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           MILJÖ OCH  
           STADSBYGGNAD 
 

ANTAGANDEHANDLING 
 
 

Utlåtande över 

Områdesbestämmelser för 
DRAGSMARKS KYRKOMILJÖ 
Uddevalla kommun  
 
Områdesbestämmelserna är upprättade av Miljö och Stadsbyggnad den 1 november 2005. Ut-
låtandet är upprättat av Miljö och Stadsbyggnad den 27 januari 2006. 
 
PLANFÖRFARANDE 
 
Områdesbestämmelserna är handlagda med normalt planförfarande.  
 
HANDLÄGGNING AV UTSTÄLLNINGEN  
 
Områdesbestämmelserna har varit utställda för granskning på Medborgarkontoret, Stadsbiblio-
teket, Dragsmarks hembygdsgård samt vid Miljö och Stadsbyggnads kontor under tiden 4 no-
vember – 1 december 2005.  
Kungörelse om utställningen infördes i Bohusläningen samt anslogs på kommunens anslags-
tavla den 4 november 2005. Kopia av kungörelsen skickades den 2 november 2005 till sakäga-
re enligt fastighetsförteckningen, samtidigt skickades kompletta utställningshandlingar till 
Länsstyrelsen.  
 
HANDLÄGGNING AV FÖRSLAG TILL SKYDDSBESTÄMMELSER 
 
Med stöd av plan- och bygglagen, 5 kap §28a, förelade miljö och stadsbyggnadsnämnden äga-
ren till fastigheten Klostergård 1:27 att anmäla eventuella anspråk på ersättning eller inlösen 
med anledning av förslag till skyddsbestämmelser för fastigheten Klostergård 1:27, innebäran-
de rivningsförbud för huvudbyggnaden och särskilda skyddsbestämmelser för byggnadens yttre 
utseende.  
 
Förfarandet med föreläggandet ger kommunen möjlighet att i förväg bedöma vilka ekonomiska 
konsekvenser ett beslut om antagande av en detaljplan eller områdesbestämmelser kan få.  
 
Föreläggandet skickades med mottagningsbevis den 2 november 2005 och återkom till Miljö 
och Stadsbyggnad den 7 december 2005 vilket innebär att fastighetsägaren inte tagit del av fö-
reläggandet. Om miljö och stadsbyggnadsnämnden anser att skyddsbestämmelser för den aktu-
ella fastigheten ska införas i samband med dessa områdesbestämmelser behöver föreläggandet 
delges mottagaren på annat sätt än genom nämnda förfarande.  
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Kommentarer 
Kontoret föreslår att områdesbestämmelserna revideras så att skyddsbestämmelserna för fas-
tigheten Klostergård 1:27 utgår. Syftet med områdesbestämmelserna är i första hand att skydda 
områdets miljö och inte enskilda byggnader varför kontoret bedömer att frågan inte bör drivas 
ytterligare. Revideringen berör endast den aktuella fastighetsägaren och går honom inte emot 
varför en ny utställning inte behövs.  
 
SAMMANDRAG AV INKOMNA YTTRANDEN UNDER UTSTÄLL-
NINGSTIDEN samt 
MILJÖ och STADSBYGGNADS KOMMENTARER 
 
1. Länsstyrelsen, 2005-11-21 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i plan – och 
bygglagens 12 kap 1 § och nu kända förhållanden att områdesbestämmel-
serna kan accepteras och därför inte kommer att prövas av länsstyrelsen om 
de antas.  
a)  De synpunkter som tidigare framförts i ärendet har till en del beaktats. 
Synpunkterna kvarstår dock i ett antal frågor. 
Kommentarer  
a)  Kvarstående synpunkter tillgodoses inte. 
 
2. Nils Erik Hammar, ägare till fastigheten Klostergård 1:17, 2005-10-21. 
a)  Uppskattar beskedet att bestämmelsegränsen modifierats så att gjuteri-
ets industriområde lämnas utanför områdesbestämmelserna. Noterar även 
att andra delar av fastigheten ligger innanför bestämmelsegränsen, bl. a.  
boningshuset, vilket får betydelse i framtiden. Önskar således mottaga en 
omgång av områdesbestämmelserna och den slutgiltiga bestämmelsekartan 
när dessa vunnit laga kraft. 
Kommentarer  
a)  Kontoret kan mycket väl tillmötesgå denna önskan och kommer att skicka områdesbestäm-
melserna inklusive bestämmelsekartan till Nils Erik Hammar när dessa vunnit laga kraft, vilket 
kan bli tidigast i slutet av mars 2006.  
 
SYNPUNKTER SOM HELT ELLER DELVIS INTE TILLGODOSETTS 
 
a)   Anser att planarbetet ska avbrytas eller skjutas upp och att förslaget i handlingarna avs-
lås.  
Har framförts av: Bokenäsets framtid, Kultur och Fritidsnämnden, Folkpartiet Liberalerna i 
Uddevalla och Dragsmarks hembygdsförening (ägare till Klostergård 1:90).  
 
b)   Om områdesbestämmelser införs så ska dessa endast omfatta bygglovplikt för nybyggna-
der i omedelbar närhet av kyrkan, t.ex. inom en radie av 100 meter. 
Har framförts av: Centerpartiet i Uddevalla. 
 
c)   Områdets omfattning bör dels begränsas till det mest närliggande området och inte reglera 
mindre förändringar som omfärgning av fasader på jordbrukets ekonomibyggnader. 
Har framförts av: Moderata samlingspartiet. 
 
d)   Områdesbestämmelserna bör kompletteras med en vision för kyrkomiljöns bevarande och 
utveckling. 
Har framförts av: Länsstyrelsen och Bohusläns museum. 
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UNDERRÄTTELSE ENLIGT PBL 5:27 respektive 5:30  m.m. 
 
Utlåtandet skickas för kännedom till följande: 

 Leif Hammar, ägare till fastigheten Klostergård 1:27 
 Nils- Erik Hammar, delägare till fastigheten Klostergård  1:17  
 Dragsmarks hembygdsförening, ägare till fastigheten Klostergård 1:90. 
 Länsstyrelsen.  

 
 
Överklagandeanvisning skickas till följande fastighetsägare, om områdes-
bestämmelserna antas: 

 Dragsmarks hembygdsförening, ägare till fastigheten Klostergård 1:90. 
 

 
Begäran om prövning enligt PBL 12:1 skickas till: 

 Länsstyrelsen.   
 

 
 
 
 
 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Miljö och stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta 
 

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


