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

 

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

hygienartiklar. Undvik även citrus och nötter. 

 

Information med anledning av Covid -19  

På grund av rådande situation med Covid-19 godkänner nämndens ordförande att ledamöter deltar på 

distans. Anledningen är att minska risken för att sprida smitta.     

  

Ledamöter som avser delta på distans via Teams anmäler det till josefin.florell@uddevalla.se   

  

För ledamöter som deltar på plats genomförs sammanträdet i en lokal där deltagare kan följa 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd.  
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Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

Telefon 0522-69 70 17 
josefin.florell@uddevalla.se 

 

Granskning: detaljplan Utby 2:7 

Sammanfattning 

Kultur och fritid har mottagit detaljplan Utby 2:7 för granskning. Kultur och 

fritidsnämnden lämnade synpunkter i samrådet (KFN 2020-03-18 § 44).   

 

Sedan samrådet har detaljplanen ändrats med avseende på dagvattenhantering och 

ledningsrätter. För att säkerställa att marken inte förändras på olämpligt sätt och att den 

nya bebyggelsen ska passa in med befintlig bebyggelse och gatustruktur har 

detaljplanen även kompletterats med en bestämmelse om maximal marknivåförändring 

på en meter inom delar av kvartersmarken.  

 

Samhällsbyggnad har fört en dialog med kultur och fritid om nämndens svar 

på samrådsversionen av detaljplanen. Dialogen berörde kultur och fritids synpunkter 

på angöringspunkter till omgivande naturmiljöer, vilket nu är mer utförligt beskrivet i 

planbeskrivningen; planbeskrivningen anger att omkringliggande rekreations- och 

naturområde i samband med exploateringen ska exponeras bättre samt 

tillgängliggöras. Detta föreslås av samhällsbyggnad ske i anslutning till planområdet 

i samarbete med markägare och andra berörda.  Kultur och fritid ställer sig positiva till 

detta.  

 

Kultur och fritid hade i samrådet önskemål om att aktivitetsyta som finns inom 

detaljplanen och som tas i anspråk ska ersättas och att tillgång till offentliga 

mötesplatser i området beaktas. Detta är inte tillgodosett. Gällande tillgång till 

mötesplatser och tillskapande av nya boendeformer, anger planbeskrivningen att 

detaljplanen inte bidrar till det då det är en liten plan. Vidare anger planbeskrivningen 

att dessa värden blir än viktigare vid fortsatt exploatering av området. Kultur och fritid 

tillstyrker den bedömningen.             

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-07-10 

Planbeskrivning Utby 2:7, granskningshandling   

Plankarta, Utby 2:7 granskningshandling 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden lämnar inget att erinra till granskningsversionen av Utby 

2:7.  
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Granskningshandlingar 

 
Planhandlingar inför samrådet inkluderar nedanstående dokument. 

Uddevalla Kommun 

[X] Plankarta med bestämmelser 

[X] Planbeskrivning 

[X] Fastighetsförteckning 

[X] Illustrationskarta 

Utredningar samt övriga handlingar 
 

[X] Dagvattenutredning, ÅF 2020-05-20, Reviderad version 

[X] Geoteknisk utredning, Bohusgeo 2020-01-10 

[X] Geoteknisk utredning, Bohusgeo 2004-01-20 

[X] Arkeologisk förundersökning, RIO Göteborg 2019-10-16 

 

Bakgrund 

 

Planförfrågan har inkommit till Uddevalla kommuns Samhällsbyggnadsavdelning i syfte att pröva 

möjligheten att exploatera tidigare obebyggd naturmark med bostäder inom fastigheten Utby 2:7. 

Det utpekade området är detaljplanelagt genom en plan som vann laga kraft 2004. 

Genomförandetiden för planen varade i 10 år, fram till 2014. Föreslaget detaljplansområde var i 2004 

års plan först tänkt som bostäder, men förändrades till naturmark vid samrådsskedet.  

Utby har pekats ut som intressant som förtätning och flera exploateringar har skett i området.  

Förutsättningarna för förtätning inom området har således förändrats och kommer prövas i denna 

detaljplan.  

 

Planens syfte och huvuddrag 

 

Detaljplanens syfte är att pröva områdets lämplighet för bostadsändamål genom förtätning på mark 

som i gällande detaljplan är avsatt som natur. Vidare syftar planen till att inte längre inkludera 

området för transformatorstation och omvandla detta till naturmark, då placering har ändrats och 

förverkligats på annan plats, i sydöstra delen av Utby 2:7.  

 

Planförslaget innebär att en mindre yta av tidigare obebyggd mark exploateras. Exploateringen är 

ringa i sin omfattning och föreslår omkring 2-3 bostäder tänkta som enfamiljshus.  
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Planförfarande 

 

Detaljplanen hanteras enligt reglerna i PBL kap 5 § 11-35 (PBL 2010:900). Planen handläggs med ett 

standardförfarande då planen inte bedöms vara av betydande intresse för allmänheten eller antas 

medföra betydande miljöpåverkan. Planförslaget bedöms även vara förenligt med översiktsplanen.  

 

Planen har genomgått samrådsfasen där berörda aktörer och sakägare har fått lämna synpunkter och 

yttranden. Detaljplaneförslaget har efter samråd bearbetats samt reviderats till denna 

granskningshandling. De revideringar som har utförts beskrivs kort nedan.  

 

Detaljplaneförslaget är nu inne i granskningsfasen där samrådskretsen får möjlighet att granska det 

reviderade detaljplaneförslaget. Efter granskningen sammanställs alla yttranden från både samrådet 

samt granskningen och redovisas i ett granskningsutlåtande från kommunen.  Därefter kommer ett 

slutgiltigt förslag att föreslås för antagande. Samrådskretsen har därefter möjlighet att överpröva 

antagandet om de inte fått sina intressen tillgodosedda. 

 

Revideringar 

Kvartersmarken för bostadsändamål har utökats i planområdets norra del. Den utökade 

kvartersmarken har även försetts med byggnadsförbud samt reservat för allmännyttiga 

underjordiska ledningar. Denna revidering har gjorts för att skötseln av marken inte skall ingå i en 

gemensamhetsanläggning samt att ledningsinnehavaren skall kunna sköta sina ledningar på ett 

rationellt sätt. Fastighetsägaren ansvar för dagvattenhanteringen inom sin egen fastighet och 

ansvarar därför också över respektive del av avrinningsdiket. 

 

I södra delen av kvartersmarken har ett reservat för allmännyttiga underjordiska ledningar införts. 

Reservatet är till för att skydda den ledningsrätt som finns för en nedgrävd fiberkabel. Denna mark 

förses även med byggnadsförbud.  

 

Bestämmelse om att startbesked inte får ges för uppförande av byggnader om inte rekommenderade 

Figur 1. Skede i planprocessen  

Källa: Uddevalla kommun 
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eller avtalade lokala dagvattenfördröjningsmagasin anordnas implementeras på kvartersmarken för 

att säkerställa att dessa anordningar anläggs.  

Bestämmelse om markens anordnande införs inom delar av kvartersmarken för att säkerställa att 

marknivån inte förändras på ett olämpligt sätt.  

Plandata 

 

Lokalisering 

 

Planområdet är beläget i Utby, ca en mil väster om Uddevalla centrum. Planområdets areal uppgår 

till ca 4000 kvadratmeter och avgränsas av fastighetsgräns för del av Utby 2:7. 

 

Figur 2. 

Lokalisering 

planområde. 

Källa: Uddevalla 

kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markägoförhållande 

 

Planområdet är en 

del av fastigheten 

Utby 2:7 som är i 

enskild ägo. 

 

Figur 3. Ungefärlig 

avgränsning 

planområde. Källa: 

Uddevalla 

kommun 
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Planförslaget innehåller  

 

Kvartersmark 

Bostadsändamål ca 2970 kvm 

 

Allmän platsmark 

Gata  ca 1000 kvm  

Natur  ca 130 kvm 

 

 

Förenligt med Miljöbalken 

 

Enligt PBL 2 kap. ska hänsyn tas både till allmänna och enskilda intressen vid prövningen av 

lämpligheten av föreslagen planläggning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och 

vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken (MB), SFS 1998:808 samt föreskrifter om 

miljökvalitetsnormer i miljöbalkens 5 kap. ska tillämpas.  

 

Hushållningsbestämmelser  

 

I miljöbalkens kapitel 3 och 4 föreskrivs att mark- och vattenområden skall användas för det eller de 

ändamål de är mest lämpade för och sträva efter en god hushållning av mark. Det ska ske i enlighet 

med hänsyn till nationella intressen för bland annat natur- och kulturvård eller friluftslivet samt 

riksintressen.  

Planområdet ligger inom zon för riksintresse, Högexploaterad kust. Målet med riksintresset är att 

fortsatt tillgänglighetsgöra strandlinjen för allmänheten. Värden viktiga för den högexploaterade 

kusten inkluderar exempelvis också förutsättningar för ett rörligt friluftsliv, badplatser, fiskeplatser 

och andra typer av rekreationsmiljöer för ett stort antal människor. Planförslaget bedöms uppfylla 

dessa kriterier utan att negativt påverka riksintressets värden. 

Miljökvalitetsnormer  

 

Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalkens 5 kap. som behandlar miljökvalitet för mark, 

vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Dagvattenutredningen (ÅF 2020-05-20) 

har visat på att väldigt små mängder av fosfor och mindre metaller inte helt filtreras inom 

planområdet enligt de högre krav som finns för recipienten Havstensfjorden, som klassas som 

känslig. Däremot så finns det inget som tyder på att dessa små mängder föroreningsämnen når 

recipienten, utan de filtreras i diken nedströms. Bedömningen görs därför att dagvatten från 

planområdet inte påverkar miljökvalitetsnormer negativt. I övrigt görs bedömningen att det inte 

finns några andra indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att 

överskridas inom det aktuella planområdet eller i nära anslutning till planområdet på grund av 

föreslagen exploatering.  
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Natura 2000 

 

Norra delen av Havstensfjorden utgör naturreservat och delar av fjorden utgör Natura 2000-område. 

Natura 2000-områden är klassade som riksintresse i Sverige. Aktuellt planområdet ingår inte i det 

skyddade områden, men har Havstensfjorden som recipient, vilket ställer krav på dagvattenhantering 

och rening. Bedömningen görs att dessa krav kan uppfyllas på ett godtagbart sätt vid ett 

genomförande av planförslaget. 

 

Behovsbedömning 

 

Föreslagen markanvändning bedöms ej få negativ inverkan på riksintressen. Detaljplanen bedöms 

heller inte bidra till betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning enligt 

Länsstyrelsesamråd 2018-03-19. Länsstyrelsen poängterar att planområdet ingår i område med 

särskilda bestämmelser enligt 4 kap. MB, och att planförslagets konsekvenser och påverkan på 

riksintressen i arbetet behöver fortsatt beskrivas och motiveras för att skapa en lämplig inpassning av 

bebyggelsen i landskapet. 

 

Miljömål 
 

Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljökvalitetsmål för Sverige. Dessa ger en vägledande bild 

för Sveriges miljöpolitikiska inriktning. Dessa mål behandlar vilka kvalitéer som är viktiga i vår natur- 

och kulturmiljö samt hur vi kan arbeta för att göra en omställning av samhället för att skydda och 

utveckla dessa värden.  

Inom detaljplaneringen bejakas en hållbar samhällsutveckling. Varje detaljplan har ett unikt syfte och 

berör i olika mån av de övergripande miljökvalitetsmålen. För den aktuella detaljplanen bedöms 

nedanstående mål av särskild vikt. 

 

God bebyggd miljö 

 

Målet om god bebyggd miljö är ett paraplymål för hur den fysiska samhällsplaneringen kan bidra till 

ett hållbart samhälle. En planering som gynnar hållbara transporter genom att kollektivtrafik samt 

gång- och cykeltrafik prioriteras bidrar till miljömålen. Befintlig infrastruktur utnyttjas för 

samhällsekonomiska vinster samt ett effektivt hushållande av mark. 

Planförslaget medför att befintlig infrastruktur utnyttjas. Tillgång finns även till cykel- och gångväg. 

Förslaget föreslår bebyggelse utanför tätort vilket begränsar områdets tillgång till exempelvis lokal 

kollektivtrafik. God bebyggd miljö kan ändå uppnås då det inom en relativ närhet går att tillgå 

regional kollektivtrafik samt att det är god hushållning av mark där landsbygden förtätas utan att ta i 

anspråk tidigare obebyggda miljöer. 
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Tidigare ställningstaganden 

 

Översiktsplan 

För Uddevalla kommun gäller Översiktsplan 2010. Översiktsplanen förordar att kommunen ska verka 

för att ta till vara på attraktiva miljöer med kustnära boende. Det bör ske med att fortsatt ge tillgång 

till stranden för allmänheten samt fortsatt beakta det rörliga friluftslivet och gynna en hållbar 

samhällsutveckling. Översiktsplanen tillåter under dessa förutsättningar att ny bebyggelse tillkommer 

inom zonen.  

 

Detaljplaner 

 

För planområdet gäller detaljplan 1485K-P2004/15, för del av Utby 2:7, laga kraftvunnen 2004-12-17. 

I gällande plan är berört område avsatt som naturmark, lokalgata samt teknisk anläggning. 

 

Figur 4. Nuvarande detaljplan. Källa: Uddevalla kommun 
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Övriga beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-25 att godkänna begäran om ansökan för planbesked för 

bostäder inom på Utby 2:7.  

 

Dagvattenhandledning för Uddevalla kommun 

 

Uddevalla kommun har som del i kommunens VA-plan ett dokument för dagvattenhandledning. 

Handledningen utgår från de antagna ställningstagandena gällande dagvatten (Kommunfullmäktige 

2015-12-09). Dagvattnet ska i möjligaste mån omhändertas så nära källan som möjligt för att minska 

belastningen på ledningssystem och recipienter. Ställningstagande i VA-strategin är att dagvatten 

skall ses som en estetisk, ekologisk och hydrologisk resurs vilket bland annat innebär att man ska 

verka för mer öppen dagvattenavledning och att dagvattnet skall renas och fördröjas så nära källan 

som möjligt för att minska belastning på recipient och ledningssystem. Hanteringen av dagvatten 

skall även planeras så att översvämning eller annan olägenhet inte sker för omgivningen. 

 

Övergripande miljömål Uddevalla kommun 
 

Uddevalla kommun har upprättat en lokal miljöstrategi (2013-03-14) för att samordna och vägleda 

miljöarbetet för att nå ett hållbart Uddevalla. Denna strategi utgår från de 16 nationella 

miljökvalitetsmålen. Genom den lokala miljöstrategin har dessa mål översatts till 6 kommunala 

miljömål och åtgärder för Uddevalla kommun. Uddevalla har som mål att genom 

samhällsplaneringen kunna skapa förutsättningar för en hållbar livsstil med minskade utsläpp, 

hållbara transporter samt användningen av hållbara energikällor. 
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Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 

 

Pågående Markanvändning 

 

Förutsättning 

Området är idag detaljplanelagt i huvudsak som naturområde. Det avgränsade området angavs 

tidigare som öppen ängsmark, men dagens karaktär av platsen präglas mestadels av slybeväxt mark.  

Planförslag och konsekvenser 

Planen föreslår att det som tidigare har varit utpekat som natur övergår till kvartersmark i syfte för 

byggnation av bostäder. Sedan föregående detaljplans antagande har planområdet och angränsande 

område förändrat sin karaktär till att förtätas. Djurhållning, åkerbruk samt slåttermarker 

koncentreras nu norr om Utby. Planen medför att Utby förtätas ytterligare och att grönområden 

koncentrats i randzonen runt Utby.  

Natur och rekreation 

 

Förutsättning 

Planområdet utgörs av ett slybeväxt markområde mellan äldre 

samt nyare bebyggelse i norra delen av Utby. Naturvärde är 

under dagens förutsättningar endast av viss lokal betydelse. 

Området var tidigare ängsmark samt mark för lokal djurhållning. 

Rekreationella värden har tidigare funnits genom djurhållning. 

Planområdets värde som strövområde anses som nominell 

utifrån områdets storlek samt kopplingar till annan 

sammanhängande natur.  

 

I nära anslutning till området finns det natur- och 

rekreationsområden. Dessa nås via naturstigar öster om 

planområdet samt via huvudgatan Tåbergsvägen.  

 

 

Planförslag och konsekvenser 

Naturmark övergår till kvartersmark för bostäder. Arealen för naturmarken minskar med 2400 

kvadratmeter. Marken har visst brukningsvärde för rekreation samt som naturområde men större 

arealer finns i närheten strax norr om planområdet. Då de tidigare har varit djurhållning på platsen 

som övergått till en slybeväxt grön kil har inga stora naturvärden ännu hunnit utvecklas, men skulle 

kunna ha skett på sikt. Planförslaget föreslår att marken närmast tomterna i norr fortsatt är 

Figur 5. Naturstig till strövområde  

Källa: Uddevalla kommun 
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naturmark för att behålla en vegetationszon, samt för att 

säkerställa tillgången ledningsrätt för allmännyttiga 

underjordiska ledningar och bevara befintligt dike.  

 

Sammantaget medför exploateringen viss negativ konsekvens 

för grönytefaktorn i området. Planområdes naturmark har idag 

begränsade naturvärden och små rekreationsmöjligheter, men 

har betydelse som variationstyp av markanvändning och sätter 

högre krav på att andra grönområden fredas i närhet till 

planområdet.  

 

För att dessa omkringliggande rekreations- och 

naturområden ska förbli tillgängliga och fortsatt enkla att 

nå så ska dessa i samband med exploateringen exponeras 

bättre samt tillgänglighetsgöras. Det föreslås ske i 

anslutning till planområdet i samspråk med markägare och 

andra sakägare i området.  

 

 

 

 

 

Figur 7. Skiss Entrépunkter Rekreation & Natur  

Källa: Uddevalla kommun 

Figur 6. Difus entré till strövområde  

Källa: Uddevalla kommun 
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Arkeologi 

 

Förutsättning 

Inom planområdet finns inga sedan tidigare 

kända fornlämningar. Strax väster om planen, 

inom fastigheten Utby 4:6 finns det en känd 

fornlämning RAÄ Herrestad 142:1. För att 

säkerställa fornlämningens avgränsning samt 

karaktär utförde RIO Göteborg Natur- och 

kulturkooperativ (2019-10-14) en arkeologisk 

undersökning.   

 

Vid undersökningen påträffades endast 

enstaka bitar slagen flinta i matjord.  

 

Länsstyrelsen gör bedömningen att 

fornlämningen RAÄ Herrestad 142:1 inte 

längre omfattas av kulturmiljölagens bestämmelser.  

 

Lämningens influensområde avgränsades genom utredningen till att endast ligga inom 

grannfastigheten Utby 4:6, det lila området väster om Utby 2:7. Bebyggelse inom fastigheten Utby 

2:7 säkerställdes därför inte förhindra ytterligare fynd eller på annat sätt påverka arkeologisk 

kulturmiljö negativt. 

 

Planförslag och konsekvenser 

Fornlämningens omfattas inte längre av kulturmiljölagens bestämmelser vilket gör att det inte 

påverkar planens syfte, inga ytterligare skydd kommer heller vidtas i planförslaget. Då det under den 

arkeologiska undersökningen också har konstaterats att fastigheten Utby 2:7 inte innefattas som 

potentiellt influens- eller spridningsområde för fornlämning görs bedömningen att planförslaget kan 

genomföras utan negativa konsekvenser för nya arkeologiska fynd. 

 

Bebyggelse  

 

Förutsättning 

Utby är ett område med sammanhållen bebyggelse. Huvudsakligen präglas bebyggelsen av fristående 

enfamiljsbostäder. Tidigare dominerades bebyggelsen av fritidshus. Sedan millenniumskiftet och 

framåt så har området kompletterats och förtätats med en betydande del bostäder som nyttjas för 

permanent bruk. Dessutom så har även tidigare fritidsboenden fått ökad byggrätt och i stor 

omfattning nyttjas som åretruntboende. 

 

Husen som finns i området präglas av tidsenlig arkitektur från då de har uppförts, vilket främst är 

från 1950-talet samt början av 2000-talet. Nyare exploateringar har relativt stora byggrätter. 

 

Figur 8. Fornlämning RAÄ Herrestad 142:1 

markerat med lila, väster om planområdet  

Källa: Uddevalla kommun 
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Befintlig bebyggelse norr och öster om planområdet påverkas av 

ny bebyggelse. Den befintliga bebyggelsen ligger ett par meter 

högre upp än ny föreslagen bebyggelse inom planområdet.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Planförslaget föreslår att den bebyggelsestruktur för Utby som en plats för åretruntboende med i 

huvudsak fristående enfamiljsbostäder följs. Byggrätterna föreslås vara något mindre än de som har 

exploaterats söder om området för att bättre passa tomternas tänkta storlek. Utformningen på 

byggnadernas fasader, takvinkel och byggnadsstil regleras inte i detaljplanen.  

 

För att höjdsättningen av den nya bebyggelsen skall passa in med befintlig bebyggelsestruktur samt 

gatustruktur så regleras möjligheterna till hur mycket marknivåerna för förändras inom planområdet. 

Intentionen är att kvartersmarken inte skall fyllas upp mer än nödvändigt samtidigt som 

höjdsättningen av kvartersmarken passar ihop med den befintliga gatustrukturen i området samt 

avrinningsvägar av dagvatten och skyfall.  

 

Byggnadshöjden regleras i planen med en nockhöjdsbestämmelse och storleken på byggrätterna 

regleras procentuellt med bruttoarearestrektioner utifrån fastighetsstorleken. Den procentuella 

regleringen möjliggör en viss flexibilitet av upplåtelseform, fördelning av byggnadsrätt mellan 

huvudbyggnad och komplementbyggnader samt säkerställer beräkningar och påverkan av 

dagvattenflöden. 

 

Figur 9. Illustrationsskiss  

Källa: Uddevalla kommun 
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Landskapsbild 

 

Förutsättning 

Planområdet är en kil av slåttermark mellan sammanhållen bebyggelse i norra delen av Utby. 

Området karaktär präglas av kringliggande skogsmarker samt småhusbebyggelse. Längre ifrån finns 

även havs- och fjordmiljöer vid Havstensfjorden.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Föreslagen marken är tänkt att bebyggas som en förtätning av bostadsområdet. Viss konsekvens 

finns för landskapsbilden då landskapet förtätas med bostäder. I övrigt följer den tänkta 

exploateringen övrig bebyggelsestruktur.  

 

Bebyggelsen bedöms inte påverka landskapssiluetten från Havsstensfjorden i någon större 

utsträckning. 

 

Offentlig och kommersiell service 

 

Förutsättning 

Närmaste kommersiell service finns på Torp, cirka 3 kilometer nordöst om planområdet. Offentlig 

service hänvisas i första hand till Herrestad, cirka 4 kilometer öster om planområdet. För tillfället 

finns inga planer på utveckling av service inom Utby. 

Planförslag och konsekvenser 

Förslaget bidrar inte till mer service för området. Service finns att nå inom en förhållandevis rimlig 

distans.  

Gator och Trafik 

 

Trafik och gator 

 

Förutsättning 

Planområdet nås idag via Tåbergsvägen in på befintliga Pirreliden. Tåbergsvägen är matargata för 

större delen av Utby och har bitvis försetts med gång- och cykelavsnitt.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Trafikmängden påverkas marginellt av planförslaget. Ny infrastruktur behöver inte anordnas för att 

genomföra förslaget. 

 

Gång- och cykeltrafik 

 

Förutsättning 

Cykelväg finns bitvis längst med Tåbergsvägen. Längst med riksväg 161 finns cykel- och gångvägar 
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mot Torp samt Uddevalla Centrum. I närområdet samutnyttjas lokalgatorna mellan mjuka och hårda 

trafikanter.  

Planförslag och konsekvenser 

Området förses till viss del av cykel- och gångväg. Trafikmängden tillåter fortsatt att lokalgator 

samutnyttjas. Förutsättningar för att kunna röra sig som mjuk trafikant är godtagbara. Tydligare 

kopplingar till omkringliggande naturområden kan underlätta för gående. 

 

Kollektivtrafik 

 

Förutsättningar 

Närmaste hållplats för reguljär kollektivtrafik finns längst med riksväg 161, ca 1,5 kilometer norr om 

Utby 2:7. Hållplats för lokaltrafik samt skolbuss finns att nå via gång- och cykelväg 500 meter norr om 

planområdet på Tåbergsvägen.  

Planförslag och konsekvenser 

Utby är beläget utanför tätorterna och en bit ifrån kollektivtrafikstråken. Möjlighet att utnyttja 

kollektivtrafik finns men området är till stor del beroende av personbilstrafik i dagsläget. 

Boendemiljöer i områden utan utbygg kollektivtrafik har en negativ konsekvens för hållbart kollektivt 

resande. Vidare förtätningar kan öka underlaget för framtida kollektivtrafikdragning, men det finns 

inga planer för det i för tillfället.  

 

Parkering 

Förutsättningar 

Uddevalla kommun arbetar för tillfället för en ny parkeringsstrategi. I enlighet till de riktlinjer som 

förbereds så föreslås parkering anläggas inom kvartersmark. 

 

Planförslag och konsekvenser 

Parkering föreslås i planförslaget att uppföras inom respektive fastighet.  

 

Geoteknik 
 

Markförhållanden 

Förutsättning 

Bohusgeo har utfört en geoteknisk utredning i planområdet (Bohusgeo 2020-01-10). Marken delas i 

rapporten upp i två områden, västra och östra delen.  Djupet till fast botten varierar mellan 5 och 9 

meter, där den västra har ett något mindre jordlager. Jordlagren utgörs i huvudsak av torrskorpelera, 

lera samt friktionsjord vilande på berg. Vattenkvoten har uppmätts till ca 30%. 

Planförslag och konsekvenser 

I den geotekniska utredningen så bedöms släntstabiliteten som tillfredställande för både befintliga 

förhållanden samt med tänkt byggnation. Rapporten rekommenderar en belastningsgräns om 50 

kPa, för att begränsa uppfyllnader. Planområdet är flackt och bedöms ej behöva permanenta 
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schakter. Förutsättningarna för grundläggning bedöms som goda i hela planområdet utifrån planens 

syfte. Kompletterande geoteknisk undersökning kan bli aktuell i byggskedet.  

 

Bergras och blocknedfall 

 

Förutsättning 

Planområdet både utgörs och angränsas av relativt flack mark. Mindre höjning finns sydost om 

planområdet.  

Planförslag och konsekvenser 

Planområdet bedöms inte beröras av risk för bergras eller blocknedfall.  

 

Sociala perspektiv 

 

Barnperspektiv 

 

Förutsättning 

I planläggning ska barn och ungas behov samt perspektiv lyftas fram. Planläggningen skall bejaka och 

ta hänsyn till barn och ungas intressen samt behov. Utifrån planförslagets ringa omfattning görs 

bedömningen att en djupgående barnkonsekvensbeskrivning inte behöver utföras i detaljplanarbete.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Barn och ungas möjlighet till att röra sig fritt påverkas av de föreslagna bostädernas läge geografiskt. 

Lokalt finns det goda möjligheter att röra sig fritt. Det finns även närhet till naturmarker med 

rekreationsmöjligheter för barn och unga som är en stor tillgång. Barn och ungas möjlighet att röra 

sig självständigt till servicepunkter samt andra mötespunkter utanför närområdet är något 

begränsad.  

 

Jämställdhet och mångfald 

 

Förutsättning 

Uddevalla kommun har en strategi om att värna om mångfald samt social hållbarhet. Utby är ett 

område med socioekonomisk stark sammansättning, med homogen bebyggelsestruktur och få 

offentliga mötesplatser. 

 

Planförslag och konsekvenser  

Planen bidrar inte till att skapa nya boendeformer eller mötesplatser inom Utby. Den ringa 

omfattningen av planområdet gör att detta mål är svårt att uppnå inom föreslagen plan. 

Sammantaget bedöms exploatering inte medföra positiva konsekvenser för jämställdhet och 

mångfald i området. Dessa värden blir än viktigare i vidare utbyggnad och förtätning av området. 
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Hydrologiska förhållanden 

 

Dagvattenhantering 

 

Förutsättning 

En dagvattenutredning har upprättats av ÅF (2018-04-13) och senare kompletterats samt reviderats 

2020-05-20. I utredningen konstateras det att det finns ett öppet dike i norra delen av planområdet. I 

detta dike avvattnas de fastigheter som ligger norr och öster om planområdet. 

Dagvattenutredningen har undersökt områdets möjligheter att omhänderta dagvattenflöden för upp 

till hundraårsregn. Under nuvarande förutsättningar så kan marken själv infiltrera det mesta av det 

lokala dagvattnet som uppkommer inom planområdet. Axels väg är i dagsläget upphöjd och 

utformad utan diken, avrinning sker från vägbana i riktning norr till planområdet. Vid större mängder 

dagvatten finns det kapacitet i diket i planområdets norra del. Avvattningen från Pirreliden sker också 

mot det som är avsett för kvartersmark. 

 

Uddevalla kommun har som del i kommunens VA-plan ett dokument för dagvattenhandledning. 

Handledningen utgår från de antagna ställningstagandena gällande dagvatten och dess hantering 

(Kommunfullmäktige 2015-12-09). Dagvattnet ska i möjligaste mån omhändertas så nära källan som 

möjligt för att minska belastningen på ledningssystem och recipienter. Dagvatten skall även i de fall 

där det är möjligt omhändertas ytligt, bland annat för att skapa estetiska värden och naturlig 

filtration.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Genom planförslaget tillförs mer hårdgjord yta till 

området, vilket medför en försämring av markens 

möjlighet att själv infiltrera dagvatten. 

Utredningen har kalkylerats från att byggrätterna 

maximeras utifrån planförslaget. För att klara 

flöden upp till 100-års regn föreslås att de tre 

föreslagna fastigheterna kopplas samman med 

befintligt dike i norra delen av planområdet med 

möjlig avvattning i denna riktning.  

Omhändertagande av diket ansvaras av respektive 

fastighetsägare. I detta område finns även 

ledningsrätter för andra vatten- och 

avloppsledningar. Det är möjligt att även kulvertera 

diket för hantering av dagvatten. 

Om diket kulverteras så medför det en mindre omfattande negativ konsekvens för den biologiska 

mångfalden samt markens beskaffenhet av att filtrera bort föroreningar ur vattnet. Bedömningen är 

att avsnittet av diket som berörs i planläggningen är litet och att en kulvertering har ringa negativa 

konsekvenser ur biologiska aspekter men fördelar ur skötsel- och driftsynpunkt. 

Figur 10. Befintligt dike 

Källa: Uddevalla kommun 
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Dagvattenutredningen utförd av ÅF (2020-05-20) föreslår att mindre dagvattenmagasin anläggs på 

respektive bostadsfastighet för att lokalt fördröja vattnet innan det når diket. Dimensioneringen för 

magasinen har beräknats för att säkerställa omhändertagande och fördröjning av vatten vid större 

flöden. Uddevalla kommun har i sina riktlinjer angett att lokal fördröjning skall anordnas och 

respektive fastighetsägare ansvarar för att fastigheten klarar att omhänderta och fördröja 

nederbördsmängder motsvarande 20-års regn. I plankartan införs bestämmelse om att startbesked 

inte ges försen rekommenderade fördröjningsmagasin anläggs för att säkerställa att dessa anläggs. 

Magasinens volym har i dagvattenutredningen beräknats kräva en volym om minst 5 kubikmeter för 

att klara av 20-års regn. Beräkningen utgår för ett fullt utnyttjande av byggrätten. Utredningen visar 

att det behövs minst 7 kubikmeter stora magasin för att fördröja en större nederbördsmängd 

motsvarande ett 100-års regn.  

Översvämningsrisk 

 

Förutsättning 

Planområdet är högt beläget och 

sluttar mot väster. Vid stora 

nederbördsflöden kan 

dagvattensystemets kapacitet 

överskridas temporärt och leda 

till ytliga flöden. Dessa avleds 

mot lågpunkter väster om 

planområdet.   

 

Dagvatten och skyfall leds i 

diken över fastigheten väster 

om planområdet, Utby 4:6. 

Kapaciteten i dessa diken är 

bitvis bristfällig och klarar inte större mängder vatten. 

 

Planförslag och konsekvenser 

Detaljplaneförslaget tillför fler hårdgjorda ytor vilket minskar markens kapacitet att lokalt 

omhänderta flöden samt skapar risker för ytlig avrinning. Däremot är den potentiella ökade 

belastningen av planförslaget för översvämningar relativt liten. Risken för lokala översvämningar är 

också liten. Anläggning av dagvattenmagasin lokalt inom kvartersmark förhöjer fastigheternas 

möjlighet att fördröja samt avlasta diket vid större flöden enligt ÅFs dagvattenutredning (2020-05-

20). 

 

Vattnets väg bort från planområdet sker främst från diket och vidare nordväst om området över 

fastigheten Utby 4:6. Kapacitetshöjdande åtgärder behöver troligtvis att utföras för detta dike. Detta 

föreslås ske antingen i samband med att nya kommunal vatten- och spillvattenledningar anläggs i 

området eller genom separat lantmäteriförrättning mellan berörda parter. 

 

Figur 11. Området med vattnets väg  

mot recipient markerat på satellitbild  

Källa: ÅF (2020-05-20) 
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Vattnet rör sig sedan under Tåbergsvägen i en trumma med god kapacitet och sedan vidare över 

åkermarkerna för att till slut nå till slutrecipienten Havstensfjorden.  

 

De magasin som föreslås för dagvattenhantering väntas minska översvämningsrisken både inom och i 

omgivningen. Om anläggande av magasin med kapacitet för 20-års regn sker kommer det vid ännu 

större regnmängder att belasta diken nedströms. Volymen av vattenflöden vid skyfall som väntas 

tillkomma genom ett genomförande av planen har en relativt liten påverkan.  

 

Vattenverksamhet 

 

Förutsättning 

Angränsande i västra delen av 

planområdet, tillsammans med 

fastigheten Utby 4:6, finns det idag 

enskilda brunnar. En av dessa är idag 

i bruk och används för dricksvatten 

av fastigheten Utby 4:6. En 

byggnation kan påverka 

grundvattnet och vattenkvalitén på 

brunnen.  

 

Utöver föreslagen exploatering 

planerar Uddevalla Vatten AB att 

anlägga nya vatten- och spillvattenledningar i området. Projektet är tänkt att utföras under hösten 

2020. Ledningarna är tänkta att gå i vägen precis väster om planområdet och kommer således också 

väldigt nära den aktiva brunnen. Dessa ledningar kan likt en exploatering av bostäder påverka 

grundvattnet och vattenkvalitén på brunnen. 

 

Planförslag och konsekvenser 

Uddevalla Vatten bygger ut ledningarna för kommunalt avlopp, vatten- och spillvatten skapas 

möjlighet för de som tidigare nyttjat brunn att få utnyttja kommunalt vatten.  

 

Vid ett genomförande av planen finns det risk för negativa konsekvenser för den enskilda brunnen 

som nyttjas av fastigheten Utby 4:6. Ett genomförande av planen kan till viss del påverka 

grundvattnet på ett lokalt plan och medföra att åtgärder behöver utföras för brunnen.  

 

För att säkerställa om åtgärder behöver utföras bör brunnen före och efter ett utförande av 

anläggande av vattenledningar undersökas. Samma förfarande bör ske i samband vid ett 

genomförande av detaljplanen. Om åtgärder behöver utföras står utföranden för iordningställandet.  

 

 

Figur 12. Färskvattenbrunnar  

Källa: Uddevalla Kommun 
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Hälsa och säkerhet 

 

Föroreningar 

 

Förutsättning 

Det finns inga större kända föroreningar finns inom planområdet. Dagvatten från området har 

Havstensfjorden som recipient. När dagvatten rör sig kan det bära med sig föroreningsämne, 

mineraler eller metaller.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Exploateringen förväntas inte bidra till framtida föroreningar i marken. Marken minskade yta att 

filtrera dagvatten, och ökade mängder får däremot viss konsekvens för miljökvalitetsnormer. 

Föroreningsämnen som kan finnas i framtida dagvattenflödet har därför studerats i 

dagvattenutredningen (ÅF 2020-05-20). Det framkommer i utredningen att stor del av de 

föroreningsämnen som finns i flöden renas lokalt. Endast fosfor och vissa tungmetaller överstiger av 

Uddevalla kommuns riktvärden för föroreningsämnen till känslig recipient, inom planområdet. 

I utredningen påvisas dock att dessa ämnen är av högst ringa grad och en bedömning görs att dessa 

ämnen kommer att filtreras nedströms innan de når recipient. Inga ytterligare åtgärder föreslås 

därför inom ramen för detaljplanen. 

 

Radon 

 

Förutsättning 

I samband med en äldre geotekniska utredningen i området 

(Bohusgeo 2004-01-20) gjordes en markradonmätning på 3 

punkter strax söder om planområdet. Radonhalten mättes upp till 

mellan 7 och 15 kBq/m3, vilket klassas som område för 

normalradonmark. Nuvarande område klassas däremot som 

normal- till högriskradonmark enligt tidigare kartering, vidare 

undersökningar bedöms ej behövas.  

Planförslag och konsekvenser 

Då inga ytterligare radonmätningar har utfört i samband med 

den geotekniska utredningen från 2020, utgår bedömningen att 

området är högriskradonmark. För både normal och normal- till 

högriskradonmark bör byggnaderna utföras radonsäkra. 

Eftersom byggnaderna skall utföras radonsäkra och utgår från att det är högriskradonmark kommer 

inga ytterligare mätningar att utföras. 

 

Buller 

 

Förutsättning 

Buller skapas främst från Tåbergsvägen, väst om planområdet, som är matargata för stora delar av 

Figur 13. Radonkartering  

Källa: Uddevalla kommun 
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Utby. Tåbergsvägen har karaktären av en lokalgata, med lägre hastigheter. Trafikmängden är låg och 

genererar relativt lite buller.  

Planförslag och konsekvenser 

Planförslaget innebär att kvartersmark för bostäder upprättas på en distans minst 30 meter från 

Tåbergsvägen, som är matargata i Utby. Även vid stor ökning av trafikmängden i närområdet så 

kommer bullernivåerna för de föreslagna bostäderna vara under riktvärdena för buller. Planförslaget 

bidrar inte i nämnvärd utsträckning till ytterligare trafikbuller för området.  

Förklaring av planbestämmelser 

 

Användningsbestämmelser 

 

 

Användningen gata, lokaltrafik, används för att säkerställa väg till och från bostäderna.   

 

 

Allmän platsmark för natur används i området för att säkerställa allmänt område för grönstruktur. 

Inom natur får gångstigar, ledningsrätter placeras. 

 

 

Kvartersmark för bostadsändamål för tänkt exploateringsområde. Placering av bostadshus 

specificeras inte. 

 

Egenskapsbestämmelser 

 

 

Syftet med bestämmelsen är att begränsa bruttosarean av byggrätten inom området samtidigt som 

flera olika upplåtelseformer möjliggörs. Genom en exploateringsgrad på 25% så finns det god 

förutsättning att nå god dagvattenhushållning samt begränsa byggrätternas storlek och skala. 

 

 
Nockhöjden för nya bostadshus begränsas till 6,0 meter. Bestämmelsen är till för att reglera 

byggrätten och anpassa den nya bebyggelsen till kringliggande norm. 

 

  Markens höjd får inte ändras mer än 1,0 meter från grundkartans nuvarande nivåangivelse, PBL 4 

kap. 10 § 

 

Syftet med bestämmelsen är att marknivån inte skall förändras i stor utsträckning. Marken i norra 

delen av planområdet innefattas inte av bestämmelsen, vilket möjliggör för förändringar och 

e1 25% Största bruttoarea är angivet värde i % av fastighetsarean inom användningsområdet, PBL 4
kap. 11 § 1 st 1 p.

)—6,0 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter , PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

NATUR
Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GATA1
Lokalgata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

B
Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

n1
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eventuell omläggning av nuvarande dike. 

 

Administrativa bestämmelser 

Genomförandetiden är 5 år., PBL 4 kap. 21 § 

 

Syftet med planbestämmelsen är att säkerställa byggrätten inom en 5 årsperiod. 

 

Huvudmannaskap 

 

Huvudmannaskapet för den allmänna platsen i planområdet är enskilt. Vidare förklaring om 

huvudmannaskap och ansvarsfördelning finns under genomförandebeskrivningen. 

 

   Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmark, PBL 4 kap. 6 § 

Markreservat skapas inom planområdet för att säkerställa ledningsrätter. 

 

Startbesked får inte ges för bostadshus eller tillhörande komplementbyggnader förrän 

dagvattenmagasin har anlagts. Kvartersmark, PBL 4 kap. 14 § 1 st 1 p. 

 

Planbestämmelsen intention är att säkerställa att dagvattenmagasin anläggs inom planområdet.  

 

Teknisk försörjning 

 

Vatten och avlopp 

 

Förutsättningar 

Uddevalla Vatten AB har för avsikt att anlägga ledningar för vatten och avlopp i norra delen av 

planområdet samt precis öster om planområdet. Planområdet avses ingå i kommunalt 

verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

 

Planförslag och konsekvenser 

Ny bebyggelse kommer anslutas till det kommunala VA-nätet. Lämplig anslutningspunkt för 

respektive fastighet anvisas av ledningsinnehavaren.  

 

Elförsörjning  

 

Förutsättning 

Vattenfall ansvarar för distributionsnätet. Inom planområdet finns det en kraftledning på 10 kv.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Reservat för transformatorstation som finns inom planområdet i tidigare detaljplan kan utgå. 

a1

u1



 

23 
 

Transformatorstation har byggts strax sydväst om planområdet och uppfyller kapacitetsbehovet. 

Kraftledningen på 10 kv som går diagonal över planområdet avses att tas bort.  

 

Avfallshantering 

 

Förutsättning 

Uddevalla Energi ansvarar för hämtning av källsorterat avfall. Avfall som inte ingår i hushållsnära 

avfall lämnas på återvinningsstation. Närmaste återvinningsstation finns på Torp.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Hushållsavfall föreslås hanteras inom planområdet för respektive fastighet.  

 

Fiber 

 

Förutsättning 

Fiberledningar finns inom planområdet. Dessa ledningar är nedgrävda och följer en sträckning i 

anslutning till lokalgata. Den ekonomiska föreningen Utby fiber ansvarar för fibernätet. 

 

Planförslag och konsekvenser 

Fiberledningarna som finns inom planområdet får ytterligare rättighetsskydd genom 

planbestämmelse, markreservat för allmängiltig underjordisk ledning. Det innebär att det området 

där ledningar för fiber finns inte får bebyggas med byggnadsverk eller andra anläggningar som 

omöjliggör driften av ledningen. 

 

Ledningsinnehavaren hänvisar anslutningspunkt till ledningen.  
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Genomförandebeskrivning 

Organisation och Administration  

 

Tidplan 

Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet och planens genomförande:  

Beslut om samråd i Samhällsbyggnadsnämnden Februari 2020  

Samråd    Februari-Mars 2020 

Underrättelse om granskning   Juni 2020 

Granskningstid   Juni-Juli 2020 

Beslut om antagande   September 2020 

Laga kraft, tidigast   Oktober 2020 

 

Planen vinner laga kraft tre veckor efter beslut om antagande har godkänts av beslutande organ på 

kommunen om överklagande av planen inte sker. 

Handläggning 

 

Handläggningen för planförslaget sköts av samhällsbyggnadsförvaltningen på Uddevalla kommun. 

Planavtal har upprättats mellan exploatör samt Uddevalla kommun för vilka åtagande respektive part 

åläggs i planarbetet.  

 

Genomförandetid 

 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Efter utsatt genomförandetid 

fortsätter planen att gälla fram tills den dag då beslut om ny, ändring eller upphävning av 

detaljplanen beslutats av kommunen.   

Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att efter ansökan om bygglov om 

det är i enlighet med planen. Efter genomförandetiden slut garanteras inte längre fastighetsägaren 

byggrätt. Kommunen kan efter genomförandetidens slut ändra eller upphäva planen.  

Under genomförandetiden åtar sig huvudman för allmän plats att iordningställa de för planen 

utpekade allmänna platserna.  

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

 

Allmän plats föreslås i det för planen avgränsade område enskilt huvudmannaskap.  

Inom planen och med angränsande områden i Utby så har denna lösning sedan tidigare 

implementerats, där vägar och övrig allmän platsmark sköts som gemensamhetsanläggningar eller 

dylikt. Då planförslaget endast berör en mindre del av den allmänna platsmarken så föreslås det 

fortsatt vara ett enskilt huvudmannaskap.  
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Ansvarsfördelning   

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

Gata Exploatör Gemensamhetsanläggning 

Natur Exploatör Fastighetsägare, om inget 

annat avtalas 

Kvartersmark 

(Bostadsändamål) 

Exploatör & Fastighetsägare Fastighetsägare 

Enskilt vatten och spillvatten Fastighetsägare från anvisad 

anslutningspunkt 

Fastighetsägare 

Allmänna vatten- och 

spillvattenledningar 

Uddevalla Vatten AB Uddevalla Vatten AB 

Dagvatten Fastighetsägare Fastighetsägare 

El, fiber, elektrisk 

kommunikation 

Respektive ledningsägare Respektive ledningsägare 

 

Fastighetsrättsliga frågor 

 
Fastighetsbildning 

 

 

Fastighet Fastighetsbildning Konsekvens Berörd yta  

Del av Utby 2:7 Ges möjlighet för avstyckning 

till bostadsändamål 

Avstyckas och ny 

fastighet/fastigheter bildas 

2970 kvm 

 Kvarstår som allmän plats, 

Gata 

Ingår fortsatt i Utby 2:7 1000 kvm 

 Omvandlas till allmän plats, 

Natur 

Ingår fortsatt i Utby 2:7 130 kvm 

 

Avstyckning och fastighetsreglering 

  

Genomförandet av detaljplanen kommer att medföra förändringar av fastighetsindelning och 

bildande av nya fastigheter. Fastighetsbildning sker i lantmäteriförrättning efter att detaljplanen har 

vunnit laga kraft. Genom avstyckning kommer nya fastigheter för bostadsändamål att tillskapas. 
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Gemensamhetsanläggningar & Samfälligheter 

Planområdet berörs av ett antal gemensamhetsanläggningar, samfälligheter och servitut. Planen 

kommer bland annat att belasta Pierrelidens vägförening samfällighet, Utby GA:19, som ansvarar för 

Pirreliden väg- och gångstråk. En utökning av allmän platsmark för gata i östra delen av planområdet 

genom att vägen breddas berör delvis GA:19. En utökning ser i syfte om att säkerställa infart till 

fastigheten Utby 2:9. En omprövning av GA:19 bedöms inte vara aktuell på grund av det utökade 

vägområdet.  

Utby GA:20 som ligger söder om planområdet bedöms inte påverkas av detaljplaneförslaget 

Planen berör även Utby GA:1, Utby samfällighetsförening, som är vägförening för vägar inom Utby 

med tillhörande dike- och vattenhantering. Inträde till Utby GA:1 är en förutsättning för de nya 

fastigheterna. De ansluts via inträdesavgift i enlighet med samfällighetens stadgar. 

 

Ny gemensamhetsanläggning eller annan form av förrättning kan komma att bildas för underhåll av 

dagvattendiken samt vägar som inte är del av GA:1 eller annan befintlig gemensamhetsanläggning 

inom området. Dagvatten från föreslagna fastigheter samt befintligt angränsande fastigheter norr 

och öster om planområdet nyttjar gemensamma diken vilka bör regleras.  

Det finns ingen gemensamhetsanläggning för naturmarken inom planområdet. Någon skötselplan 

avses inte upprättas för naturmarken på grund av dess ringa omfattning. Fastighetsägaren för 

naturmarken skall sköta den enligt lokal sed, om inget annat avtalas. 

Nyttjanderätt om tillgång till skogsfastighet Utby 2:8 beaktas genom att behålla allmän plats för 

lokalgata i plankartan. Genom delaktighet i gemensamhetsanläggningen samt bibehållande av 

allmänplatsmark för gata fram till fastighetsgränsen av Utby 2:8, kommer fortsatt passage vara 

möjlig.  

Exploateringsavtal 

Exploateringsavtal upprättas mellan exploatör och kommunen för att reglera vilka åtagande som 

förläggs på exploatören innan planen vinner laga kraft.  

Planens ringa omfattning samt att de allmänna åtagandena redan är utbyggda samt att respektive 

fastighetsägare ansvar för att de kraven på dagvattenhantering uppfylls, så kommer inte något 

exploateringsavtal att upprättas för detaljplanen.   

 

Tekniska frågor 

 
Geoteknik 

Geotekniken skall uppfylla krav från SGI. Geoteknisk undersökning har utförts men vid projektering 

av nya byggnader kan en komplettering behövas. Detta hanteras i samband med bygglov och/eller 

startbesked för byggnation.  

 

Radon 
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BBR:s krav på inomhusluft, 200Bq/m3 ska uppfyllas. Detta bevakas i samband med bygglov och eller 

bygganmälan. 

 

Vatten och avlopp 

Förbindelsepunkt för vatten och avlopp anvisas av Uddevalla Vatten AB. 

 

Fiber 

Förbindelsepunkt för fiber anvisas av Utby fiberförening. 

 

Buller 

BBR:s krav på ljudnivåer i inomhus samt för utemiljö ska uppfyllas vilket bevakas i samband med 

bygglov/bygganmälan. 

Dagvatten 

Fastighetsägaren ansvar för att anlägga fördröjningsmagasin inom avstyckad bostadsfastighet i 

enlighet med dagvattenutredningen (2020-05-20). Utby GA:1, Utby samfällighetsförening, som 

ansvarar för stora delar av vägnät och tillhörande diken i Utby ställer krav om att 

fördröjningsmagasinen ska ha en kapacitet motsvarande 100-årsregn. Åtagande för inträde i 

gemensamhetsanläggningen upprättas i lantmäteriförrättningen. 

Nyttjande av nedströms diken över fastigheten Utby 4:6 samt framtida underhåll av dessa föreslås 

att regleras i en lantmäteriförrättning. 

 

Ekonomiska Frågor 
 

Exploatör  

Exploatören svarar för kostnaderna för kommunens handläggning av detaljplanen i enlighet med 

planavtal, samt de utredningar som uppkommer under planarbetet.  

 

Fastighetsägare 

Vid bygglovsprövning kommer bygglovsavgifter att tas ut enligt gällande taxa vilket åläggs 

fastighetsägaren. Fastighetsägaren svarar för att upprätta de anläggningar för dagvattenhantering 

och andra åtagande som åläggs respektive fastighet. 

 

Uddevalla kommun 

Kommunen handlägger planen och debiterar planansökande enligt avtal. Kommunen har inte 

huvudmannaskap för allmän platsmark och hanterar inte kostnaderna för underhåll av dessa.  

Mark  
Ersättningar eller kostnader för servitut, ledningsrätt, allmänplats- respektive kvartersmark som ska 

överföras mellan fastigheter, regleras i normalfallet i en frivillig överenskommelse inför ansökan om 

fastighetsbildning. Kostnaden för fastighetsbildning kommer att fördelas efter den nytta som 

respektive fastighetsägare har av föreslagen åtgärd. 
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VA-anläggningsavgift  

Planområdet ansluts till kommunalt VA-nät. Anslutningsavgifter tas ut enligt gällande taxa. 

Markmiljö och fyllnadsmassor  

Åtgärder som krävs för markmiljö och fyllnadsmassor inom kvartersmarken bekostas av berörd 

fastighetsägare.  

Elledningar  
Eventuell flytt av ledningar inom planområdet bekostas av exploatören. 

Fiberledningar  

Eventuell flytt av ledningar inom planområdet bekostas av exploatören. 

Bygglovsavgift  

Vid bygglovsprövning kommer bygglovsavgifter att tas ut enligt gällande taxa. 

Förrättningskostnader 

Förrättningskostnader gällande fastighetsbildning betalas av lagfaren ägare eller ägare genom köp. 

Förrättningskostnader för ledningsrätter betalas av ledningshavaren. Ledningshavaren ansöker i sin 

tur förrättning om ändring bedöms göras på ledningsrätterna.  

 

Vid omprövning av gemensamhetsanläggningar betalas förrättningskostnaderna av delägande 

fastighet i respektive gemensamhetsanläggning.  
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Fortsatt planarbete 

 

Planen har varit ute på samråd där länsstyrelsen, berörda sakägare, myndigheter samt övriga som 

ingår i samrådskretsen yttrat sig. Planförslaget har nu reviderats, med hjälp av de yttranden som har 

inkommit. Detta granskningsförslag ger samrådskretsen möjlighet att syna de revideringar som har, 

eller inte har gjorts av planförslaget.  

 

Synpunkter från granskningen kommer att sammanställas tillsammans med synpunkterna från 

samrådsskedet i ett granskningsutlåtande efter att planen har granskats av samrådskretsen. Därefter 

kommer ett slutgiltigt planförslag föreslås antas av beslutsfattande part hos Uddevalla kommun.  

 

 

Medverkande tjänstemän 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

Plan & Exploatering  

 

Hugo Bennhage, planarkitekt  

Ann-Louise Andersson, planarkitekt 

Eva Schröder, plankoordinator 

Martin Hellström, planchef 

Petter Larsson, mark- och exploateringsingenjör 

 

GIS- och processutveckling 

Uddevalla Vatten AB 
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Martin Hellström Hugo Bennhage 

planchef  planarkitekt 

 

 

Uddevalla maj 2020 
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Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

Telefon 0522-69 70 17 
josefin.florell@uddevalla.se 

 

Samråd: ändring av detaljplan; Överby 1:31 mfl (Överbyhöjd) 

Sammanfattning 

Kultur och fritid har mottagit ändring av detaljplan för Överby 1:31 för samråd. 

Området är sedan tidigare planlagt för bostäder och ska omfatta cirka 30 småhus samt 

ett flerbostadshusområde om cirka 20 lägenheter. Flerbostadshusområdet tillhör en del 

av detaljplanen som inte omfattas av planändringen.  

 

Detaljplaneområdet är lokaliserat mindre än en mils avstånd från kultur och 

fritidsverksamheter i Källdal, vilket är positivt. Planbeskrivningen anger att en 

busshållplats finns inom 1 kilometers avstånd och att gång- och cykelvägar finns att 

nyttja, vilket är positivt ur ett barn- och ungdomsperspektiv.   

 

Ändringarna gäller borttagande av markbestämmelser, samt mindre justeringar av 

ledningsrättsområden, ett område för avloppspumpstation tas bort, flytt av lekplatsens 

placering och flytt av en mindre gångväg samt tilläggande av en vändplan vid 

flerbostadshusområdet (väster i detaljplanen).  

 

Lekplatsen flyttas från den norra till den sydvästra delen av planen. Skälen för den 

ändrade placeringen är enligt planbeskrivningen att öka tillgängligheten, 

nyttjandegraden och säkerheten samt att den nya placeringen är mindre utsatt för 

kraftiga vindar. Kultur och fritid är positiva till lekplatsens nya placering då den hamnar 

närmare det planerade flerbostadshusområdet. 

 

Kultur och fritid uttalade sig i samrådet 2012 för denna detaljplan, bland annat om 

behovet av att reglera marknivåförändringar i detaljplanen. Förvaltningen pekade då på 

risk för schaktning och sprängning då området hade stora nivåskillnader och tomtytor 

på hällmark. Kultur och fritidsnämnden beslutade (2012-04-26 § 54) att godta 

detaljplanen om markförändringen minimeras enligt förvaltningens förslag. 

Detaljplanen innehåller nu bestämmelser om att marknivån inte får höjas eller sänkas så 

att nivån avviker mer än 1 meter från lokalvägens höjd på vissa ställen och från 

grundkartans nivåangivelse på andra ställen. I södra delen av planen som gränsar till 

närliggande befintliga fastigheter gäller maximalt 0,5 meter marknivåförändring. 

 

I den nu föreslagna ändrade detaljplanen tas bestämmelsen om maximal 

marknivåförändring på en meter bort. Detaljplanen kompletteras istället med en 

upplysning om att marklov krävs för schaktning eller uppfyllnad av mark som förändrar 

marknivån mer än 0,5 meter mot grundkartans nivåangivelser.  
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Skälet som anges i planbeskrivningen är att bestämmelsen tas bort för att göra 

detaljplanen något mer flexibel och att det behövs för att möjliggöra syftet med nu 

gällande plan. 

 

Bestämmelsen om max 0,5 meter markförändring i södra delen av planområdet kvarstår. 

Det behöver dock förtydligas i plankartan var denna bestämmelse gäller (beteckning n2).  

 

I det aktuella planområdet är vägar delvis utbyggda i området och markarbete har 

utförts som inte stämmer överens med gällande detaljplan och inte heller med kultur och 

fritidsnämndens synpunkter i det tidigare samrådet.  

 

Kultur och fritid anser att bebyggelse bör anpassas efter terrängen. Även om miljön 

redan är förändrad inom detaljplaneområdet håller kultur och fritid kvar vid principen 

och anser att den fortsatt bör avspeglas i form av bestämmelser om maximal 

marknivåförändring i detaljplanen.  

 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-08-19 

Planbeskrivning Överby 1:31  

Plankarta Överby 1:31 

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2012-04-26 § 54 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden ställer sig inte bakom de förändringar i detaljplanen som 

gäller marknivåförändringar. 

 

Kultur och fritidsnämnden är positiva till lekplatsens nya placering. 

 

Kultur och fritidsnämnden har i övrigt inget att erinra mot ändringarna i detaljplanen.  

 

 

 

Katarina Hansson Josefin Florell 

Kultur och fritidschef Utredare 

Skickas till 

Samhällsbyggnad 
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PLANHANDLINGAR 
 
 
[X] Plankarta med bestämmelser 

[X] Planbeskrivning (denna handling) 

[X] Fastighetsförteckning 
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PLANENS SYFTE 
 

Planområdet är sedan tidigare planlagt för bostäder. Vägar är delvis utbyggda 

inom området, men det finns ingen bebyggelse i dagsläget. Syftet med ändringen 

av detaljplanen är att ändra markbestämmelser i gällande plan för att göra 

bostadsfastigheterna lättare att bebygga. Även några mindre justeringar av 

ledningsrättsområden, ett område för teknisk anläggning tas bort, lekplatsen 

placering ändras, en mindre gångväg flyttas och en vändplan vid 

flerbostadshusområdet läggs till.  

 

Ändringens syfte bedöms överensstämma med nu gällande plan om att exploatera 

området med bostäder. Ändringen berör främst byggnadstekniska samt 

administrativa åtgärder som behövs för att möjliggöra syftet för nu gällande plan.  

 

Ändringen av nuvarande detaljplan bedöms vara av sådan karaktär att ingen ny 

detaljplan behöver utformas.  

 

 
 

LÄGE, AREAL OCH MARKÄGOFÖRHÅLLANDE 
 

Området ligger vid Lanesundsviken och omfattar ca 90 000 m2 (ca 9 ha). Avståndet till 

Rotviksbro och Torps köpcentrum är ca 2,5 km respektive 4 km. Största fastighetsägare är 

Överbyhöjds fastighets AB, men det finns några fastigheter inom planområdet som är i 

privat ägo. 

 
 Beslut 
 

Positivt planbesked gavs i Kommunstyrelsen 2018-08-29 § 193. 
 

Planområde

Utdrag ur Översiktsplan Uddevalla kommun. Planområdets ungefärliga läge markerat i rött. 
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PLANFÖRFARANDE OCH PRELIMINÄR TIDPLAN 

Upprättandet av detaljplanen följer Plan- och bygglagens (2010:900) anvisningar för ett 

standardförfarande. 

 
Augusti 2018 Juni 2020 September 2020 November 2020 December 2020 

 

Tidplanen är ungefärlig och kan komma att förändras beroende på tillkommande uppgifter.  

 

DETALJPLANER 
Området omfattas av detaljplan 1485K-P15/2 som vann laga kraft 2015-01-10. 

Genomförandetiden för gällande plan pågår fram till 2020-01-10. 

Planändringen omfattar inte hela den gällande detaljplanen. Fastigheten Överby 1:134 

undantas ändringen. Där fortsätter detaljplan 1485K-P15/2 att gälla. 

 

ÖVERSIKTLIGA PLANER 
Planens syfte och avgränsning har stöd i översiktsplan Uddevalla kommun antagen 2010. 

Översiktsplanen redovisar kommunens inställning till bebyggelse inom kustzonen (4 kap 

MB). Ny bebyggelse inom kustzonen kan inrymmas förutsatt att kunskap och aktsamhet 

präglar placering, formgivning och färgsättning. En förutsättning är att området har en 

godtagbar VA-lösning och att värdefull natur och friluftsliv inte påverkas negativt och att 

kulrutvärden skadas. Väl anpassad kompletteringsbebyggelse medför ingen påtaglig skada 

på riksintresset enligt 4 kap MB.  

 

Den gällande detaljplanen har prövat lämpligheten för bebyggelse i området och den 

föreslagna ändringen av detaljplanen överensstämmer med den aktuella översiktsplanen och 

bedöms inte påverka några riksintressen negativt. 

 

BESTÄMMELSER ENLIGT MILJÖBALKEN 
Planområdet ligger inom Riksintresse för högexploaterad kust och delar av planområdet 

omfattas av Riksintresse för friluftsliv. 

Det bedöms att föreslagen markanvändning ej har negativ inverkan på riksintressen. 

Detaljplanen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan, Länsstyrelsen delar kommunens 

uppfattning enligt Länsstyrelsesamråd 2019-04-03 
 

MILJÖKVALITETSNORMER, 5 kap MB 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för mark, 

vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna 

Planbesked Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i vattenförekomster, 

kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller. 

 
Föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477) 

Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft 

överskrids eller riskerar att överskridas inom det aktuella planområdet. Planändringen bedöms 

inte medföra någon ökad biltrafik då gällande plan medger bostäder i samma omfattning.  

 

Vattenförekomster (SFS 2004:660) 

Miljökvalitetsnormen för vattenförekomster kommer inte att överskridas som en följd av planändringen. 

Den gällande planen redogör för områdets påverkan på Havsstensfjorden och planändringen medför inga 

förändringar av dagvattenhanteringen. Områdets dagvatten leds till en dagvattendamm och sedan vidare 

mot Järnklevevattnet. Dagvattnet fördröjs och renas i flera steg innan det når Havstensfjorden. 

Genomförandet av planändringen bedöms därför inte påverka Havstensfjordens vattenstatus negativt. 

 

Fisk och musselvatten (SFS 2001:554) 

Havstensfjorden är ett utpekat musselvatten. Ett genomförande av planändringen bedöms inte påverka 

musselvattnet negativt då dagvatten fördröjs och renas samt att området är anslutet till kommunalt vatten 

och avlopp.  

 

Omgivningsbuller (SFS 2004:675 

Det aktuella området omfattas inte av miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller.  

 

MILJÖMÅL 
Sverige har 16 övergripande miljömål sedan 2005, deras syfte är att lösa miljöproblem nu 

och inte lämna över de till kommande generationer. De 16 miljömålen är ett löfte att säkra 

frisk luft, hälsosamma livsmiljöer och rika naturupplevelser. De olika områdena handlar om 

allt från luft utan föroreningar och sjöar som inte har problem med övergödning eller 

försurning, till fungerande ekosystem i skogar och jordbruksmark. 

Uddevalla kommun, har liksom många andra kommuner, arbetat för att bryta ner och lokalt 

anpassa de nationella miljömålen. I Uddevallas översiktsplan för 2010 pekas sex miljömål ut 

som är av särskild stor betydelse för Uddevalla. 
 

1. Begränsad miljöpåverkan: Planändringen innebär ingen ökad biltrafik mot gällande 
detaljplan. 

2. Ingen övergödning: Området är anslutet till kommunens VA-system. Planändringen 

innebär ingen förändring eller ökning av antalet anslutna fastigheter.  

3. Levande sjöar och vattendrag: Ingen påverkan. 

4. Grundvatten av god kvalitet: Alla fastigheter ansluts till det kommunala nätet för VA. 

Dagvattenutredningen i gällande detaljplan visar att ingen negativ påverkan kommer 

att ske. 

5. Hav i balans, levande kust och skärgård: Ingen påverkan. 

6. God bebyggd miljö: Gällande plan medger bostadsbebyggelse och planändringen 

medför ingen förändring av det. Tomterna är belägna med närhet till natur och kust. 

Tomterna ges goda sol förhållanden och bebyggelsen utföres i hög kvalitet i 

energisynpunkt. Bostadsbebyggelsen bedömes inte medföra risk för förorening enligt 

miljöskyddslagens mening. 
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Det föreslagna planändring bedöms sammantaget överensstämma med de nationella och lokala 

miljömålen. 
 

BEHOVSBEDÖMNING 
Inom planområdet finns inga större naturvärden eller biologiska värden som påverkas 

negativt av exploateringen. Planerad användning för marken bedöms inte överskrida 

miljökvalitetsnorm eller försämra människors hälsa, inte heller miljömålen, natur- och 

kulturvärden påverkas negativt i nämnvärd omfattning. 

Kommunen gör den sammanvägda bedömningen enligt bedömningskriterierna i MKB- 

förordningen bilaga 4, att genomförandet av detaljplan, inte kan antas medföra någon 

betydande miljöpåverkan. 

Föreslagen markanvändning främjar god hushållning med mark och vatten samt en god och 

hälsosam miljö enligt 1 kap 1 § i både miljöbalken och plan- och bygglagen. Länsstyrelsen 

delar kommunens syn på att tänkt markanvändning inte utgör betydande miljöpåverkan i 

samråd 2019-04-03. Miljöbedömning med miljö-konsekvensbeskrivning (MKB) behöver 

således inte tas fram för denna detaljplan. 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
 

BEBYGGELSE  
Samma planbestämmelser för utformning, placering och omfattning som i gällande plan 

används. Uppdelningen av dem ser något annorlunda ut, men innebörden är densamma.  

 

MARK OCH TERRÄNG 
Gällande detaljplan har en bestämmelse för villatomterna, som innebär att marknivån, inom 

10 meter från närmaste lokalväg inte får höjas eller sänkas så att nivån avviker mer än 1 

meter från lokalvägens höjd. Förutom vad som krävs för grundläggning av huvudbyggnad 

och garage/carport får marknivån inom övriga delar av tomtmarken inte höjas eller sänkas så 

att marknivån avviker mer än 1 meter från grundkartans nuvarande nivåangivelse. Den här 

bestämmelsen tas bort för att göra detaljplanen något mer flexibel. I stället görs en 

bedömning om lämpligheten i förändringar av marknivåer genom marklov. Plankartan har 

också kompletterats med en upplysningstext om att marklov krävs vid förändringar av 

markens nivåer med mer än 0,5 meter mot grundkartans nuvarande nivåangivelser. 

 

För ett mindre område i planområdets södra del, som till stora delar gränsar till befintliga 

bostadsfastigheter i söder, finns en bestämmelse som innebär att marknivån inte får höjas 

eller sänkas så att den avviker mer än 0,5 meter från grundkartans nuvarande angivelse. Den 

bestämmelsen finns för att minska risken för bl a höga uppfyllnader/murar mot befintlig 

villabebyggelse i söder. Denna bestämmelse kvarstår för att förhindra för stora förändringar 

av marknivåer mot angränsande grannar.  
 

 

NATUR/REKREATION 
Ändringen av detaljplan innebär att ett område för en avloppspumpstation tas bort då det inte 

behövdes för områdets utbyggnad. Det ersätts av naturmark i planändringen. Lekplatsen 

flyttas från ett läge i norra delen av området till ett läge i sydvästra delen av planområdet. 

Det tidigare läget låg nära en brant och var utsatt för kraftiga vindar. Det nya läget ligger 

mer skyddat och ligger närmare det planerade flerbostadshusområdet. 
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GATOR, PARKERING OCH GÅNGVÄGAR 
Planändringen medger en tillkommande vändplats utanför det planerade 

flerbostadshusområdet på Överby 1:134. Den läggs till för att undvika att bilar behöver 

vända inne i det området. Vid fastigheten Överby 1:147 flyttas en gångväg så att den 

sammanfaller med ett ledningsrättområde. Det ger en bättre utformning och utnyttjande av 

tomten Överby 1:147. Gångvägen blir något brant, men ur tillgänglighetsperspektiv så finns 

möjligheten att även ta sig via gatunätet i stället för via gångvägen.  
 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Ett område avsatt för en avloppspumpstation tas bort och ersätts av naturmark då det inte 

behövdes för utbyggnaden av avlopp inom området.  
 

Ett ledningsrättsområde mellan fastigheterna Överby 1:136 och 1:137 tas bort då det inte 

behövdes för utbyggnaden av vatten och spillvatten. Vatten- och spillvattenledningar ligger i 

den södra sluttningen på tomterna i detta läge. 

 
 
BARNPERSPEKTIV 
För att öka säkerheten, tillgängligheten och nyttjandegraden har lekplatsen i den 

ursprungliga detaljplanen flyttats till den sydvästra delen av planen. Vidare tillåter 

bostadsområdets lokalisering att barn inom området med enkelhet kan röra sig i de 

anslutande natur- och skogsområdena. För boende inom området finns gång- och cykelväg 

att tillgå vilket ses som positivt ur ett barnperspektiv då detta möjliggör säkra resor. 

Kollektivtrafik som kan nyttjas för att ta sig till skola och annan service finns att tillgå 

genom en busshållplats ca 1 kilometer från planområdet. 
 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR  

 

Kvartersmark 

Ett område avseende teknisk anläggning, avloppspumpstation i den östra delen av 

planområdet stryks och ersätts med naturmark då pumpstationen inte är nödvändig. 

Ändringen innebär att området kommer ingå i den allmänna platsen för området och ska 

därmed förvaltas av gemensamhetsanläggningen Överby ga:11. Exploatören ansöker om 

omprövning av gemensamhetsanläggningen hos lantmäteriet och bekostar förrättningen. 

  

Ledningsrättsområde i fastighetsgräns mellan Överby 1:136 och Överby 1:137 stryks och 

korrigeras att även omfatta Överby 1:138. Ändringen innebär inte att någon 

fastighetsbildning krävs.  

 

Allmän plats 

En vändplats planläggs i den västra delen av planområdet intill fastigheten Överby 1:134. 

Exploatören är genomförandeansvarig och står kostnaden för åtgärden. Ändringen innebär 

att gemensamhetsanläggningen behöver omprövas i denna del, exploatören ansöker och 

bekostar förrättningen. Ändringen innebär inte att någon fastighetsbildning krävs.  

 

Lekplatsen flyttas från den norra delen av planområdet till den sydvästra delen då denna 
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lokalisering anses säkrare för ändamålet. Lekplatsen förvaltas av 

gemensamhetsanläggningen Överby GA:11. Gemensamhetsanläggningen behöver omprövas 

genom lantmäteriförrättning för att omfatta den nya lokaliseringen för lekplatsen. 

Exploatören ansöker och bekostar förrättningen. Ändringen innebär inte att någon 

fastighetsbildning krävs.  

 

Fastighetsbildning 

Gångvägen vid Överby 1:147 flyttas och planläggs öster om fastigheten vilken i 

ursprungsplanen var angiven som ledningsrättsområde. Flytten innebär att marken som i 

ursprungsplanen var angiven som gång- och cykelväg fastighetsregleras till Överby 1:147 

och att marken som i ursprungsplanen var angiven som ledningsrättsområde 

fastighetsregleras till stamfastigheten Överby 1:133. Exploatören ansvarar för ansökan om 

fastighetsreglering till Lantmäteriet samt står för förrättningskostnaden. 

  

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 (fem) år från det att planen har vunnit laga kraft. 

 

 

SAMHÄLLSBYGGNAD 

Martin Hellström     Hugo Bennhage 

Plan- och exploateringschef    Planarkitekt 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Egenskapsgräns och administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap
NATUR1

Naturområde, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

GATA1
Lokalgata, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

GÅNG1
Gångväg, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

P-PLATS1
Bilparkering, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

Kvartersmark
B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E4
Teknisk anläggning. Nätstation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E5
Teknisk anläggning. Tryckstegringsstation., PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Utformning

lek Lekplats , PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

fördröjning Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av 0 kubikmeter , PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

gång Gångväg , PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning
)0,0 Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter , PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Mark

Placering

Fastighet
d1 0 Minsta fastighetsstorlek är angivet värde i kvadratmeter, PBL 4 kap. 18 § 1 st

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år ., PBL 4 kap. 21 §

Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmark, PBL 4 kap. 6 §

Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats., PBL 4 kap. 7 §

ILLUSTRATIONER
Illustrationslinje - Heldragen
Illustrationsytae1

Friliggande enfamiljshus. Högst en huvudbyggnad och en komplementbyggnad/garage per fastighet. 
Största sammanlagda byggnadsarea är 250m2 per fastighet, dock får högst 25% av fastigheten bebyggas.
Maximal byggnadsarea för komplementbyggnad är 60m2. Garage sammanbyggt med huvudbyggnad 
räknas som komplementbyggnad., PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Taklutning för huvudbyggnad utan sluttningsvåning får uppgå till högst 38 grader. Taklutning på huvud-
byggnad med sluttningsvåning får uppgå till högst 27 grader. Byggnader som uppförs i två våningar får ha
en maximal takvinkel på 27 grader., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utöver högsta byggnadshöjd, får takkupor uppföras. Takkupor får uppföras till maximalt 1/3 av fasadlängden. 
Taklutning för huvudbyggnad utan sluttningsvåning får uppgå till högst 38 grader. Taklutning på
huvudbyggnad med sluttningsvåning , PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f1 Komplementbyggnad/garage får uppföras med en högsta byggnadshöjd av 3,0 meter med en högsta 
taklutning på 27 grader., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Marknivån får inte förändras så att den avviker mer n 0,5 meter från grundkartans nuvarande nivåangivelse.
PBL 4 kap. 10 §

p1
Huvudbyggnad ska placeras ska placeras minst 4,0 meter från fastighetsgräns, med undantag av gräns 
mot lokalväg där huvudbyggnad får placeras på ett avstånd av minst 2,5 meter., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1p.

p3
Fristående komplementbyggnad/garage ska placeras 1,5 meter från fastighetsgräns mot naturmark eller 
bostadsfastighet. Fristående komplementbyggnad/garage ska placeras minst 2,5 meter från gräns mot
lokalväg och från gräns mot gc- och gångväg. Garage/carport ska placeras så att en fri biluppställningsyta 
om minst 6 meter erhålls mellan lokalväg och port., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p4
Komplementbyggnad/garage sammanbyggt med huvudbyggnad ska placeras 4 meter från fastighetsgräns 
mot bostadsfastighet. Sammanbyggd komplementbyggnad/garage ska placeras minst 2,5 meter från
gräns mot lokalväg och gräns mot gc- och gångväg. Garage och carport ska placeras så att en fri bil-
uppställningsyta om minst 6 meter erhålls mellan väg och port., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p2

n2

v2

v1

Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från gräns mot fatighetsgräns., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

UPPLYSNING
Marklov krävs för schaktning eller uppfyllnad av mark som förändrar 
marknivån mer än 0,5 meter mot grundkartans nivåangivelser.



 

UDDEVALLA KOMMUN 
KULTUR OCH FRITIDSNÄMND  

 

 
Utdrag 
PROTOKOLL 

1 (2) 

2012-04-26  
 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 54 
Planärende, Samråd förslag till detaljplan för del av fastigheten 
Överby 1:31 (KFN/2012:22) 

 

Sammanfattning  

Planområdet är beläget omedelbart norr om det bostadsområde i Överby 

som benämns Lanesundsviken. 

Syftet är att pröva lämpligheten i att på denna plats tillåta ca 30 nya 

villatomter och ett 20-tal nya bostäder i flerbostadshus. 

En mycket omfattande samrådsredogörelse redovisar många kritiska 

åsikter angående den tänkta byggnationen. Dock saknas Kultur och 

fritidsnämndens yttrande. Kritiken har framför allt gällt ökad 

trafikbelastning genom området ”Lanesundsviken”, samt oro för ökade 

dagvattenproblem. Därutöver har också några framfört olägenheten med 

alltför närliggande tillkommande bebyggelse. I huvudsak har detaljplanen 

löst dessa frågor genom ny planerad tillfart, ny sträckning på 

dagvattenledningar, samt prickad, dvs byggförbjuden mark närmast 

befintlig bebyggelse. 

I övrigt kan förvaltningen instämma i Länsstyrelsens fråga i 

programsamrådet angående på vilket sätt den föreslagna bebyggelsen är 

väl anpassad t ex vad gäller landskapsbilden. Denna fråga besvaras inte 

tillfredsställande varken i samrådsredogörelsen eller i detaljplanen. 

Detta ärende föranleder inte återapportering från Kultur och 

fritidsförvaltningen till Kultur och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-04-05 

Remisshandlingar översända från Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Monica Bang Lindberg och Gösta Dahlberg i 

handläggningen av detta ärende. 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

 

att godta föreslagen detaljplan för Överby 1:31 om markförändringen 

minimeras enligt förslag i förvaltningens ärendebeskrivning. 

 

 

 

 

 



 

UDDEVALLA KOMMUN 
KULTUR OCH FRITIDSNÄMND  

 

 
Utdrag 
PROTOKOLL 

2 (2) 

2012-04-26  
 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 
Vid protokollet 

Charlotte Gerd 

 

Justerat 2012-05-02 

Johan Wiktorsson, Jan Gunnarson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2012-05-02 intygar 

Charlotte Gerd 

 

Expedierat 2012-05-02 

Miljö och Stadsbyggnad 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2020-08-20 Dnr KFN 2020/00046 

  

 

Handläggare 

Avdelningschef Roger Hansson 

Telefon 0522-69 64 29 
roger.hansson@uddevalla.se 

 

Uppföljning av Överenskommelse om Idéburet Offentligt 

Partnerskap (IOP) mellan Uddevalla kommun och IFK 

Uddevalla 

Sammanfattning 

IFK Uddevalla har inkommit med en andra skriftlig uppföljning baserat på den 

handlingsplan som togs fram när IOP beslutades om.  

 

I IOP med IFK Uddevalla står det att Kultur och fritidsnämnden ska godkänna den 

skriftliga uppföljningen innan utbetalning av överenskommen summa sker.    

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-08-17 

Redovisning utifrån handlingsplan för IOP, IFK Uddevalla ”från mars t o m juli 2020” 

daterad 2020-08-03 av ordförande Jan Inge Carlsson 

Handlingsplan för IOP, IFK Uddevalla  

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) Uddevalla kommun och 

IFK Uddevalla 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner den inkomna redovisningen av IOP mellan IFK 

Uddevalla och Uddevalla kommun och därmed också halvårsutbetalning av 

överenskommelsen.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Hansson Roger Hansson 

Kultur och fritidschef Avdelningschef 

Skickas till 

IFK Uddevalla 

jofl02
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Handlingsplan för lOP.

Nedanstående handlingsplan gällerfrån mars t o m juli 2020. Pga. den rådande Corona-pandemin så har
rt)rutsäUningarnq ändrats så vi har tvingqts ändra vissq arbetsinsatser.

. Skapa träffar med spelare och fiiräldrar med olika inriktning inom
Itireningskunskap.

o Så fungerar svensll ftireningsliv
o Styrelsearbete
o Ideel verksamet i foreningen
r Viirdegrunder
o Att varalbli ledare/tränare

o
Vi har varit på studiebesök hos IFK Trollhättan som har jobbat med sociala insatser i flera år och fått
ta del av deras erfarenheter. Detta var mycket givande både vad det gällde möjligheter men även de
problem som de stött på under åren.

Alla våra a-lagsspelare har blivit faddrar för olika för något av våra ungdomslag för att stötta, utbilda
och prata med killarna.

Uppsökande verksamhet i utsatta område.

Detta börjar vi med direkt efter avslutad futsalsäsong då de är dessa spelare, plus fotbollsspelare,
som är och kan vara förebilder för ungdomar i dessa område. Vi kommer också att börja med
spontanfotboll för alla oavsett de tillhör någon förening eller ej.

Pga Corona så har deta givetvis fallit bort tillstora delar. Vi har dock varit ute i och runt Dalaberg och
gjort kortare intervjuer/ställt frågor. Vad som framkommer är att avgifterna för att medverka i

föreningsverksamheten är för dyrt för många. Att påverka föräldrar att prioritera om är väldigt
knepigt. Kanske extra svårt om barnen bara har "så där" intresse.
IFK Trollhättan jobbar exempelvis med mycket lägre avgifter och får du extra subventioner och
djupare samarbete med kommunen.

a Fler svenskar i verksamheten.

Vi har fatt in en hel del nya killar av icke utländkst påbrå. Vi skall inte ta på oss för mycket ära av
detta då det är för kort tid på att mäta detta och även för att skapa en positiv attityd för att spela och
träna med utländska killar.
Mycket tror jag vi fått då vi fått flytta en del vinteraktiviteter från Ramnerödskolan till Östrabo.

Nedanstående är verksamheter som ligger i plan i steg 2

a Fadderverksamhet

Alla våra a-lagsspelare har blivit faddrar för våra olika ungdomslag. Detta innebär att kommer att
närvara både på vissa träningar och även på matcher och sammandrag. A-lagspelarna tycker att detta
skall bli mycket roligt och kanske kan vi få nya ledare denna vägen också.

Postadress Besöksadress
Box 239 Kamratgården
451 17 UDDEVALLA UDDEVALLA

Telefon
0704-228220

E-post
info@ifkuddevalla.nu

Org.nr Bankgiro
858s00-0899 172-2032





o Pröva på -idrott
o Läxläsning
o Kamratgården som samlingsplats

Vi har haft spontanfotboll på Kamratgården hela sommaren, 5 dagar i veckan, där alla oavsett örening
eller tillhörghet har varit med. Vissa dagar har det varit ledarstyrt (vuxna) och vissa dagar har man skött
det själva u,-tan vuxen inblandning. Material, bollar, konor, våistar etc har tillhandatrållits av IFK Även
möjlighet till samlingsrum, kök, mm.
Det har varit emellan 15-5O ungdomar varje dag. Detta visar också en hel del på vad vi notertat tidigare
att många inte är kvar eller i föreningslivet pga kostnader.

o Flickfotboll

Beslut är taget att starta upp fliclweksamhet fr o m hösten och planering är i full gång.

o Ledareltränare

Nu på torsdag samlas den nya ungdomsstyrelsen för att sättas på plats. Flertalet av de som kommer att
ingå är av utlänsk härkomst. Ordörande och sammankallande är Juha Vitalo.

Jan lnge Carlsson
Ordftirande IFK Uddevalla
Uddevalla 2O2OO8-O3

Postådress Besöksadress
Box239 Kamratgården
45I 17 UDDEVALLA UDDEVALLA

Telefon
0704-228220

E-post
info@ifkuddevalla.nu

Org.nr
858500-0899

Bankgiro
172-2032





 

 

Postadress                       Besöksadress                  Telefon                     E-post                                    Org.nr                Bankgiro                   
Box 239                         Kamratgården                  0704-228220            info@ifkuddevalla.nu            858500-0899      172-2032 
451 17  UDDEVALLA    UDDEVALLA                 

Handlingsplan för IOP. 
 

 

Nedanstående handlingsplan gäller t o m 28 februari 2020 då detta skall vara genomfört eller uppstartat. 

I steg 2 fortsätta arbetet prioriterat efter de punkter som finns ovan (eller nya) som känns mest viktigt för 

tillfället och på sikt. 

 

 
 Skapa träffar med spelare och föräldrar med olika inriktning inom 

föreningskunskap ihop med SISU.  

Start sept-oktober 2019. 10 tillfällen á 3 timmar. 
 Så fungerar svenskt föreningsliv 

 Styrelsearbete 

 Ideell verksamhet i föreningen 

 Värdegrunder 

 Att vara/bli ledare/tränare 

 

 Uppsökande verksamhet i området. 

Start under hösten 15-20 timmar 

 

 Attrahera fler barn och ungdomar för att nå en bättre integration. 

 
Nedanstående är verksamheter som ligger i plan i steg 2. 

 

 

 Fadderverksamhet 

 Pröva på -idrott 

 Läxläsning 

 Kamratgården som samlingsplats 

 Flickfotboll 

 

 

 

 

 

 

Jan Inge Carlsson 

Ordförande IFK Uddevalla 

Uddevalla 20190905 

mailto:info@ifkuddevalla.nu
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Kultur och fritid 

Kulturavdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)   

45181  UDDEVALLA Kultur och fritid Varvsvägen 1 0522-69 60 00   

    

www.uddevalla.se E-post kulturfritid@uddevalla.se  

   

Överenskommelse om Idéburet Offentligt 

Partnerskap (IOP) 

 

Överenskommelse mellan Uddevalla kommun 

och föreningen IFK Uddevalla avseende 

verksamhet i Uddevallas norra stadsdelar 
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Förutsättningar för överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med 

Uddevalla kommun 

 

Ett IOP-avtal är en samverkansmodell mitt emellan normerade bidrag och upphandling 

som innebär att den idéburna organisationen bidrar till samhällsutvecklingen på ett mer 

konkret sätt än vad bidragen ger utrymme för, men som inte bygger på 

marknadsmekanismer och kommersiella kontrakt. 

 

Ett IOP-avtal kan ingås när: 

 Verksamheten sker på initiativ av den idéburna sektorn.  

 Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan, där de 

idéburna organisationerna särskilt nämns. 

 Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade föreningsbidraget. 

 Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda. 

 Bägge parter är med och finansierar verksamheten (pengar eller insatser). 

 Verksamheten inte detaljregleras från kommunens sida. 

 

Parter i denna överenskommelse 

 

Uddevalla kommun, Kultur och fritidsnämnden  

Varvsvägen 1, 451 81 Uddevalla 

Organisationsnummer: 212000-1397 

 

Föreningen IFK Uddevalla 

Box  239, 451 17  Uddevalla 

Organisationsnummer: 858500-0899 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrund 

IFK Uddevallas huvudsakliga verksamhet bedrivs på Kamratgården, Helenedal 1:1. 

Anläggningen är belägen i Uddevallas norra stadsdelar i ett av Uddevalla kommuns tre 

identifierade sk utanförskapsområden (Dalaberg, Hovhult, Tureborg). 

Utanförskapsområdena definieras genom att färre andel förvärvsarbetar, fler är 

långtidsarbetslösa, färre studerar på eftergymnasial nivå och valdeltagandet är lägre. 

Utifrån välfärdsbokslutet påvisas även att områdets boende har lägst disponibel inkomst 
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utav Uddevallas 13 välfärdsområden. Nationella studier visar att det finns en stark 

koppling mellan socioekonomiska förutsättningar och deltagande i föreningsidrotten. 

Barn från socialt utsatta områden deltar i mycket lägre grad. IFK Uddevalla har stort 

antal medlemmar, många av medlemmarna bor i området nära anläggningen. Stor andel 

av medlemmarna har utomnordisk härkomst, detta kan innebära bl a att en annan kultur 

och andra normer styr. Medlemmarnas bakgrunder bidrar till mycket positiva värden i 

föreningen men innebär även att det finns en viss ovana vid den föreningsstruktur och 

den organisering som är rådande. Överenskommelse är av vikt då IFK Uddevallas 

verksamhet bidrar till ökad social gemenskap och bättre förutsättningar för deltagande i 

föreningsverksamhet för områdets barn och unga.  

 

Målsättning 

Denna överenskommelse syftar till att ge IFK Uddevalla förutsättningar att fortsätta sitt 

arbete med idrottsverksamhet för barn och unga i Uddevallas norra stadsdelar. 

Överenskommelsen syftar också till att utveckla arbetet för att skapa en fördjupad 

kunskap hos barn, unga och deras föräldrar, om ideell verksamhet och dess 

förutsättningar. Utbildningsverksamheten har som målsättning att öka delaktigheten för 

samtliga grupper i föreningens verksamhet.  Målsättningen är att IFK Uddevallas arbete 

ska komplettera Uddevalla kommuns uppdrag och insatser kring demokrati, folkhälsa 

och inkludering. 

 

Överenskommen verksamhet 

IFK Uddevalla ska: 

 Utveckla metoder för kunskapsspridning hos sina medlemmar om hur ideell verksamhet 

fungerar.  

 Samverka med SISU idrottsutbildarna i arbetet. 

 Öka medlemmarnas engagemang i föreningens olika verksamhetsdelar – såsom 

styrelsearbete, aktivitetsledning, aktiviteter m.m.  

 

Uddevalla kommun ska: 

 Genom kultur och fritidsförvaltningen ge stöd till IFK Uddevalla i deras arbete med 

kunskapsspridning och medverka vid utbildningsinsatser för att ge information om 

kommunens samverkan med ideell sektor.  

 

Uppföljning 

Syftet med uppföljningsmöten är att tillse så att förutsättningar och villkor för 

överenskommelsen uppfylls. Syftet är också ett gemensamt lärande och 

metodutveckling. 

 

 Uppföljning sker minst två gånger per år, i januari och augusti. Sammankallande  

är IFK Uddevalla. 

 Uppföljning sker genom möte med representant från styrelsen i IFK Uddevalla och 

representant från Kultur och fritidsförvaltningen. 

 IFK Uddevalla ska årligen, i augusti månad, lämna en skriftlig rapport till Uddevalla 
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kommun till stöd för uppföljningen. 

 

Ekonomi 

Uddevalla kommun ger en ersättning om 450 000 kr/år till IFK Uddevalla för 

avtalsperioden, under förutsättning att verksamheten bedrivs enligt överenskommelse. 

Ersättningen utbetalas för ett år i taget med start 2019-09-01  

 

Avtalad period 

Överenskommelsen avser en avtalad period om 2 år, 190901–210901 med en 

uppsägningstid på 6 månader. 

 

Omförhandling, hävningsrätt, tvist 

Båda parter kan påkalla omförhandling av förutsättningar i denna överenskommelse. 

Om betydande avvikelser från överenskommelsen, inklusive budget, planeras ska 

parterna innan förändringen genomförs föra dialog. Båda parter ska godkänna 

förändringen för att den ska kunna ske. 

 

Part kan häva denna överenskommelse om den andra parten inte fullföljer sina 

åtaganden. I sådana fall gäller en uppsägningstid om 3 månader. I det fall föreningen 

bryter överenskommelsen under pågående kan den bli återbetalningsskyldig för hela 

eller del av ersättningen som betalats ut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift 

Denna överenskommelse är upprättad i två likalydande exemplar. 

 

 

 

Datum……………………   Datum……………………  
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För IFK Uddevalla   För Uddevalla kommun 

 

 

 

……………...……………    ………………………………… 

Jan-Inge Carlsson   Monica Bang Lindberg 

Ordförande    Ordförande 

Kultur och fritidsnämnden 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(1) 

2020-08-21 Dnr KFN 2020/00006 

  

 

Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

Telefon 0522-69 70 17 
josefin.florell@uddevalla.se 

 

Redovisning av delegationsbeslut 2020-08-31 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande delegationsbeslut:  

 

Beslut enligt delegation nr 9, 2020-07-09 § 4, om bidrag till Friluftsfrämjandet 

Ljungskile för upprustning av Skarsjöleden 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Hansson Josefin Florell 

Kultur och fritidschef Utredare 
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 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(2) 

2020-08-24 Dnr KFN 2020/00005 

  

 

Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

Telefon 0522-69 70 17 
josefin.florell@uddevalla.se 

 

Redovisning av anmälningsärenden 2020-08-31 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden:  

 

Avsägelse från Mattias Johansson (C) för uppdragen i kultur och fritid, Uddevalla 

Vatten AB och Västvatten AB samt fyllnadsval 

Beslut KF 2020-06-10 § 157 

 

Avsägelse från Torsten Torstensson (C) för uppdragen i kultur och fritidsnämnden samt 

styrgrupp föreningsbidrag 

 Beslut KF 2020-07-01 § 161 

 

Befolkningsprognos för Uddevalla kommun 2020  

Beslut KS 2020-06-17 § 186 

Tjänsteskrivelse KLK 2020-05-27 

Tabellbilaga 

 

Beslut från Förvaltningsrätten avseende överklagan om återkallande av uppdrag i 

kommunala bolag och stiftelser, mål nr 9031-20 

 

Beslut från Förvaltningsrätten avseende överklagan om val av ledamöter och ersättare i 

styrelser, nämnder samt kommunfullmäktige, mål nr 9033-20  

 

Beslut från Förvaltningsrätten avseende överklagan om ändring av reglemente, mål nr 

9032-20 

 

Beslut från Kammarrätten i Göteborg mål 4453-20 om Torsten Torstenssons fråga om 

prövningstillstånd i mål 8839-20 

 

Beslut från Kammarrätten i Göteborg i mål 4383-20 om Martin Pettersons fråga om 

prövningstillstånd i mål nr 8839-20 

 

Beslut från Förvaltningsrätten om inhibition angående återkallande av uppdrag i 

nämnder och styrelser mål nr 8839-20 

 

Delårsrapport april 2020, Uddevalla kommun 

Beslut KF 2020-06-10 § 140 
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 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

2(2) 

2020-08-24 Dnr KFN 2020/00005 

  

 

 

 

Beslut KS 2020-05-27 § 145 

Tjänsteskrivelse KLK 2020-05-20 

Ekonomiskt utfall och uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort 

 

Förslag att avveckla ungdomsledarstipendiet och istället inrätta ett ungdomsledarpris  

Beslut KF 2020-06-10 § 142 

Beslut KS 2020-05-27 § 147  

Tjänsteskrivelse KLK 2020-03-31 

Stadgar för Uddevalla kommuns kulturpris, kulturstipendium och 

ungdomsledarpris samt tillämpningsföreskrifter till författningssamlingen 

 

Programförklaring från nya majoriteten, socialdemokraterna, moderaterna, centerpartiet 

och liberalerna 

 

Uppsägning av avtal IOP-e-sport  

Beslut BUN 2020-06-11 § 97 

Tjänsteskrivelse BOU 2020-05-29 

 

Val av ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder samt kommunfullmäktiges 

övriga val för perioden 2020-2022  

Beslut KF 2020-07-01 § 165 

Antagen valhandling av kommunfullmäktige 2020-07-01 § 165 

 

Återkallande av uppdrag för förtroendevalda i nämnder, kommunstyrelse samt uppdrag 

som kommunalråd 

Beslut KF 2020-07-01 § 162 

Beslut KS 2020-06-24 § 213 

Tjänsteskrivelse KLK 2020-06-18 

 

Ändring av reglemente för KS, BUN, KFN, SBN  

 Beslut KF 2020-07-01 § 164  

 Beslut KS 2020-06-24 § 214 

Tjänsteskrivelse KLK 2020-06-18 

 

 

 

 

Katarina Hansson Josefin Florell 

Kultur och fritidschef Utredare 

 

 


	Föredragningslista
	4. Förslag till investering i lokaler för kultur
	5. Granskning: detaljplan Utby 2:7
	6. Samråd: ändring av detaljplan; Överby 1:31 mfl (Överbyhöjd)
	7. Uppföljning av Överenskommelse om Idéburet OffentligtPartnerskap (IOP) mellan Uddevalla kommun och IFKUddevalla
	10. Redovisning av delegationsbeslut 2020-08-31
	11. Redovisning av anmälningsärenden 2020-08-31



