridas på åkermark".

Handledningen är inte bindande som en föreskrift eller ftirordning, utan fungerar som en
bedömningsgrund ftir hur enskilda avlopp bör behandlas i Uddevalla kommun mot
bakgrund av miljöbalkens regelverk samt lokala forutsättningar.

Beslulsunderlog

Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskriv else 2020 -02-04
Handledning ftir enskilda avlopp i Uddevalla kommun
Utpekande av Uddevallas särskilt kiinsliga och siirskilt skyddsvärda områden utifrån
utsläpp av renat avloppsvatten

Yrkonden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD), Kent
Andreasson (UP) och Susanne Grönvall (S): bifall till ftirslaget i handlingama

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att ftireslå ftir kommunfullmäktige att anta handledning f<ir enskilda avlopp i Uddevalla
kommun att gälla ifrän 2020-06-0 I

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Höggeröd 2:12 Tillsyn av avlopp ME4.2017.2268
Sommonfottning
Fastigheterna Höggeröd 2:12 och Höggeröd 2:21har en gemensam avloppsanläggning
utan tillstånd. Avloppsanläggningen består av en slamavskiljare.

Tillsyn av avloppsanläggningen gjordes 2017 i området. För avloppsanläggningen som
betjänar fastigheterna Höggeröd 2:12 och Höggeröd 2:21 fattades beslut om ftirbud mot
utsläpp av avloppsvatten som trädde i kraft 31 december 2018. Det har inte kommit in
nägra uppgifter om att avloppsanläggningen har åtgiirdas.

Mot bakgrund av detta bedömer samhällsbyggnadsforvaltningen det skäligt att ftirena
beslutet med vite.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse 2020-0 1 -3 1.

Yrkonden

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att fiirbjuda     
     som fastighetsägare till Höggeröd

2:72 samt    
    som fastighetsägare till

Höggeröd 2:21 att släppa ut avloppsvatten till avloppsanläggningen som betjänar
fastigheterna om inte avloppsvattnet genomgått rening som godkänts av nämnden.

Åtgarder ska vara genomft)rda senast 3l maj 2021.

Beslutet ftirenas med ett vite om 50 000 kronor vardera ifall åtgärden inte vidtas inom
utsatt tid.

överklogondehönvisning

Om du inte är nöjd med samhällsbyggnadsnämndens beslut kan du överklaga skriftligt hos
samhäl lsbyggnadsnämnden.
Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets diarienummer, beslutsdatum,
paragraf i protokollet eller fakturanummer. Ange också varfiir du anser att beslutet är
oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din

ffi:

uppfattning.
../ :
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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För att samhällsbyggnadsnämnden skall kunna ta upp ditt överklagande måste din skrivelse
ha kommit in till samhällsbyggnadsnämnden senast tre veckor från den dag då du fick del
av beslutet.

Om samhällsbyggnadsnämnden finner att beslutet är uppenbart oriktigt exempelvis på
grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, har nämnden skyldighet att
ompröva sitt beslut. I annat fall översänder nämnden överklagandet till länsstyrelsen.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt. Om
något är oklart kan du vända dig till Samhällsbyggnad i Uddevalla kommun.

Adressen är:
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
45I 81 UDDEVALLA
TeL.0522 - 69 60 00

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Höggeröd 2:14 Tillsyn av avlopp MEA.2017.2206
Sommonfotlning
På fastigheten Höggeröd 2:14 finns en avloppsanläggning med tillstand frän I97I

Tillsyn av avloppsanläggningen gjordes 2017 i området. För fastigheten Höggeröd2:|4
fattades beslut om ftirbud mot utsläpp av avloppsvatten som trädde i kraft 31 december
2018. Det har inte kommit in några uppgifter om att avloppsanläggningen har åtgärdats.

Mot bakgrund av detta bedömer samhällsbyggnadsftrvaltningen det skäligt att ftirena
beslutet med vite.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse 2020-0 I -3 1

Yrkonden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till forslaget i handlingarna

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att ftirduda fastighetsägarc,      
   ,

att släppa ut avloppsvatten från bostadshuset på
Höggeröd 2:I4 om inte avloppsvattnet genomgått rening som godktints av nämnden.

Åtgärder ska vara genomftirda senast 31 maj 2021.

Beslutet ftirenas med ett vite om 50 000 kronor vardera ifall åtgärden inte vidtas inom
utsatt tid.

överklo gondehö nvisning

Om du inte är nöjd med samhällsbyggnadsnämndens beslut kan du överklaga skriftligt hos
samhällsbyggnadsnämnden.

Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets diarienummer, beslutsdatum,
paragraf i protokollet eller fakturanummer. Ange också varör du anser att beslutet är
oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din
uppfattning.

För att samhällsbyggnadsnämnden skall kunna ta upp ditt överklagande måste din skrivelse
ha kommit in till samhällsbyggnadsnämnden senast tre veckor från den dag då du fick del
av beslutet.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Om samhällsbyggnadsnämnden finner att beslutet är uppenbart oriktigt exempelvis på
grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, har nämnden skyldighet att
ompröva sitt beslut. I annat fall översänder nämnden överklagandet till länsstyrelsen.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer

Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt. Om
något är oklart kan du vända dig till Samhällsbyggnad i Uddevalla kommun.

Adressen är:
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
45I 8I UDDEVALLA
Tel.0522 - 69 60 00

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



ao

%ffi:
Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

s70 Dnr SBN 2O2O/0OO84

Höggeröd 2:20 Tillsyn av avlopp ME4.2017.2234
Sqmmonfottning
För fastigheten Höggeröd2:20 finns en avloppsanläggning med tillstånd från 1971.
Avloppsanläggningen består av en slamavskiljare och en markbädd.

Tillsyn av avloppsanläggningen gjordes 2017 i området. För fastigheten Höggeröd2:2O
fattades beslut om ftirbud mot utsläpp av avloppsvatten som trädde i kraft 31 december
2018. Det har inte kommit in några uppgifter om att avloppsanläggningen har åtgärdats.

Mot bakgrund av detta bedömer samhällsbyggnadsftirvaltningen det skäligt att ftirena
beslutet med vite.

Beslutsunderlog

S amhäl I sby g gnadsforvaltningens tj änsteskrivel se 202 0 - 0 1 - 3 I

Yrkonden

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till forslaget i handlingarna

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att forbjuda fastighetsägare,      
       ,

att släppa ut avloppsvatten från bostadshuset på
Höggeröd 2:20 om inte avloppsvattnet genomgått rening som godkänts av nämnden.

Åtgiirder ska vara genomftirda senast 31 maj 2021.

Beslutet ftirenas med ett vite om 50 000 kronor vardera ifall åtgärden inte vidtas inom
utsatt tid.

överklogo ndehö nvisnin g

Om du inte är nöjd med samhällsbyggnadsnämndens beslut kan du överklaga skriftligt hos
samhäll sbyggnadsnämnden.

Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets diarienummer, beslutsdatum,
paragraf i protokollet eller fakturanummer. Ange också varftir du anser att beslutet är
oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din
uppfattning.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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För att samhällsbyggnadsnämnden skall kunna ta upp ditt överklagande måste din skrivelse
ha kommit in till samhällsbyggnadsnämnden senast tre veckor från den dag då du fick del
av beslutet.

Om samhällsbyggnadsnämnden finner att beslutet är uppenbart oriktigt exempelvis på
grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, har nämnden skyldighet att
ompröva sitt beslut. I annat fall översänder nämnden överklagandet till länsstyrelsen.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt. Om
något är oklart kan du vända dig till Samhällsbyggnad i Uddevalla kommun.

Adressen är:
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
45I 8I UDDEVALLA
TeL.0522 - 69 60 00

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Resteröds-Backa 1:1 Tillsyn av avlopp MEA.2017.2310
Sommonfoltning
För fastigheten Resteröds-Backa I :1 finns en avloppsanläggning med tillstand från
1979. Avloppsanläggningen består av en slamavskiljare samt en markbädd.

Tillsyn av avloppsanläggningen gjordes 2017 i området. För fastigheten Resteröds-
Backa 1:1 fattades beslut om ftirbud mot utsläpp av avloppsvatten som trädde i kraft 3l
december 2018. Det har inte kommit in några uppgifter om att avloppsanläggningen har
åtgåirdats.

Mot bakgrund av detta bedömer samhällsbyggnadsftirvaltningen det skäligt att förena
beslutet med vite.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsftrvaltningens tjiinsteskrivelse 2020-0 I -3 1

Yrkonden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingar:na

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att förbjuda fastighetsägare    
 att släppa ut avloppsvatten från bostadshuset på

Resteröds-Backa 1:1 om inte avloppsvattnet genomgått rening som godkiints av
nämnden.

Ätgarder ska vara genomftirda senast 31 maj 2021.

Beslutet ftirenas med ett vite om 50 000 kronor ifall åtgärden inte vidtas inom utsatt tid.

Överklo go ndehö nvisnin g

Om du inte är nöjd med samhällsbyggnadsnämndens beslut kan du överklaga skriftligt hos
samhäll sbyggnadsnämnden.

Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets diarienummer, beslutsdatum,
paragraf i protokollet eller fakturanummer. Ange också varftir du anser att beslutet är
oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din
uppfattning.

ffi:

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



o0

%

Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

forts. $ 7l

För att samhällsbyggnadsnämnden skall kunna ta upp ditt överklagande måste din skrivelse
ha kommit in till samhällsbyggnadsnämnden senast tre veckor från den dag då du fick del
av beslutet.

Om samhällsbyggnadsnämnden finner att beslutet är uppenbart oriktigt exempelvis på
grund av nya omstiindigheter eller av någon annan anledning, har nämnden skyldighet att
ompröva siff beslut. I annat fall översänder nämnden överklagandet till länsstyrelsen.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt. Om
något är oklart kan du vända dig till Samhällsbyggnad i Uddevalla kommun.

Adressen är:
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
45I 8I UDDEVALLA
TeI.0522 - 69 60 00

ffi:

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Resteröds-Lunden 1:3 Tillsyn av avlopp MEA.2017.2237
Sommqnfollning
För fastigheten Resteröds-Lunden 1:3 f,rnns en avloppsanläggning som saknar tillstånd.

Tillsyn av avloppsanläggningen gjordes 2017 i området. För fastigheten Resteröds-
Lunden l:3 fattades beslut om ftirbud mot utsläpp av avloppsvatten som trädde i kraft
31 december 2018. Det har inte kommit in några uppgifter om att avloppsanläggningen
har åtgärdats.

Mot bakgrund av detta bedömer samhällsbyggnadsftirvaltningen det skäligt att ft)rena
beslutet med vite.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse 2020-0 I -3 I

Yrkonden

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslul

Samhällsbyggnadsniimnden beslutar

att ftirbjuda fastighetsägare   
att släppa ut avloppsvatten från bostadshuset på Resteröds-Lunden l:3 om inte
avloppsvattnet genomgått rening som godkänts av niimnden.

Åtgärder ska vara genomftirda senast 31 maj 2021.

Beslutet ftirenas med ett vite om 50 000 kronor ifall åtgarden inte vidtas inom utsatt tid.

överklo gondehönvisnin g

Om du inte är nöjd med samhällsbyggnadsnämndens beslut kan du överklaga skriftligt hos
samhäl lsbyggnadsnämnden.

Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets diarienummer, beslutsdatum,
paragraf i protokollet eller fakturanummer. Ange också varltir du anser att beslutet är
oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din
uppfattning.

För att samhällsbyggnadsnämnden skall kunna ta upp ditt överklagande måste din skrivelse
ha kommit in till samhällsbyggnadsnämnden senast tre veckor från den dag då du fick del
av beslutet.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Om samhällsbyggnadsnämnden finner att beslutet är uppenbart oriktigt exempelvis på
grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, har nämnden skyldighet att
ompröva sitt beslut. I annat fall översänder nämnden överklagandet till länsstyrelsen.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt. Om
något är oklart kan du vända dig till Samhällsbyggnad i Uddevalla kommun.

Adressen är:
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
45I 8I UDDEVALLA
Tel.0522 - 69 60 00

ffi:
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Resteröds-Lunden 1:6 Tillsyn av avlopp MEA.2017,2238
Sommonfotlning
För fastigheten Resteröds-Lunden 1:6 finns en avloppsanläggning med tillstand från
1990. Avloppsanläggningen består av en slamavskiljare och en markbädd.

Tillsyn av avloppsanläggningen gjordes 2017 i området. För fastigheten Resteröds-
Lunden 1:3 fattades beslut om ftrbud mot utsläpp av avloppsvatten som trädde i kraft
31 december 2018. Det har inte kommit in några uppgifter om att avloppsanläggningen
har åtgärdats.

Mot bakgrund av detta bedömer samhällsbyggnadsftirvaltningen det skäligt att ftirena
beslutet med vite.

Beslulsunderlog

Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskrivelse 2020-0 1 -3 1

Yrkonden

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att förbjuda fastighetsägare,   
 , att släppa

ut avloppsvatten från bostadshuset på Resteröds-Lunden 1:6 om inte avloppsvattnet
genomgått rening som godkåints av nämnden.

Ätgärder ska vara genomftirda senast 31 maj 2021.

Beslutet ft)renas med ett vite om 50 000 kronor vardera ifall åtgarden inte vidtas inom
utsatt tid.

överklogondehönvisning

Om du inte är nöjd med samhällsbyggnadsnämndens beslut kan du överklaga skriftligt hos
samhällsbyggnadsnämnden.

Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets diarienummer, beslutsdatum,
paragraf i protokollet eller fakturanummer. Ange också varftjr du anser att beslutet är
oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din
uppfattning.

Justerandes signatur
/,/

Utdragsbestyrkande
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För att samhällsbyggnadsnämnden skall kunna ta upp ditt överklagande måste din skrivelse
ha kommit in till samhällsbyggnadsnämnden senast tre veckor från den dag då du fick del
av beslutet.

Om samhällsbyggnadsnämnden finner att beslutet är uppenbart oriktigt exempelvis på
grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, har nämnden skyldighet att
ompröva sitt beslut. I annat fall översänder nämnden överklagandet till länsstyrelsen.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer

Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt. Om
något är oklart kan du vända dig till Samhällsbyggnad i Uddevalla kommun.

Adressen är:
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
45I 81 UDDEVALLA
Tel.0522 - 69 60 00

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Resteröds-Tålleröd 1:19 Tillsyn av avlopp MEA.2017.2241
Sommqnfollning
För fastigheten Resteröds-Tålleröd 1:19 finns en avloppsanläggning med tillstånd från
1973. Avloppsanläggningen består av en slamavskiljare och en markbädd.

Tillsyn av avloppsanläggningen gjordes 2017 i området. För fastigheten Resteröds-
Tålleröd 1:19 fattades beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten som trädde i kraft
31 december 2018. Det har inte kommit in några uppgifter om att avloppsanläggningen
har åtgärdats.

Mot bakgrund av detta bedömer samhällsbyggnadsftirvaltningen det skäligt att förena
beslutet med vite.

Beslulsunderlog

Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjiinsteskrivelse 2020-0 I -3 1

Yrkonden

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslui

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att ftirbjuda fastighetsägare,  
   

att släppa ut avloppsvatten från bostadshuset på Resteröds-Tålleröd 1 :19 om inte
avloppsvattnet genomgått rening som godkänts av nämnden.

Åtgärder ska vara genomftirda senast 31 maj 2021.

Beslutet ftirenas med ett vite om 50 000 kronor vardera ifall åtgåirden inte vidtas inom
utsatt tid.

Jöv
John Alexandersson (SD) och Martin Pettersson (SD) anmäler jäv och deltar inte i
överläggningar eller beslut

Överklogo ndehö nvisning

Om du inte är nöjd med samhällsbyggnadsnämndens beslut kan du överklaga skriftligt
hos samhällsbyggnadsnämnden. Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange
ärendets diarienummer, beslutsdatum, paragraf i protokollet eller fakturanummer. Ange
också varftlr du anser att beslutet är oriktigt och vilken iindring du vill ha. Bifoga
handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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För att samhällsbyggnadsnåimnden skall kunna ta upp ditt överklagande måste din
skrivelse ha kommit in till samhällsbyggnadsnämnden senast tre veckor från den dag då
du fick del av beslutet.

Om samhällsbyggnadsnämnden finner att beslutet åir uppenbart oriktigt exempelvis på
grund av nya omståindigheter eller av någon annan anledning, har nämnden skyldighet
att ompröva sitt beslut. I annat fall översänder nämnden överklagandet till länsstyrelsen.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och
telefonnummer.

Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Siind i så fall med fullmakt.
Om något är oklart kan du vända dig till Samhällsbyggnad i Uddevalla kommun.

Adressen är:
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
451 81 UDDEVALLA
TeI.0522 - 69 60 00

ffi:

Justerandes signatur
,f(fu

Utdragsbestyrkande
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Rävehogen 1:12 Tillsyn av avlopp MEA.2017.2248
Sommonfotlning
På fastigheten Rävehogen I:12 finns en avloppsanläggning som saknar tillstånd

Tillsyn av avloppsanläggningen gjordes 2017 i området. För fastigheten Rävehogen
l:12 fattades beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten som trädde i kraft 31
december 2018. Det har inte kommit in några uppgifter om att avloppsanläggningen har
åtgärdats.

Mot bakgrund av detta bedömer samhällsbyggnadsftirvaltningen det skäligt att ftirena
beslutet med vite.

Beslutsunderlog

Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse 2020-0 1 -3 I

Yrkonden

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att ftirduda fastighetsägare,     
    , att släppa ut

avloppsvatten från bostadshuset på Rävehogen 1:12 om inte avloppsvattnet genomgått
rening som godkänts av nåimnden.

Åtgärder ska vara genomftirda senast 31 maj 2021.

Beslutet ftirenas med ett vite om 50 000 kronor vardera ifall åtgärden inte vidtas inom
utsatt tid.

Overklogondehönvisnin g

Om du inte är nöjd med samhällsbyggnadsnämndens beslut kan du överklaga skriftligt hos
samhäl lsbyggnadsnämnden.

Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets diarienummer, beslutsdatum,
paragraf i protokollet eller fakturanummer. Ange också varftir du anser att beslutet är
oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din
uppfattning.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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För att samhällsbyggnadsnämnden skall kunna ta upp ditt överklagande måste din skrivelse
ha kommit in till samhällsbyggnadsnämnden senast tre veckor från den dag då du fick del
av beslutet.

Om samhällsbyggnadsnämnden finner att beslutet är uppenbart oriktigt exempelvis på
grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, har nämnden skyldighet att
ompröva sitt beslut. I annat fall översänder nämnden överklagandet till länsstyrelsen.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt. Om
något är oklart kan du vända dig till Samhällsbyggnad i Uddevalla kommun.

Adressen är:
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
45I 8I UDDEVALLA
Tel.0522 - 69 60 00

ffi:

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Vägeryr 1:18 Tillsyn av avlopp MEA.2017.2312
Sommqnfotlning
På fastigheten Vägeryr 1 :18 finns en avloppsanläggning utan tillstånd.

Tillsyn av avloppsanläggningen gjordes 2017 i området. För fastigheten Vägeryr 1:18
fattades beslut om ftirbud mot utsläpp av avloppsvatten som trädde i kraft 31 december
2018. Det har inte kommit in några uppgifter om att avloppsanläggningen har åtgärdats

Mot bakgrund av detta bedömer samhällsbyggnadsftirvaltningen det skäligt att ft)rena
beslutet med vite.

Beslutsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjiinsteskrivelse 2020-0 1 -3 1

Yrkqnden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att ftirduda fastighetsägare   
 att släppa ut avloppsvatten från bostadshuset på Vägeryr 1:18 om inte

avloppsvattnet genomgått rening som godkänts av nämnden.

Åtgärder ska vara genomftirda senast 31 maj 2021.

Beslutet förenas med ett vite om 50 000 kronor ifall åtgarden inte vidtas inom utsatt tid.

överklogondehö nvisning

Om du inte är nöjd med samhällsbyggnadsnämndens beslut kan du överklaga skriftligt hos
samhällsbyggnadsnämnden.

Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets diarienummer, beslutsdatum,
paragraf i protokollet eller fakturanummer. Ange också varftir du anser att beslutet är
oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din
uppfattning.

För att samhällsbyggnadsnämnden skall kunna ta upp ditt överklagande måste din skrivelse
ha kommit in till samhällsbyggnadsnämnden senast tre veckor från den dag då du fick del
av beslutet.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



f
%

Protokoll
Somhöllsbyggnodsnöm nden

2020-02-20

forts. $ 76

Om samhällsbyggnadsnämnden finner att beslutet är uppenbart oriktigt exempelvis på
grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, har nämnden skyldighet att
ompröva sitt beslut. I annat fall översänder nämnden överklagandet till länsstyrelsen.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt. Om
något är oklart kan du vända dig till Samhällsbyggnad i Uddevalla kommun.

Adressen är:
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
45I 8I UDDEVALLA
Tel.0522 - 69 60 00

ffi:

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Dragsmarks-Berg 1:29 Tillsyn av avlopp, tätbebyggelse
ME4.2017 .2659
Sommonfollning
På fastigheten Dragsmarks-Berg l:29 finns en avloppsanläggning som består av en
sluten tank ftir toalettvatten samt en slamavskiljare utan efterftiljande reningssteg för
bad, - disk - och tvättvatten.

En inspektion av avloppsanläggningen gjordes den 7 juli2017. För fastigheten
Dragsmarks-Berg l:29 fattades beslut om ft)rbud mot utsläpp av otillräckligt renat
avloppsvatten som trädde i kraft den 30 april2019.

Mot bakgrund av detta bedömer samhällsbyggnadsftirvaltningen det skäligt att frirena
beslutet med vite.

Beslutsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse 2020-0 1 -3 1

Yrkonden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att ftirbjuda fastighetsägare    
    att släppa ut

avloppsvatten från bostadshuset på Dragsmarks-Berg I:29 om inte avloppsvattnet
genomgått rening som godkänts av nämnden.

Ätgtirder ska vara genomftirda senast 3l maj 202I

Beslutet ftirenas med ett vite om 50 000 kronor vardera ifall åtgärden inte vidtas inom
utsatt tid.

Jöv
John Alexandersson (SD) anmäler jäv och deltar inte i överläggningar eller beslut

överklo go ndehö nvisning

Om du inte är nöjd med samhällsbyggnadsnämndens beslut kan du överklaga skriftligt hos
samhällsbyggnadsnämnden.

u/il
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



{ffi:
Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

forts. $ 77

Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets diarienummer, beslutsdatum,
paragraf i protokollet eller fakturanummer. Ange också varfiir du anser att beslutet är
oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din
uppfattning.

För att samhällsbyggnadsnämnden skall kunna ta upp ditt överklagande måste din skrivelse
ha kommit in till samhällsbyggnadsnämnden senast tre veckor från den dag då du fick del
av beslutet.

Om samhällsbyggnadsnämnden finner att beslutet är uppenban oriktigt exempelvis på
grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, har nämnden skyldighet att
ompröva sitt beslut. I annat fall översänder nämnden överklagandet till länsstyrelsen.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt. Om
något är oklart kan du vända dig till Samhällsbyggnad i Uddevalla kommun.

Adressen är:
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
451 8I UDDEVALLA
Tel.0522 - 69 60 00

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Dragsmarks-Berg 1:30 Tillsyn av avlopp, tätbebyggelse
ME4.2017 .2669
Sommqnfottning
På fastigheten Dragsmarks-Berg l:30 finns en avloppsanläggning som saknar tillstånd
Anläggningen består av en slamavskiljare utan efterfoljande reningssteg.

En inspektion av avloppsanläggningen gjordes den 7 juli2017. För fastigheten
Dragsmarks-Berg 1:30 fattades beslut om ftirbud mot utsläpp av otillräckligt renat
avloppsvatten som trädde i kraft den 30 apÅl2019. Det har inte inkommit några
uppgifter om att avloppsanläggningen har åtgärdats.

Mot bakgrund av detta bedömer samhällsbyggnadsftirvaltningen det skäligt att ftirena
beslutet med vite.

Beslulsunderlog

Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse 2020-0 1 -3 1

Yrkqnden

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att ftirbjuda fastighetsägare 
     

 att
släppa ut avloppsvatten från bostadshuset på Dragsmarks-Berg 1:30 om inte
avloppsvattnet genomgått rening som godkänts av nåimnden.

Åtgtirder ska vara genomftirda senast 31 maj 2021.

Beslutet ftirenas med ett vite om 50 000 kronor vardera ifall åtgarden inte vidtas inom utsatt
tid.

Jöv

John Alexandersson (SD) anmäler jäv och deltar inte i överläggningar eller beslut

Överklogondehönvisnin g

Om du inte är nöjd med samhällsbyggnadsnämndens beslut kan du överklaga skriftligt hos
samhäl I sbyggnadsnämnden.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets diarienummer, beslutsdatum,
paragraf i protokollet eller fakturanummer. Ange också varfiir du anser att beslutet är
oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din
uppfattning.

För att samhällsbyggnadsnämnden skall kunna ta upp ditt överklagande måste din skrivelse
ha kommit in till samhällsbyggnadsnämnden senast tre veckor från den dag då du fick del
av beslutet.

Om samhällsbyggnadsnämnden finner att beslutet är uppenbart oriktigt exempelvis på
grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, har nämnden skyldighet att
ompröva sitt beslut. I annat fall översänder nämnden överklagandet till länsstyrelsen.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt. Om
något är oklart kan du vända dig till Samhällsbyggnad i Uddevalla kommun.

Adressen är:
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
45I 81 UDDEVALLA
TeL.0522 - 69 60 00

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Dragsmarks-Berg 1:74 Tillsyn av avlopp, tätbebyggelse
ME4.2017.2706
Sommonfotlning
På fastigheten Dragsmarks-Berg 1:74 finns en avloppsanläggning som saknar tillstand.
Avloppsanläggningen består av en sluten tank om 3 m3 ftir toalettvatten samt en
slamavskiljare om 2 m3 utan efterfiiljande rening för bad-, disk - och tvättvatten.

En inspektion av avloppsanläggningen gjordes under sommaren 2017. För fastigheten
Dragsmarks-Berg l:74 fxtades beslut om ftirbud mot utsläpp av otillräckligt renat
avloppsvatten som trädde i kraft den 30 april 2019.

Mot bakgrund av detta bedömer samhällsbyggnadsftirvaltningen det skäligt att ftirena
beslutet med vite.

Beslutsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse 2020-0 1 -3 I

Yrkonden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att ftirbjuda fastighetsägare     
  att släppa ut

avloppsvatten från bostadshuset på Dragsmarks-Berg I:74 om inte avloppsvattnet
genomgått rening som godkänts av nämnden.

Åtgärder ska vara genomftlrda senast 31 maj 2021.

Beslutet ftirenas med ett vite om 50 000 kronor vardera ifall åtgärden inte vidtas inom
utsatt tid.

Jöv

John Alexandersson (SD) anmäler jäv och deltar inte i överläggningar eller beslut

överklogo ndehönvisning

Om du inte är nöjd med samhällsbyggnadsnämndens beslut kan du överklaga skriftligt hos
samhäl lsbyggnadsnämnden.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets diarienummer, beslutsdatum,
paragraf i protokollet eller fakturanummer. Ange också varftir du anser att beslutet är
oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din
uppfattning.

För att samhällsbyggnadsnämnden skall kunna ta upp ditt överklagande måste din skrivelse
ha kommit in till samhällsbyggnadsnämnden senast tre veckor från den dag då du fick del
av beslutet.

Om samhällsbyggnadsnämnden finner att beslutet är uppenbart oriktigt exempelvis på

grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, har nämnden skyldighet att
ompröva sitt beslut. I annat fall översänder nämnden överklagandet till länsstyrelsen.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt. Om
något är oklart kan du vända dig till Samhällsbyggnad i Uddevalla kommun.

Adressen är:
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
45I 8I UDDEVALLA
Tel.0522 - 69 60 00

ffi:

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Börsås 1:36 Tillsyn av avlopp MEA.2015.3846
Sommonfollning
På fastigheten Börsås l:36 finns en avloppsanläggning for bad, - disk - och tvättvatten
som saknar tillstånd. Avloppsvatten från bad-, disk-, och tvättvatten leds till en
stenkista.

En inspektion av avloppsanläggningen gjordes den l0 augusti 2015. För fastigheten
Börsås 1:36 fattades beslut om ftirbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten
som trädde i kraft den 30 april2019.

Mot bakgrund av detta bedömer samhällsbyggnadsfiirvaltningen det skäligt att förena
beslutet med vite.

Beslutsunderlog
Samhallsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse 2020-0 1 -3 1

Yrkonden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingama

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att ftirbjuda fastighetsägare    
      att släppa ut

avloppsvatten från bostadshuset på Börsås l:36 om inte avloppsvattnet genomgått
rening som godkänts av nämnden.

Ätgärder ska vara genomftirda senast 31 maj 2021.

Beslutet ftirenas med ett vite om 50 000 kronor vardera ifall åtgärden inte vidtas inom
utsatt tid.

överklo gondehö nvisnin g

Om du inte är nöjd med samhällsbyggnadsnämndens beslut kan du överklaga skriftligt hos
samhäl lsbyggnadsnämnden.

Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets diarienummer, beslutsdatum,
paragraf i protokollet eller fakturanummer. Ange också varör du anser att beslutet är
oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din
uppfattning.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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För att samhällsbyggnadsnämnden skall kunna ta upp ditt överklagande måste din skrivelse
ha kommit in till samhällsbyggnadsnämnden senast tre veckor från den dag då du fick del
av beslutet.

Om samhällsbyggnadsnämnden finner att beslutet är uppenbart oriktiS exempelvis på
grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, har nämnden skyldighet att
ompröva sitt beslut. I annat fall översänder nämnden överklagandet till länsstyrelsen.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer

Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt. Om
något är oklart kan du vända dig till Samhällsbyggnad i Uddevalla kommun.

Adressen är:
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
451 8I UDDEVALLA
TeL.0522 - 69 60 00

ffi:

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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s8l Dnr SBN 2020/00096

Kärlingesund 1232, Kärlingesund 1 :33 Tillsyn av avlopp,
tätbebyggelse M EA.201 7 .27 13

Sommonfottning
Fastigheterna Kärlingesund 1:32 och Kärlingesund 1:33 har en gemensam
avloppsanläggning.Avloppsanläggningen består av en slamavskiljare med en
efterftilj ande markbädd.

En inspektion av avloppsanläggningen gjordes den 6 juli2017. För fastigheterna
Kiirlingesund l:32 och Kärlingesund 1:33 fattades beslut om ftirbud mot utsläpp av
otillräckligt renat avloppsvatten som trädde i kraft den 30 apÅl2019. Det har inte
inkommit några uppgifter om att avloppsanläggningen har åtgärdats.

Mot bakgrund av detta bedömer samhällsbyggnadsftirvaltningen det skäligt att ft)rena
beslutet med vite.

Beslutsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskrivelse 2020-0 1 -3 I

Yrkonden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till ft)rslaget i handlingarna

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att ftirbjuda fastighetsägare   
 att släppa ut avloppsvatten från bostadshusen på Kärlingesund 1:32 och

Kärlingesund 1:33 om inte avloppsvattnet genomgått rening som godkåints av nämnden.

Åtgarder ska vara genomftirda senast 3l maj 2021

Beslutet ftirenas med ett vite om 50 000 kronor ifall åtgåirden inte vidtas inom utsatt tid.

Överklogo ndehönvisnin g

Om du inte är nöjd med samhällsbyggnadsnämndens beslut kan du överklaga skriftligt hos
samhäl lsbyggnadsnämnden.

Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets diarienummer, beslutsdatum,
paragraf i protokollet eller fakturanummer. Ange också varftir du anser att beslutet är
oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din
uppfattning.

u
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

forts. $ 81

För att samhällsbyggnadsnämnden skall kunna ta upp ditt överklagande måste din skrivelse
ha kommit in till samhällsbyggnadsnämnden senast tre veckor från den dag då du fick del
av beslutet.

Om samhällsbyggnadsnämnden finner att beslutet är uppenbart oriktigt exempelvis på
grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, har nämnden skyldighet att
ompröva sitt beslut. I annat fall översänder nämnden överklagandet till länsstyrelsen.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt. Om
något är oklart kan du vända dig till Samhällsbyggnad i Uddevalla kommun.

Adressen är:
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
45I 81 UDDEVALLA
TeI.0522 - 69 60 00

ffi:

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



Protokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

S 82 Dnr SBN 2O2O/O01O1

Ljungs-Aker 1:10 Tillsyn av avlopp MEA.2017.2140
Sommqnfoltning
På fastigheten Ljungs-Åker l:10 finns en avloppsanläggning som saknar tillstånd och
består enbart av en slamavskiljare.

Tillsyn av avloppsanläggningar i området genomfördes 2017. För fastigheten Ljungs-
Åker 1:10 fattades beslut om ftirbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten
som trädde i kraft den 31 december 2018. Det har inte inkommit några uppgifter om att
avloppsanläggningen har åtgärdats.

Mot bakgrund av detta bedömer samhällsbyggnadsftirvaltningen det skäligt att ftirena
beslutet med vite.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse 2020-0 I -3 I

Yrkonden

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingama

Beslut

Samhällsby ggnadsnämnden beslutar

att ftirbjuda fastighetsägare   
 att släppa ut avloppsvatten från bostadshuset på Ljungs-Åker 1:12 om

inte avloppsvattnet genomgått rening som godkänts av niimnden.

Åtgärder ska vara genomftirda senast 31 maj 2021.

Beslutet ftirenas med ett vite om 50 000 kronor ifall åtgåirden inte vidtas inom utsatt tid.

överklo gondehönvisnin g

Om du inte är nöjd med samhällsbyggnadsnämndens beslut kan du överklaga skriftligt hos
samhäl lsbyggnadsnämnden.

Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets diarienummer, beslutsdatum,
paragraf i protokollet eller fakturanummer. Ange också varltir du anser att beslutet är
oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din
uppfattning.

För att samhällsbyggnadsnämnden skall kunna ta upp ditt överklagande måste din skrivelse
ha kommit in till samhällsbyggnadsnämnden senast tre veckor från den dag då du fick del
av beslutet.

f
f,

%ffi:

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Om samhällsbyggnadsnämnden finner att beslutet är uppenbart oriktigt exempelvis på
grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, har nämnden skyldighet att
ompröva sitt beslut. I annat fall översänder nämnden överklagandet till länsstyrelsen.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt. Om
något är oklart kan du vända dig till Samhällsbyggnad i Uddevalla kommun.

Adressen är:
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
45I 8I UDDEVALLA
TeL.0522 - 69 60 00

ffi:

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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S 83 Dnr SBN 2O2O/OOO99

Ljungs-Aker 1:12 Tillsyn av avlopp MEA.2017.2141
Sommqnfotlning
På fastigheten Ljungs-Åker l: l2 finns en avloppsanläggning som saknar tillstånd och
består enbart av en slamavskiljare.

En inspektion av avloppsanläggningen gjordes den 31 maj2017. För fastigheten
Ljungs-Åker I:12 fattades beslut om ftirbud mot utsläpp av otillräckligt renat
avloppsvatten som trädde i kraft den 3l december 2018. Det har inte inkommit några
uppgifter om att avloppsanläggningen har åtgärdats.

Mot bakgrund av detta bedömer samhällsbyggnadsftirvaltningen det skäligt att ftirena
beslutet med vite.

Beslutsunderlog

Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse 2020-0 I -3 1

Yrkqnden

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att ftirbjuda fastighetsägare   
  att släppa ut

avloppsvatten från bostadshuset på Ljungs-Åker 1:12 om inte avloppsvattnet genomgått
rening som godkänts av nåimnden.

Ätgärder ska vara genomftirda senast 3l maj 2021

Beslutet ftirenas med ett vite om 50 000 kronor vardera ifall åtgärden inte vidtas inom
utsatt tid.

överklo go ndehönvisnin g

Om du inte är nöjd med samhällsbyggnadsnämndens beslut kan du överklaga skriftligt hos
samhäl lsbyggnadsnämnden.

Tala om vilket beslut du överklagar genom atI ange ärendets diarienummer, beslutsdatum,
paragraf i protokollet eller fakturanummer. Ange också varfiir du anser att beslutet är
oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din
uppfattning.

a0

%ffi:

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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För att samhällsbyggnadsnämnden skall kunna ta upp ditt överklagande måste din skrivelse
ha kommit in till samhällsbyggnadsnämnden senast tre veckor från den dag då du fick del
av beslutet.

Om samhällsbyggnadsnämnden finner att beslutet är uppenbart oriktigt exempelvis på
grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, har nämnden skyldighet att
ompröva sitt beslut. I annat fall översänder nämnden överklagandet till länsstyrelsen.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt. Om
något är oklart kan du vända dig till Samhällsbyggnad i Uddevalla kommun.

Adressen är:
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
45I 81 UDDEVALLA
Tel.0522 - 69 60 00

ffi:

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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s84 Dnr SBN 2019/00672

Medborgarförslag från Eva Fransson om maxhastighet 30 km i

timmen i tättbebyggt område samt att se över växtlighet i

anknytning till övergångsställen
Sommonfollning
Eva Fransson ftireslår i sitt medborgarftirslag att inftjra 30 km/h i tatbebyggt område i
Uddevalla kommun samt att växtlighet i anslutning till övergångsställen ses över.

Det finns en framtagen hastighetsplan som utgick ifrån att hastigheterna30, 40 och 60
km/h ska tillämpas. Omskyltning utifrån hastighetsplanen har inte gjorts. På senare tid
har frågan väckts om att genomftira en omarbetning och uppdatering av
hastighetsplanen. Samhällsbyggnadsftirvaltningen planerar därftir att återkomma i
frägan till samhällsbyggnadsnämnden under 2020.

När det gäller växtlighet ftirsöker kommunen se till att säkerställa sikten där det finns
behov. Vi åtgärdar kontinuerligt där vi vet finns problem och där vi får in synpunkter att
sikten är dålig. Fri sikt är säkerhetsmässigt mycket viktigt.

Kommunens riktlinjer när det gäller växtlighet finns på kommunens hemsida. Främst
riktar det sig till hörntomter, där häckar enbart fär varu 80 cm höga inom en sikttriangel
som sträcker sig l0 meter åt vardera hållet från korsningen. På hemsidan finns även
broschyren "Klipp häcken".

Beslulsunderlog
Medborgarfiirslag 20 1 9-08-03
Kommunfullmåikti ge s protokollsut dr ag 20 1 9 -09- 1 1

Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskriv else 20 19 -0I -22

Yrkonden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att anse medborgarftirslaget besvarat

ffi:

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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s85 Dnr SBN 2019/00675

Medborgarförslag från Kent Cederholm om hastighetsjustering
på bostads- och affärsgator samt mindre leder
Sqmmonfollning
Medborgarftirslaget handlar om att ändra hastighetsgränserna på bostads- och
affrirsgator till40 km/h samt mindre leder till 60 kmih.
Kommunen har en framtagen hastighetsplan från 2012 som innebär att
hastighetsgränsema 30,40 och 60 km/h ska användas inom tättbebyggt område, men
någon omskyltning har ännu inte genomförts.
På senare tid har frågan väckts om att genomftira en omarbetning och uppdatering av
hastighetsplanen. Samhällsbyggnadsftirvaltningen planerar därftir att återkomma i
fu ägan till S amhällsbyggnadsnämnden under 2020 .

Beslutsunderlog
Medborgarft)rslag 20 I 9-09-05
Kommunfullmåikti ge s protokoll sut dr ag 20 I 9 -0 9- 1 1

Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskriv else 20 19 -12-l 6

Yrkonden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att anse medborgarftirslaget besvarat

ffi:
Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20
%

e
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S 86 Dnr SBN 2O2O/00O41

Medborgarförslag från örjan Nilsson om racketcenter på Drillen
Hovhult
Sommonfoltning
I ärendet med Dnr KS 2019/00529 ftireligger ett ftirslag om att upprusta de två
tennisplaner som ligger på Drillen, till att istället bli paddeltennisbanor.

Samhällsbyggnadsftirvaltningen får ständigt in frågor och önskningar om att upprusta
fotbolls- och tennisplaner. Dessa har haft ett eftersatt driftsbehov. Medel har inte avsatts
för dess fortlevnad. En tid- och aktivitetsplan presenterade ftir
Samhällsbyggnadsnämndens presidie 2019-ll-13 gällande hur vi skall hantera
upprustning, nedläggning, omdaning av våra cirka 70 aktivitetsytor i kommunen.
Aktivitetsyta är en grusfotbollsplan och/eller asfalttennisplan. Arbetet med att ta fram en
handlingsplan sker i en arbetsgrupp med deltagare från kultur- och fritid samt
samhällsbyggnad.

Beslutsunderlog
Medborgarforslag fran Örjan Nilsson om racketcenter på Drillen Hovhult inkommet
2019-06-28
Kommunfullmäktiges protokollsut drag 2020-01 -08 $ 1 6
S amhäll sby g gnadsftirvaltningens tj åinsteskrivel se om medborgarftirslag från Örj an
Nilsson om racketcenter på Drillen Hovhult daterad 2020-01-29
Aktivitetstidplan presentation i SBN presidie 2019 -l | -13.

Yrkonden

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna

Beslut

S amhällsbyggnadsniimnden beslutar

att avvakta utredningens resultat och inte avsätta medel for att bygga paddeltennisbanor
i nuläget samt

att därmed anse medborgarftirslaget besvarat

ffi:

signatur Utdragsbestyrkande
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s87 Dnr SBN 2019 /OO829

Medborgarförslag från Niclas Sandhede om ny gräsfotbollsplan
på Kurveröd
Sommonfottning
I ärendet med Dnr KS 2019/00340 fttreligger ett medborgarftirslag fran Niclas
Sandhede om ny gräsfotbollsplan på Kurveröd

Den av Niklas omtalade gräsfotbollsplanen där nu en ftirskola byggts är allmän
platsmark. Grönytan har aldrig skötts av Samhällsbyggnad som en fotbollsplan.
Grönytan har slagits med slaghack någon gång per år. Den del av grönytan som Niclas
Sandhede refererar till kallad fotbollsplanen har ftirsetts med mål och klippts av
privatpersoner.
Samhällsbyggnadsforvaltningen får ständigt in frågor och önskningar om att upprusta
fotbolls- och tennisplaner. Dessa har haft ett eftersatt driftsbehov. Medel har inte avsatts
ftir dess fortlevnad. En tid- och aktivitetsplan presenterade ftir
Samhällsbyggnadsnämndens presidie 2019-11-13 gällande hur vi skall hantera
upprustning, nedläggning, omdaning av våra cirka 70 aktivitetsytor i kommunen.
Aktivitetsyta är en grusfotbollsplan och/eller asfalttennisplan. Arbetet med att ta fram en
handlingsplan sker i en arbetsgrupp med deltagare från kultur- och fritid samt
samhällsbyggnad.

Beslulsunderlog
Medborgarftirslag från Niclas Sandhede
Kommunfullmäktiges protokollsut drag 2019 -1 1 -3 0 $ 260
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse om medborgarftirslag från Niclas
Sandhede om ny gräsfotbollsplan på Kurveröd daterad 2020-0I-29
Aktivitetstidplan presentation i SBN presidie 2019 -l | -13 .

Beslut

Samhällsbyggnadsniimnden beslutar

att awakta utredningens resultat och inte avsätta medel ftir att bygga en
gräsfotbollsplan på Kurveröd samt

att diirmed anse medborgarft)rslaget besvarat

ffi:

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

s88 Dnr SBN 2019 /OO5O2

Medborgarförslag från David Kleen om vattenstationer Iängs
Lelångebanan
Sqmmqnfottning
Ett medborgarftirslag har inkommit med en önskan om att få vattenstationer utmed
Lelångebanan. Idag finns inga förutsättningar att bygga denna anläggning. I området
finns ingen befintlig infrastruktur, i.e. inga befintliga ledningar. När nu påbörjade
ombyggnation av Helenedalsvägen projekterades201512016 ftirdes tankar fram på att
markförlägga vatten- och avloppsledning till Bjursjöstugan. Det godtogs inte av
dåvarande tekniska nämnden. Därtill var kostnaden ft)r hög. Till exempel gör topografin
att pumpstationer skulle behöva byggas ftir avloppet. Västvatten ansåg vidare att en
ftirbrukare på en vattenledning med längden 2400 m skulle ge en ft)r låg ftirbrukning
med risk ftir påväxt av bakterier. Detta ger sammantaget att det inte finns förutsättningar
att genomföra ftir denna ftirfrågan.

Beslulsunderlog
Medborgarftirslag från David Kleen om vattenstationer längs Lelångebanan daterad
2019-06-20
Kommunfullmäktiges protokollsut drag 2019 -06-3 0

Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjåinsteskrivelse datera d 2019 -l I -22

Yrkqnden
Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD), Kent
Andreasson (UP) och Martin Pettersson (SD): bifall till ftirslaget i handlingama

Beslul

Samhällsbyggnadsnåimnden beslutar

att avslå medborgarftirslaget

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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s8e Dnr SBN 2019/OO751

Medborgarförslag från Tåve Jernmark om vägbulor och
hastighetssäkring
Sommonfollning
Tåve Jernmark skriver i sitt medborgarftirslag att i Ljungskile rör sig många människor i
centrum samt till och från skolorna i samhället. Orten växer dessutom ständigt vilket
gör att både kollektivtrafik och antal bilar kommer att öka. Samtidigt vill vi också kunna
röra oss fritt i Ljungskile, gående och cyklande. Vi vill också att barnen från
grundskolorna kan ta sig själva utan farliga trafiksituationer. För att skapa möjligheter
till detta behövs det farthinder tillsammans med hastighetssänkning som sänker bilarnas
oftast allt ftir höga fart.

Tåve Jernmark önskar följande förändringar i trafikmiljön i Ljungskile:
. Korsningen väg 680/Vällebergsvägen bör ftirses med farthinder och få en lägre

hastighetsbegränsning iin dagens 5 0 km/timme.
. Arendalsvägen och Vällebergsvägen bör förses med farthinder frir att barn och

vuxna tryggt ska kunna ta sig till och fran tågstationen.
. Övre All6n bör ftirses med farthinder då gatan är mycket trafikerad p.g.a. att

många ftiräldrar kör sina barn till Linnöaskolan.

Beslulsunderlog
Medborgarförslag 20 19 -09 -24
Kommunfullmäktiges protokollsut drag 2019 -1 0-09
Samhällsbyggnadsförvaltningens tj änsteskrivelse 2020-0 I -3 1

Kartbilaga 2020-01-31

Beslut

Samhällsbyggnadsniimnden beslutar

att uppdra åt Samhällsbyggnadsflorvaltningen att anlägga en fartdåimpande och
tillgänglighetsanpassad åtgärd på Arendalsvägen i anslutning till den gångväg som hnns
över stationsområdet.
att uppdra åt Samhällsbyggnadsforvaltningen att beskära de träd och buskar på gång-
och cykelbron som finns närmast övergångsstället över väg 680 vid korsningen med
Vällebergsvägen.
att uppdra åt Samhällsbyggnadsftirvaltningen att uppdatera de två övergångsställen som
finns i korsningen Övre Alldn/PilvägenAriedre All6n.
att i övrigt anse att medborgarftirslaget är besvarat.

J signatur Utdragsbestyrkande
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se0 Dnr SBN 2020/OOO47

Uppföljning av synpunktshantering 201 9

Sqmmonfotlning
I samband med delårsrapporteringen och verksamhetsberättelsen ska inkomna klagomål
och beröm genom synpunktshanteringen sammanställas och presenteras ftir nämnden.
Under helåret 2019 har sju beröm och tolv klagomål inkommit. Utöver de
klagomål/beröm som inkommer genom synpunktshanteringen har 1974 felanmälningar
inkommit till ftirvaltningen, varav 1837 har avslutats. Nara halften av felanmälningarna,
323 handlar om felanmälningar inom området gata/park.

Beslulsunderlog
S amhällsbyggnadsft rvaltningens d änsteskriv else 2020 -02-04

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna uppftiljning av synpunktshantering 2019

ffi:

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Somhöllsbyggnodsnömnden
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S 9l Dnr SBN 2O2O/0O07I

Verksam hets berättelse 2019

Sommonfotlning
Planarbetet för ny brandstation nu är i sitt slutskede, akuta skredsäkringarhar
genomftirts på området Badö/Bäve, exploateringsprojekt Sundsstrand etapp 2harbörjat
bebyggas och att ombyggnaden av Kungstorget etapp 2 samt ombyggnaden av kaj och
översvåimningsskydd vid Teaterplantaget har ftirdigställts. Under året har förvaltningen
tagit viktiga steg mot målet en digital Samhällsbyggnadsftirvaltning. Bland annat genom
en avslutad ftirstudie kring digitalisering och automatisering, digitala detaljplaner och
drönarkartering. Ett arbete som fortsätter genom handlingsplaner och i
genomftirandefas. Andra viktiga digitala steg i ftirvaltningen är att avdelning myndighet
nu har en helt digital åirendehantering.

Fran 2019 arbetar ftirvaltningen med ekonomiska månadsuppftiljningar ftir att möta
framtida ekonomiska utmaningar. Andelen rehabiliteringsåtgärder genom
ftretagshälsovården har under året minskat i relation till andelen ftirebyggande och
främjande insatser. Förvaltningen arbetar med att utöka samarbetet med de kommunala
bolagen och övriga ftirvaltningar. I förvaltningens processarbete har såirskilt fokus
riktats mot lokalftjrsörjningsprocessen och investeringsprocessen ftjr att tydliggöra
överlämningar mellan verksamheter och ftirvaltningar och tydliggöra roller och ansvar.
Samhällsbyggnadsnämndens redovisar ett positivt resultat pä 1,7 mkr. De negativa
awikelserna beror framför allt på ökade kostnader fiir utredningar i detaljplaner,
obudgeterade personalkostnader till följd av att stadsutvecklingsprojektet pausats och
avgångsvederlag till fiirvaltningschef. Utöver dessa har projektet kring ny mittrefug på
Göteborgsvägen till stora delar belastat resultatet samt ökade personalkostnader ftir
klottersanering bidragit negativt. Måltidsservice redovisar ett mindre överskott efter
kraftiga sparåtgåirder. Exploateringsintäkter på ca 9 mkr samt parkeringsintäkter
förbättrar resultatet.

Beslulsunderlog

Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj iinsteskriv else 2020 -0 | -24
Verksamhetsberättelse 2019, Samhällsbyggnadsnämnden

Beslui

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna verksamhetsberättels e 2019

ffi:%

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

$ 92 Dnr SBN 2O2O/OOOO7

Information ekonomi
Sommonfottning

Uppdaterin g krin g budgetdialog 2021-2023

Förvaltningen arbetar med att sammanställa underlaget till budgetdialogen. Fokus är
besparingar motsvarande 4 mkr 2021 och därefter ytterligare 3 mkr 2022. Underlag
presenteras ftir nämnden i mars ftir beslut. Därefter genomfors budgetdialogen den l4
april.

Uppdatering budget 2020

Dialog förs med beställarna for att få budget i balans på serviceavdelningen. För att
minska kostnaderna ytterligare så krävs ambitionssänkningar och kvalitetssänkningar.

Facilitet och fordon har börjat ta betalt ftir skadehantering. Skador och skadehantering
ingår inte i serviceavgiften men har utftirts av Facilitet och fordon ändå. Avgiften är 489
kr/tim. Detta ingår i avgiften:

. Support att anmäla skadan till forsäkringsbolag

. Hjälp med att visa upp skadan for skadeverkstaden

. Boka tid ftir reparation samt låimna och hämta fordonet.

. Laga vissa skador billigare åin självrisken.

. Borttagning av fläckar på klädseln i fordon som är utöver vanlig städning av
interiören.

Tidigare har verksamheterna fått låna bil under tiden som de har fordon på service eller
reparation. Det finns inte ekonomi ftir att tillhandahålla lanebilar så det kommer att
börja debiteras med 150 kr/dygn.

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att notera informationen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

se3 Dnr SBN 2O2O/OOO27

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 201 9

Sommqnfoflning
Syftet med denna rapport är att beskriva det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) på
Samhällsbyggnadsftirvaltningen under perioden januari till och med december 2019.
Rapporten redovisar även sjukfrånvaron samt ger rekommendationer kring vad som kan
vidareutvecklas inom arbetsmiljöområdet.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj åinsteskriv else 2020 -02-02
Uppftiljning av systematiskt arbetsmiljöarbete januari - december 2019

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godktinna rapporteringen av det systematiska arbetsmilj öarbetet

ffi:

signatur Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

se4 Dnr SBN 2O2O/OOO76

Kvartersnamn Halla-Stenbacken 1 :89, den nya brandstationen
Sqmmonfotlning
I den nya detaljplanen, UA1153, ftir ny brandstation på Halla-Stenbacken 1:89 är
avsikten att det ska bildas två nya kvarter. Inom planområdet finns inga kvarter sedan
tidigare. Området ligger söder om Kurödsmotet vid riksväg 44 samt väster om
Västgötavägen. I området finns flera vägnamn som påminnsr om Uddevallas historia
som regementsstad, till exempel Exercisvägen, Kompanivägen och Soldatvägen.

I samråd med Uddevalla hembygdsftirening fick namnberedningen förslag på att det
norra kvarteret inom detaljplanen skulle heta Baggeby efter Landeriet Baggeby.
Landeriet fanns redan på tidigt 1700-tal och mangardsbyggnaden låg mitt i det tiinkta
kvarteret. Byggnaden revs 1968. Namnberedningen anser att det är en god idd att knyta
an till historien på platsen med detta namn.

För det södra kvarteret har namnberedningen ftrsökt fä med anknytning både till den
blivande brandstationen och Uddevallas historia som regementsstad. Namnberedningen
tycker därftjr att Brandsoldaten kan vara ett lämpligt namn.

Beslulsunderlog

Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse 2020-0 1 -3 1

Karta
Samrådssvar från Uddevalla Hembygdsftirening 20 1 9-08- I 8

Yrkonden

Roger Johansson (L), Markus Klasson (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingama

Beslul

S amhällsby g gnadsnämnden beslutar att ftireslå Kommunfullmäkti ge

att fastställa kvartersnamnen Baggeby och Brandsoldaten ftir de två nya kvarteren
inom detaljplan UAl 1 53.

ffi:

signatur Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

se5 Dnr SBN 2O20/OOO75

Begäran om utökat kommunbidrag för en digitalt obruten
process för bostadsbyggnad
Sommonfotlning
Regeringen har fastställt det strategiska målet att samhällsbyggnadsprocessen ska vara
digitalt obruten till2025. Det främsta hindret ftir en digital samhällsbyggnadsprocess är
att informationsftirsörjningen är splittrad och i stora delar analog. Att skapa en enhetlig,
digital och obruten process tar tid, är komplext och det är många som måste bidra.

I Lantmäteriets slutrapport från uppdraget Digitalt ftirst - ftir en smartare
samhällsbyggnadsprocess beskrivs en målbild ftir samhällsbyggnadsprocessen är 2025.
Regeringen har gett Lantmäteriet, Boverket och flera andra myndigheter nya uppdrag
som verkar för uppffllande av denna målbild. Mycket av det arbete som behöver göras
under de närmaste åren kommer att drivas genom Geodatarådet och dess handlingsplan,
Smart Built Environment, eSam och övriga Digitalt först uppdrag. Sveriges alla 290
kommuner har också en viktig roll i detta arbete.

Det strategiska målet iir uppdelat i fyra effektmål
l. Informationen är enhetlig, nationellt tillgänglig och i digital form
2. Processen är digital och tar stöd i befintliga nationella lösningar
3. Dialogen sker digitalt
4. Automatisering iir möjliggjord och implementerad ftir enklare ärenden

En ftirutsättning ftir en digitalt obruten samhällsbyggnadsprocess är att kommunernas
detaljplaner ar digitaliserade och tillgåingliga. Uddevalla kommun har cirka 700
detaljplaner varav endast ett tiotal är digitaliserade. Samhällsbyggnadsftirvaltningen har
under 2019 avsatt resurser ftir att påbörja arbetet, men har med nuvarande
kommunbidragstilldelning inte möjlighet att prioritera arbetet i den utsträckning som
skulle behövas för att lyckas digitalisera alla planer fram till 2025.

Samhällsbyggnadsniimnden ansökt e 2019 -l 1 - I 4 om finansiering ur Uddevalla
kommuns effektiviseringsfond ftir en digitalt obruten process ftir bostadsbyggande.
Kommunstyrelsen beviljade inte bidrag med motiveringen att det är ett projekt baserat
på ett regeringsuppdrag som varar under fem år och kräver årliga kommunbidrag.
Projektet bör istället lyftas som ett eget ärende utanftir effektiviseringsfonden.

I ansökan till effektiviseringsfonden bedömdes det krävas ett tillskott pä 4,9 miljoner
årligen fram till 2025 for att lyckas digitalisera gällande detaljplaner i enlighet med
regeringens strategiska måI.

%

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

Beslulsunderlog

Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse 2020-0 1 -3 1

Samhällsbyggnadsnåimndens beslut om ansökan ur effektiviseringsfonden20l9-ll-14,
$48e
En digitalt obruten process som stöd ftir ökat bostadsbyggande, 2019-ll-06
Kommunstyrelsens beslut om beviljade av medel ur effektiviseringsfond 2019-12-18, $
360

Yrkonden
Roger Johansson (L), Markus Klasson (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och
Kent Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att äska ett utökat kommunbidrag ftir perioden 2020-2025 om 4,9 mkr årligen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

se6

Rapport över naturvärden i Uddevalla kommun
Sommqnfotlning
Ärendet utgår fran dagens sammanträde.

Dnr SBN 2019 /00072

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Proiokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

se7 Dnr SBN 2020/00115

Remiss angående naturminnesmärkande av ek på Gustafsberg
Sommqnfollning
Inom "Leaderprojektet Gustavsberg - platsens berättelser", som är ett samarbetsprojekt
mellan bland annat Gustavsbergsstiftelsen, näringsliv och kommunen har man kommit
med önskemål om att en ek på fastigheten Gustafsberg 1:6 ska skyddas som
naturminne.
Det är en stor, vacker gammal ek som uppfuller kriterierna ftjr särskilt skyddsvärda träd.
Den står inom Gustavsbergs naturvårdsområde i anslutning till strandpromenaden som
går fran centrala Uddevalla ut mot Gustavsberg. Den har en omkrets av cirka 575 cm.
Den aktuella eken är dessutom en av de äldsta ekarna i Uddevalla kommun och
uppskattas vara mellan 600-700 år.
Enligt 7 kap 10 $ Miljöbalken får ett såirpräglat naturftiremål ftjrklaras som naturminne
av Länsstyrelsen eller kommunen, om den behöver särskilt skydd eller vård. Före ett
beslut ska ftirslaget remitteras till berörda, bland annat Låinsstyrelsen.
Samhällsbyggnadsnämnden har fått ftirslaget på remiss.

Det är positivt att man uppmärksammar och stärker skyddet ftir en i var kommun unik
och välkänd ek. Naturminnesmärkningen bidrar dessutom till att skötseln av eken säkras
genom foreskrifter.

Beslulsunderlog

S amhällsbyggnadsftirvaltningens tj iinsteskriv else 2020 -02-07
Remiss på ftirslag om naturminne
Översiktskarta naturminne Gustafsberg
Detaljkarta naturminne Gustafsberg
Foto på ftireslagen ek
Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens ordftirandes delegation nr. 8. Remittering
av ärende gällande naturminnesmärkande av ek på Gustafsberg

Beslut

Samhällsbyggnadsnåimnden beslutar

att bifalla förslaget om naturminne på fastigheten Gustafsberg 1:6

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

se8

I nformatio n jaktarrende

Sommonfotlning
Förvaltningen informerar om marken som kommunen upplåter for jakt. Bland annat
informeras om vad en jakträttsupplåtelse innebåir. Även riktlinjerna ftir upplåtelse av
kommunal mark till jakt gås igenom, riktlinjer som kommunen antog 2013. Kommunen
innehar olika typer av mark, niirmare beståimt tre, dåir jakt kan bedrivas. Det finns även
en distinktion mellan mindre och större sammanhängande markområden i hur
jaktarrenden kan upplåtas.

Beslut

Samhällsby ggnadsnämnden beslutar

att notera informationen

ffi:
Dnr SBN 28553

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

see Dnr SBN 2O2O/OO1O5

Utby 27 Detaljplan för bostäder
Sommonfotlning
Ett detaljplaneftirslag ftir nya bostäder inom fastigheten Utby 2:7
håller pä att upprättas. Syftet med detaljplanen är att pröva
möjligheten att ftirtäta och komplettera ett bostadsområde i Utby
med ytterli gare 2-3 bostäder. Föreslagen exploatering
överensståimmer med översiktsplan, gällande detaljplan anger
allmän platsmark Natur.

Kommunfullmäktige beslutade positivt planbesked 2017-01-25, $ 20

Beslulsunderlog

Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse, datera d 2020-01 -29
Översiktskarta
Plankarta med planbe stämmel ser, daterad 2020 -0 I -29
Planbeskrivning, dater ad 2020-01 -29
Illustrationskarta, daterad 2020 -01 -3 I
Utdrag ur Kommunstyrelsens protokoll 2017-01-25 S 20

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att ett genomftirande av detaljplanen inte kan
antas komma att medftira betydande
miljöpåverkan, samt

att planhandlingarna ska bli ftiremål ftir samråd

Justerandes signatur
fi/z

Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

s 100 Dnr SBN 2O20/OOO79

Del av Fröland 3:25, Herrestad 4:5, Källdal 4:7 ny detaljplan
avseende förbindelseväg samt industrimark, beslut om samråd
Sommqnfotlning
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ftlr byggnation av väg mellan Undavägen och
Frölandsvägen samt att komplettera bef,rntligt industriområde Dyrsten med småindustri.
Ett tillskapade av ftirbindelseväg har diskuterats under längre tid och kommer avlasta
korsningen Undavägen/väg 44.Yäg 44 utgör statligt riksintresse av särskild regional
eller interregional betydelse. Vid diskussioner med Trafikverket har framkommit att
ytterligare exploateringar i västra Uddevalla (Henestadsområdet) som alstrar ytterligare
trafik på väg 44 inte kan bli aktuellt med mindre än att kommunen vidtar åtgmder for att
kompensera for detta. En vägftirbindelse mellan Undavägen och Frölandsvägen är enligt
Trafikverket en åtgärd som kompenserar ft)r ny trafikalstring i området och som därför
kan innebära att kommunen kan planera för fortsatt utveckling i västra delarna av
staden.
Behovsbedömning har utftirts och Länsstyrelsen delar kommunens syn på att tänkt
markanvändning inte utgör betydande miljöpåverkan i samråd 2019-03-04. Positivt
planbesked gavs i Kommunstyrelsen 2018-09-26 5 224.

Beslutsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01 -30
Plankarta med planbestämmel ser, daterad 2020 -0 | -3 0
Planbeskrivning, daterad 2020 -0 | -3 0

Behovsbedömning for Fröland 3.25 m.fl daterad 2019-02-12
Utdrag ur Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-26 S 224.

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att ett genomftirande av detaljplanen inte kan antas komma att medftira
betydande miljöpåverkan, samt

att planhandlingarna ska bli föremål för samråd

ffi:

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
Somhällsbyggnodsnämnden

2020-02-20

s r0r Dnr SBN 2019 /00346

Detaljplan för Stadskärnan 12148 och Hönseberget 3

Sommonfotlning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad och höjning av den befintliga
tågpenongen vid Östra Station i Uddevalla.
Plattformen iir i dagsläget en ftir låg plattform ftir dagens nya tåg. En följd av detta är att
avståndet mellan plattformen och insteget till tåget är stort. Detta vill trafikverket
åtgiirda genom att höja plattformen så att den blir tillgänglighetsanpassad. Gällande
stadsplanplan 14-UDD-6511964 behöver ändras, genom att utöka det område som idag
är reglerat som järnvägsändamåI, ftir att möjliggöra en ombyggnation av peffongen.
Även ett upphävande av den tomtindelning som gäller lor fastigheten Hönseberget 3

behöver upphävas ftir att möjliggöra åtgärden.
Arbetet med att bygga om peffongen behöver starta vecka 38 är 2020, for att inte skjutas
fram på obeståimd tid. Därfrr har planarbetet gått skyndsamt och haft högsta prioritet for
att möjliggöra ftir den planerade ombyggnationen. Ordföranden i
samhällsbyggnadsnämnden har getts delegation att fatta beslut i ärendet ftir att korta
ledtiderna och möjliggöra ftir att planarbetet ska hinna ftirdigställas inom tidsramen.

Beslutsunderlog

S amhäll sby g gnads tj änsteskrivelse, daterad 2020 -02 -0 6

Delegationsbeslut ang pl anbesked, dater ad 20 | 9 -0 4 -25
Samhällsbyggnadsnämnders protokoll, daterad 20 I 9-05- I 6 $ 1 93

Stadsplan 1 4-UDD-65 I 1964
Plankarta, daterad 2020 -02-05
Planbeskrivning, daterad 2020-02-05
Behovsbedömning, daterad 2019 -05-20
Samrådsredogörelse, daterad 2020-01 -17

Granskningsutlåtande, daterad 2020-02-05

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna utlåtandet, samt

att i kommunfullmäktiges ställe anta detaljplanen

Reservotion/Protokollso nlec knin g

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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S 102 Dnr SBN 2019 /00320

Exploateringsavtal Rotvik 1 :12

Sqmmonfottning
Ett exploateringsavtal har upprättats mellan Uddevalla kommun och exploatören
Marannk AB avseende genomforandet av detaljplan ftir del av fastigheten Rotvik 1:12.
Detaljplanen syftar till att medge byggrätt ftir handel och kontor.
Exploateringsavtalet upprättas i syfte att reglera exploatörens ansvar ftir åtgärder och
kostnader vid genomförandet av detaljplanen. Exploatören ska bland annat bekosta och
ftirdigställa dagvattendamm och hålrumsmagasin i enlighet med framtagen trafik- och
dagvattenutredning samt uppftira bullerplank mot de två närmaste bostadsfastigheterna
ftir att förhindra störande buller.

Kommunfullmäktige har i januari2020 godkänt nya riktlinjer ftir hantering av
exploateringsavtal. Kommunfullmäktige beslutade i samband med dessa riktlinjer att
exploateringsavtal som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt kan
godkännas av samhällsbyggnadsnämnden utan att behöva behandlas i
kommunfullmäkti ge. Detta gäller bland annat detta exploateringsavtal.

Beslulsunderlog

Samhällsbyggnadsft)rvaltningens tjänsteskrivelse 2020-0 1 - I 7

Exploateringsavtal ftir del av Rotvik l:12,2019-05-23
Plankarta med bestämmelser, 2019 -04-10
Illustrationskarta, 2019 -04-10
Handledning ftir dagvattenhantering i Uddevalla kommun, 2019-05-17

Beslui

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna upprättat exploateringsavtal ftir del av Rotvik 1:12

ffi:
Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20
%

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

s r03 Dnr SBN 2019/00343

Rotvik 1:12, Arb 548. Beslut om antagande av detaljplan
Sommonfotlning
Området ligger omedelbart norr om väg 161 samt väster om vägen mot Skredsvik.
Exploatören vill uppftira en byggnad ftir handel och kontor med max 5000 kvm
byggnadsarea. Tillfart ska ske från Skredsviksvägen. Byggnaden ska anslutas till det
kommunala vatten- och spillvattennätet, medan dagvattenhanteringen ska bli enskild
Exploateringen är ftirenlig med översiktsplanen Öp ZO1O.

Detaljplanen har varit utställd for granskning i början av är 2019. Därefter har det
utftirts en utredning om riskerna vid transport av farligt gods. Slutsatsen är att
ft)reslagen markanvåindning och utformning är lämplig. Kommunfullmäktige har i
januari 2020 godkänt nya riktlinjer ftir hantering av exploateringsavtal. Innebörden är
bland annat att vissa avtal kan godkännas av Samhällsbyggnadsnämnden utan att
behöva behandlas i Kommunfullmäktige. Detta gäller bland annat avtalet för denna
detaljplan. Avtalet bör godkännas i ett särskilt beslut innan detaljplanen antas.

Beslutsunderlog

S amhäll sby ggnadsförvaltningens tj åinsteskrivel se, datera d 2020 -0 I - 17
Inkomna utställningsyttranden
Utställningsutlåtande
Planhandlingar

Beslul

S amhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna utställningsutlåtandet, samt
att anta detaljplanen i Kommunfullmäktiges ställe

ffi:

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

s 104 Dnr SBN 2O2O/OOO2O

Avtal om lägenhetsarrende berörande Ljungskile
Tennisförening
Sommonfollning
Ärendet ändras till ett informationsärende.

Nämnden informeras av ftlrvaltningen om hur den tidigare procsssen gått till i detta
ärende.

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att notera informationen

ffi:

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

s 105 Dnr SBN 2020/OOO51

Förlängning av anläggande av toalett för Ljungskile
Tennisförening
Sommonfqttning
Ärendet ändras till ett informationsåirende.

Nämnden informeras av ftirvaltningen om hur den tidigare processen gått till i detta
ärende.

Beslut

Samhällsbyggnadsnåimnden beslutar

att notera informationen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

s 107 Dnr SBN 2019/OO575

Stan {:7 Omförhandlat bostadsarrende, Tomt nr 6
Sommqnfotlning
Bostadsarrendet på fastigheten Stan 1:17 tomt nr 6 har sagts upp for omftirhandling. Då
arrendatorn ej accepterade kommunens ftirslag på ny arrendeavgift om 25 000 kr/år togs
ärendet vidare till Hyres och arrendenämnden som beslutade att arrendeavgiften skulle
bestämmas till22 000kr/år. Arrendenämnden beslutade samtidigt att villkoret gällande
ftirbud mot att hyra ut bostaden på arrendestället togs bort. Det nya avtalet börjar att
gälla från och med 2020-01-01

Beslutsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj åinsteskrivelse daterat 2020 -01 -3 I
Arrendenåimndens beslut daterat 2019 -12-04
Arrendeavtal daterat 2020 -0 I -23
Yttrande arrendenämnd tomt nr 6 Mattsson Stan l:7

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna och underteckna bostadsarrendeavtal gällande tpmt nr 6 beläget på
fastigheten Stan l:7

Justerandes signatur
,fd4

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

S 108 Dnr SBN 2O2O/OOO17

Ändring av exploateringsavtal Kissleberg 1:4

Sqmmonfottning
Leeway AB äger fastigheten Kissleberg I:4.Pä delar av denna fastighet finns en
detaljplan frän2011. I samband med antagandet av denna detaljplan tecknades även ett
exploateringsavtal (bilaga l). Sedan tecknandet av exploateringsavtalet har områdets
fiirutsättningar ftirändrats.

. Det iir en ny ägare av fastigheten.

. Kommunen är inte längre ansvarig for vatten och avlopp utan det är
Västvatten

. Kommunen är nu väghållare, när avtalet tecknades var det enskild väg
fram till fastighetsgränsen.

För att kunna gå vidare med exploateringen av gällande detaljplan måste
exploateringsavtalet ändras gällande ovanstående delar.

Under sammanträdet informeras det om att några ytterligare ffi åindringar har gjorts i
avtalet sedan utskicket av handlingarna inftir sammanträdet och ftirvaltningen ftireslår
niimnden att godkänna exploateringsavtalet i enlighet med dessa.

Den ftirsta ändringen innebiir att under punkten Trafil<säkerhetsforbattrande åtgcirder
ändras beloppet " l 800 000 lv" trll " I 762 000 lv" samt foljande text läggs till:
" ...trafilcsäkerhetshajande åtgarder då det råder kommunalt huvudmannaskap på ovan
nämnda vdgar.

. Inbetalning ska ske till Bankgiro 874-4948 med referensnr. 58408 senast 30
dagar efter av båda parter signerat avtal. Omfull betalning inte skett senast 30
dagar efter båda parter signerat avtalförfaller detta avtal i sin helhet."

Den andra ändringen innebär dels att punkten Betalning och Scikerhet tasbort, och dels
att ftiljande läggs till under punkten Avtalets giltighet:
"Dels att full inbetalning skett i enlighet med punkt 6 göllande trafiksäkerhetshöjande
åtgärder. "

Beslulsunderlog

Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse 2020-0 1 -08
Befintligt Exploateringsavtal (bilaga 1 ) 20 1 0-03 -04
Exploateringsavtal NY (bilaga 2) 2020-01-08.
Exploateringsavtal NY (bilaga 2) med ändringar 2020-02-20

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna åindring av exploateringsavtalet i enlighet med bilaga 2 gällande
Kissle 1:4 inklusive ändringarna som togs upp på sammanträdet

ffi:

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

s roe Dnr SBN 202O/OOO74

Rivning av Tjöstelsröd 1:14 (G:a vårdcentralen i Ljungskile)
Sommonfotlning
På fastigheten Tjöstelsröd 1 :14, Arendalsvägen 4,har det tidigare bedrivits vårdcentral
Byggnaden star sedan 2016-01-01 tom då vårdcentralen flyttade till nya lokaler.
Fastigheten är idag i ett dåligt skick både in- och utviindigt och byggnaden anses vara
utom räddning. För att ge möjlighet till annan användning av marken föreslås rivning.

Beslutsunderlog
S amhäll sby ggnadsftirvaltningen tj åinsteskrivelse daterad 2 020 -0 1 - 3 0.

Karta tillhörande rivning av Ijöstelsröd I : I 4.

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att riva byggnaden på fastigheten Ijöstelsröd 1 :1 4

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

sil0 Dnr SBN 2019 /00736

lnförande av avgifter för utnyttjande av kommunens
industrispår
Sommonfollning
Samhällsbyggnadsnämndens ärende SBN 20 1 9/007 3 6, Inftirande av avgifter ftir
utnyttjande av kommunens industrispår, har blivit åtenemitterat genom
kommunfullmäktiges beslut $18 Dnr KS 2019/00894 for ytterligare beredning. Ett av
kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige var att minska
samhällsbyggnadsftirvaltningens bidrag med367 tkr. I arbetet med att minska
kostnaderna motsvarande 13 mkr år 2020 har en del handlat om att se över att rätt
finansiering riktas till rätt verksamhet. Det innebär bland annat att industrispåret inte
längre ska finansieras med kommunbidrag utan att det ska finansieras med spåravgift.
Trafik och förvaltning har lyft detta som en besparing 2020, som ingår i de 13 mkr som
Samhällsbyggnadsnämndens kommunbidrag minskat med. Intäkterna ftir industrispåret
kommer att ersätta delar av det kommunbidrag som tidigare finansierade verksamheten.
Kostnaden kvarstår i förvaltningen men ska inte finansieras av kommunbidrag.
Intäkterna för industrispår ska anses som en av förvaltningens sparåtgärder.
Det åir två transportftiretag, Green Cargo AB och CFL Cargo Sverige AB, som trafikerar
kommunens industrispår. Företagen har varken behövt redovisa det antalet vagnar som
de kör på kommunens industrispår eller behövt betala några avgifter till kommunen. Av
den anledningen vet inte vi i dagsläget hur mycket inftirande av spåravgiften kommer
att bidra till forvaltningens ekonomi.

Den föreslagna av förvaltningen spåravgift, som är 367 kronor per vagn, kan tidigast
börja gälla från och med 1 september 2020. Avgiften ska justeras arligen efter ändringar
i KPI (konsumentprisindex) med utgångspunkt från indextalet ftir augusti 2020.

Beslulsunderlog

Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse Besvarande av återremiss $18 Dnr KS
2019100894, Inforande av avgifter ftir utnyttjande av kommunens industrispår, 2020-01-
15.

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag $18 Dnr KS 2019100894 Inftirande av avgifter
för utnyttjande av kommunens industrispår samt uppsägning av avtal med CFL Cargo
Sverige och Green Cargo AB.

Kommunstyrelsens protokollsutdrag $336 Dnr KS 2019100894 Inftirande av avgifter ftir
utnyttjande av kommunens industrispår samt uppsägning av avtal med CFL Cargo
Sverige och Green Cargo AB.

protokollsutdrag $502 Dnr SBN 2019100736Inftirande av
ande av kommunens industrispår.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



f Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse SBN 2019100736Inftirande av
avgifter fiir utnyttjande av kommunens industrispår.

Trafikeringsavtal med Green Cargo AB, 2012-10-10

Trafikeringsavtal med CFL Cargo Sverige AB,2016-12-02

Beslut

Samhällsbyggnadsnåimnden beslutar

att godkänna ftirslag på inftirande av spåravgift ä367 kr ftir varje vagn som
transporteras på kommunens industrispår

att intäkterna ftir industrispår med inftirande av sparavgift ska anses som en del av
ftirvaltningens sparåtgärder

att ftireslå kommunfullmäktige att bifalla ftirslag på inftrande av spåravgift ftir
utnyttjande av kommunens industrispår

att spåravgift ska börja gälla från och med 1 september 2020

att spåravgift ska justeras efter ändringar i KPI med utgångspunkt från indextalet ftir
augusti 2020

att säga upp avtalen med transportftiretagen Green Cargo AB och CFL Cargo Sverige
AB

att teckna upp nya avtal med transportföretagen där information om sparavgift och krav
på redovisning av transporterade vagnar, ska framgå

ffi:%

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

s 11r Dnr SBN 2O2O/0OO77

J ustering av felparkeringsavg ifter
Sqmmonfotlning
Ärendet utgår från dagens sammanträde ftir en omvåirldsbevakning kring avgifter av
våra grannkommuner.

Justerandes signatur
filU

Utdragsbestyrkande



f
%

Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

s 112 Dnr SBN 2019 /00643

Revidering av bestämmelser om nyttjande av allmän plats
Sommonfollning
2l januari 2020 klubbades det reviderade styrdokumentet Bestrimmelser om nyttjande
av allmcin plats igenom. Där klargörs bland annat att valaffischering ska ske på fem
utvalda platser i Uddevalla kommun dåir plank kommer att sättas upp ftir attpä så sätt få
en mer ordnad form av valaffischering. Det som däremot inte ftirklaras lika tydligt är
hur affischering inftir evenemang (så som cirkus, konserter mm.) ska ske.

Efter en miss i beslutsunderlaget ftir revideringen av dokumentet kommer här ett tillägg
till bestämmelserna gällande affischeringsplatser infiir evenemang. Ett tillägg i texten
gällande affischering inftir evenemang som tydliggör att det ska ske på de 10 platser
som är anvisade av Uddevalla kommun. Samt en bilaga med bilder som visar vilka
platser det gäller. En liknande bilaga läggs till ftir att visa på vilka platser
valaffi schering ska ske.

Beslulsunderlog

Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskrivelse 2020-0 I -3 0

Bilaga - Affischeringsplatser inftir evenemang 2020-01-30
Bilaga - Affischeringsplatser inftir politiska val 2020-01-30

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att antatillägget till Bestämmelser om nyttjande av allmän plats

ffi:

Justerandes signatur
flrlu

Utdragsbestyrkande



QO

%

Protokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

s r 13 Dnr SBN 2O2O/OO1O7

Grunder för uttagande av avgift m.m. för parkering - ändring av
dokument
Sommonfottning
Den2020-01-21tog Samhällsbyggnadsnämnden om fri parkering siirskilda dagar. I och
med beslutet behöver dokumentet Grunder ft)r uttagande av avgift m.m. ftlr parkering
revideras. Revideringen innebär att det ska vara avgiftsfritt dag fiire helgdag och
helgdag på hela Kampenhof V och att flytta den "lila zonen" som är en 3 timmar
gratisparkering inom ett område på parkeringen Kampenhof V till parkeringen
Museigatan.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj åinsteskriv else 2020 -02-04
Samhällsbyggnadsforvaltningens tjiinsteskrivelse - Fri parkering särskilda dagar 2019-
t2-23
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag2l2}-}I-2lFri parkering särskilda dagar
Parkeringskarta
Grunder ftir uttagande av avgift m.m. ftjr parkering - åindrat dokument

Beslul

S amhäl I sby g gnadsnämnden beslutar att ftireslå kommunful lmäkti ge

att arfta revidering av dokumentet Grunder ftir uttagande av avgift m.m. ftir parkering
att börja gälla 2020-03 -0 1

att det ska vara avgiftsfritt dag ftire helgdag och helgdag och på hela parkeringen
Kampenhof V.

att parkeringen Musiegatan ska det vara 3 timmar avgiftsfritt

ffi:

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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2020-02-20

s r 14 Dnr SBN 2O2O/0OO04

Anmälningsärenden och underrättelser om avslutade
lantmäterisam m anträden 2020
Sqmmqnfqtlning
I ftirteckningar över underrättelser om avslutade ftinättningar och
lantmäterisammanträden samt anmälningsärenden redovisas vad som har inkommit till
Samhällsbyggnadsnämnden ftir kännedom under december månad 2019.

Beslutsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskrivelse 2020-0 I - I 0

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att notera informationen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-02-20

s 115 Dnr SBN 2O2O/OOOO5

lnformation från ordförande och förvaltningschef
Sommonfotlning
Tf. Förvaltningschef Aya Norvell informerar om ledarskapsfrågor ftir
samhällsbyggnadsft)rvaltningen, hur strukturen ser ut ft)r tillftillet och framtida
rekryteringar av en forvaltningschef.

Beslut

Samhällsbyggnadsniimnden beslutar

att notera informationen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande




