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UDDEVALLA KOMMUN     Dnr P 370 
           MILJÖ OCH  
           STADSBYGGNAD 
 

ANTAGANDEHANDLING 
 
 

 
Utlåtande över 

Områdesbestämmelser för 
BOKENÄS KYRKOMILJÖ 
Uddevalla kommun  
 
Områdesbestämmelserna är upprättade av Miljö och Stadsbyggnad den 25 maj 2005. 
Utlåtandet är upprättat av Miljö och Stadsbyggnad den 7 november 2005. 
 
PLANFÖRFARANDE 
Områdesbestämmelserna är handlagda med normalt planförfarande.  
 
HANDLÄGGNING AV UTSTÄLLNINGEN  
Områdesbestämmelserna har varit utställda för granskning på Med-
borgarkontoret, stadsbiblioteket, Bokenäs församlingshem samt vid 
Miljö och Stadsbyggnads kontor under tiden 6 oktober – 3 november 
2005.  
Kungörelse om utställningen infördes i Bohusläningen samt anslogs 
på kommunens anslagstavla den 6 oktober 2005. Kopia av kungörel-
sen skickades den 5 oktober 2005 till sakägare enligt fastighetsför-
teckningen, samtidigt skickades kompletta utställningshandlingar till 
Länsstyrelsen.  
 
INKOMNA YTTRANDEN UNDER UTSTÄLLNINGSTIDEN  
   Inga yttranden har inkommit under utställningstiden. 
 
SYNPUNKTER SOM HELT ELLER DELVIS INTE TILLGODOSETTS 
a)   Anser att planarbetet ska avbryts eller skjutas upp och att förslaget i handlingarna 
avslås.  
Har framförts av: Bokenäsets framtid, Kultur och Fritidsnämnden, Folkpartiet Libera-
lerna i Uddevalla.  
 
b)   Om områdesbestämmelser införs så ska dessa endast omfatta bygglovplikt för ny-
byggnader i omedelbar närhet av kyrkan, t.ex. inom en radie av 100 meter. 
Har framförts av: Centerpartiet i Uddevalla. 
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c)   Områdesbestämmelserna bör kompletteras med en vision för kyr-
komiljöns bevarande och utveckling. 
d)   Gränsen för områdesbestämmelserna bör omfatta ett större om-
råde (enligt det första förslaget). 
Har framförts av: Länsstyrelsen och Bohusläns museum. 
 
e)   Föredrar det första förslagets gränsdragning som följer berg och skogsbrynet. Ser 
ologiskt ut med den nya gränsdragningen och finner det märkligt att deras egen fastighet 
i så fall ingår. 
Har framförts av: Barbara och Paul Bland, ägare till fastigheten Bön 2:13. 
 
 
 
UNDERRÄTTELSE ENLIGT PBL 5:27 respektive 5:30  m.m. 
 
Utlåtandet skickas för kännedom till följande fastighetsägare: 

 Barbara och Paul Bland, ägare till fastigheten Bön 2:13 samt  
 Länsstyrelsen.  

 
Överklagandeanvisning skickas till följande fastighetsägare, om om-
rådesbestämmelserna antas: 

 Barbara och Paul Bland, ägare till fastigheten Bön 2:13 
 
Begäran om prövning enligt PBL 12:1 skickas till: 

 Länsstyrelsen.   
 
 
 
 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
Miljö och stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta 
 

att  godkänna utlåtandet samt 
att  anta områdesbestämmelserna 
 
 
 
MILJÖ OCH STADSBYGGNAD 
 
Sören Larsson   Elisabet Fjellman 
planchef   planarkitekt 


