
 

  
Utses att justera Jarmo Uusitalo (MP) 
Justeringens plats och tid Stadshuset 25 augusti kl. 13:00 Paragrafer §§ 318–354  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Pernilla Gustafsson 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Mikael Staxäng 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Jarmo Uusitalo 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-18 
Förvaras hos Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Anslaget sätts upp 2020-08-25 
Anslaget tas ner 2020-09-16 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Ola Löfgren 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18  
 

 
Sammanträde Samhällsbyggnadsnämnden  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, kl. 08:00-16:36 med ajourneringar 09:30-10:00, 

12:00-13:00 och 14:20-14:50.  
  
Ledamöter Mikael Staxäng (M), Ordförande 

Anna-Lena Heydar (S), 1:e vice ordförande 

Jarmo Uusitalo (MP), 2:e vice ordförande 

Roger Ekeroos (M) ej § 327 p.g.a. jäv 

Torun Elgebäck (C) ej § 339 p.g.a. jäv 

Maria Johansson (L) ej §§ 351–354 (utgår 14:50) 

Jerker Lundin (KD) 

Susanne Börjesson (S) 

Martin Pettersson (SD) ej § 333 p.g.a. jäv 

Mattias Forseng (SD) 

Kent Andreasson (UP) 

Kenth Johansson (UP) (distans) 

 
Tjänstgörande ersättare Susanne Grönvall (S) (distans) för Karin Engdahl (S) 

Markus Klasson (M) för Maria Johansson (L) §§ 351–354, för Roger 

Ekeroos (M) § 327 och för Martin Pettersson (SD) § 333 

Krister Olsson (C) för Torun Elgebäck (C) § 339 

  
Ersättare Markus Klasson (M) 

Krister Olsson (C)  

Per-Arne Andersson (S) 

Marie Lundström (V) 

John Alexandersson (SD) ej § 333 p.g.a. jäv 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Ingvar Lindsta (UP) 
Övriga Maria Jacobsson, förvaltningschef 

Aya Norvell, avdelningschef 

Lisa Cronholm, avdelningschef 

Andreas Roos, avdelningschef 

Martin Hellström, enhetschef 

Lotta Wall, enhetschef 

Therese Johansson tf. enhetschef 

Jenny Karlsson, enhetschef 

Micaela Hansson (distans), bygglovshandläggare 

Cecilia Segerstedt, bygglovsarkitekt 

Stefan Björling, projektledare 

Anders Löfström, gatuingenjör 

Henrik Noord, bygglovsarkitekt 

Malin Witt, utvecklare 

Robert Börjesson, projektledare 

Frida Läckström, mark- och exploateringsingenjör 

Hugo Bennhage, planarkitekt 

Adam Gistedt, mark- och exploateringsingenjör 

Andrea Zidek, planarkitekt 

Hampus Segerud, planarkitekt 

Johanna Ronnede, livsmedelsinspektör 

Anna Thorén, miljöinspektör 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 318 Dnr SBN 2020/00001  

Upprop och val av justerare 

Sammanfattning 

Upprop förrättas och Jarmo Uusitalo (MP) föreslås att jämte ordförande justera 

sammanträdets protokoll. Förvaltningen föreslår att justeringen ska äga rum den 25 

augusti kl. 13:00 på Stadshuset. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att Jarmo Uusitalo (MP) jämte ordförande justerar sammanträdets protokoll tisdagen 

den 25 augusti kl. 13:00 på Stadshuset 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 319 Dnr SBN 28444  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning 

Följande ärende utgår: 

 

Ärende 14; Stale 1:10. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus. 

BYGG.2020.1507 

 

Följande ärende ändras till informationsärende: 

 

Ärende 17; Utby 5:40. Anmälan om olovliga åtgärder. TILLSYN.2020.2083 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att fastställa dagordningen med ovan noterade förändringar 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 320 Dnr SBN 2020/00002  

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och 

ordförande i enlighet med den antagna delegationsordningen. Dessa beslut ska redovisas 

för Samhällsbyggnadsnämnden. Detta innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden 

fastställer eller omprövar delegationsbesluten. Däremot får Samhällsbyggnadsnämnden 

återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som har fått 

beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-07 

Förteckningar över fattade delegationsbeslut 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 321 Dnr SBN 2020/00429  

Restenäs 2:189. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad 
av två fritidshus. BYGG.2020.1309 

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus inom område med 

avstyckningsplan. Den tilltänkta byggnationen uppfyller kraven i Plan- och bygglagen 

(PBL) samt Miljöbalken (MB). Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därför att 

förhandsbesked kan beviljas på den aktuella platsen. I senare bygglovsskede tas 

utformning av byggnaden upp till bedömning och beslut. Med hänsyn taget till platsen 

topografi och omgivning. 

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-06-30 

Ansökningsblankett inkommen 2020-03-06 

Situationsplan inkommen 2020-03-05 

Bilaga till ansökan inkommen 2020-03-05 

Översiktskarta upprättad 2020-04-17 

Yttrande från västvatten inkom 2020-06-15 

Yttrande från trafikverket inkom 2020-06-02 

Yttrande från lantmäteriet inkom 2020-04-02 

Yrkanden 

Anna-Lena Heydar (S), Roger Ekeroos (M), Torun Elgebäck (C) och Maria Johansson 

(L): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

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

(2010:900) 

 

 

Upplysningar 

Förhandsbeskedet är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om 

bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft enligt  9 

kap. 18 § PBL. 

 

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

förhandsbeskedet att gälla. 

 

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

 

Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 

separat.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 321 
 

Avgifter 

Avgift för förhandsbesked: 0 kronor  

Avgift för expediering och kungörelse: 0 kronor 

 

Bilagor 

Västvattens yttrande daterat 2019-06-15 

Yttrande Lantmäterimyndigheten daterat 2019-04-02 

Yttrande Trafikverket daterat 2020-06-02 

 

Beslutet expedieras till 

 

 

 

 

Kopia av beslutet till 

Beslutet skickas för kännedom till ägarna av intilliggande och närliggande fastigheter 

till den fastighet som beslutet avser enligt 9 kap. § 41b PBL.  

 

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

 

Överklagandeanvisning 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. 

 

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet. 

Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i 

Post- och Inrikes Tidningar. 

 

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer, 

beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.  

 

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 

kontaktuppgifter till ombudet.  

 

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas. 

Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

 

Skicka din överklagan till: 

Uddevalla kommun 

Samhällsbyggnad  

451 81 Uddevalla  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 322 Dnr SBN 2020/00428  

Högås-Sund 1:44. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus. BYGG.2020.1893 

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Högås-

Sund 1:44. Den sökta platsen ligger inom område med avstyckningsplan. Den tilltänkta 

nybyggnationen uppfyller kraven i Plan- och bygglagen (PBL) samt Miljöbalken (MB). 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därför att förhandsbesked kan beviljas på den 

aktuella platsen. I senare bygglovsskede tas utformning av byggnaden upp till 

bedömning och beslut, med hänsyn tagen till platsens topografi och omgivning. 

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-07-01 

Ansökan inkommen 2020-04-23 

Översiktskarta utskriven 2020-05-13 

Situationsplan inkommen 2020-04-23 

Yttrande Västvatten inkommen 2020-05-19 

Yttrande Trafikverket inkommen 2020-05-25 

Yttrande plan och exploatering inkommen 2020-06-03 

Grannar med synpunkter inkommen 2020-05-25 

Grannar med synpunkter inkommen 2020-06-01  

Grannar med synpunkter inkommen 2020-06-02 

Grannar med synpunkter inkommen 2020-06-02 

Bemötande av inkomna synpunkter 2020-06-16 

Yrkanden 

Anna-Lena Heydar (S), Roger Ekeroos (M), Torun Elgebäck (C) och Maria Johansson 

(L): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

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

(2010:900) 

 

Upplysningar 

Förhandsbeskedet är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om 

bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft enligt  9 

kap. 18 § PBL. 

 

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

förhandsbeskedet att gälla. 

 

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

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 322 
 

Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 

separat.  

 

Avgifter 

Avgift för förhandsbesked: 0 kronor  

Avgift för expediering och kungörelse: 0 kronor 

 

Bilagor 

Västvattens yttrande daterat 2019-05-19 

Yttrande Plan och exploatering  daterat 2019-06-03 

Yttrande trafikverket daterat  2019-05-25 

 

Beslutet expedieras till 

 

 

 

Delgivning 

Beslutet delges följande enligt 9 kap. § 41 PBL: 

 

Detta beslut delges dig med förenklad delgivning. Förenklad delgivning innebär att 

arbetsdagen efter att beslutet skickats till dig skickar vi ett kontrollmeddelande till dig. 

14 dagar efter beslutet skickats anses du vara delgiven. Vill du överklaga ditt beslut ska 

du göra det inom 3 veckor efter att du blivit delgiven.  

 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 322 

 
Kopia av beslutet till 

Beslutet skickas för kännedom till ägarna av intilliggande och närliggande fastigheter 

till den fastighet som beslutet avser enligt 9 kap. § 41b PBL.  

 

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

 

Överklagandeanvisning 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. 

 

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet. 

Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i 

Post- och Inrikes Tidningar. 

 

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer, 

beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.  

 

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 

kontaktuppgifter till ombudet.  

 

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas. 

Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

 

Skicka din överklagan till: 

Uddevalla kommun 

Samhällsbyggnad  

451 81 Uddevalla 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 323 Dnr SBN 2020/00427  

Ammenäs 1:68. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus, garage. BYGG.2020.2116 

Sammanfattning 

Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus. Den tillbyggda delen inrymmer ett garage 

och uppförs på huvudbyggnadens södra fasad som närmast 1,67 meter från den södra 

fastighetsgränsen. Enligt gällande detaljplan ska huvudbyggnaden placeras minst 4 

meter från tomtgränsen. Då den sökta garage delen sammanbyggs med 

huvudbyggnaden och blir en del av huvudbyggnaden. Därmed blir avstånden från den 

södra fastighetsgränsen en avvikelse från gällande detaljplan. Tillbyggnaden placeras 

2,33 meter för nära tomtgränsen. Den sökta åtgärden kan inte anses utgöra en liten 

avvikelse då huvudbyggnaden placeras för nära gräns mot grannfastighet. Ansökan 

anses där med inte följa gällande detaljplan. Förvaltningens bedömning är att det saknas 

förutsättningar att bevilja bygglovet.   

  

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-07-02 

Ansökningsblankett inkommen 2020-05-19 

Situationsplan inkommen 2020- 05-19 

Plan- och sektionsritningar inkomna 2020-05-19 

Fasadritningar inkomna 2020- 05-19 

Grannemedgivande inkom 2020-05-19 

E-post från sökande inkom 2020-06-24 

Yrkanden 

Anna-Lena Heydar (S), Roger Ekeroos (M), Torun Elgebäck (C) och Maria Johansson 

(L): återremittera ärendet för hörande av grannar 

 

Kent Andreasson (UP): bifall till Anna-Lena Heydar (S) med fleras yrkande 

 

Martin Pettersson (SD): bifall till förslaget i handlingarna 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Anna Lena Heydar (S) med fleras yrkande och Martin 

Petterssons (SD) och frågar om nämnden ska besluta om återremiss eller besluta i 

ärendet idag. Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Anna Lena Heydar 

(S) med fleras yrkande om återremiss. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att  återremittera ärendet för hörande av grannar 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 324 Dnr SBN 2020/00395  

Högås-Sund 1:134. Anmälan om olovlig byggnation, altan. 
TILLSYN.2019.3900 

Sammanfattning 

Den 24 oktober 2019 kom det samhällsbyggnadsförvaltningen till känna att en byggnad 

höll på att uppföras på fastigheten Högås-Sund 1:134 utan att något bygglov eller 

startbesked hade getts. Bygglov och startbesked har getts i efterhand. Då åtgärden 

påbörjades utan att något startbesked hade getts ska en byggsanktionsavgift tas ut av  

fastighetsägaren. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-06-08 

Foton daterade 2020-02-24  

Beräkning byggsanktionsavgift 

Yrkanden 

Anna-Lena Heydar (S), Roger Ekeroos (M), Torun Elgebäck (C) och Maria Johansson 

(L): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL och 9 kap. 7 § 2 p 

plan- och byggförordningen (2011:338), PBF ta ut en byggsanktionsavgift om 14 647 

kronor av Eriksson,Christer Erik Tommy,  och Eriksson Hellberg, Gerd 

Ingela Margareta,  

Avgiften ska solidariskt betalas till Uddevalla kommun inom två månader efter att 

beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. 

 

 

Beslutet expedieras med delgivning till: 
Beslutet delges följande enligt 9 kap. § 41 PBL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 324 
 

Detta beslut delges dig med förenklad delgivning. Arbetsdagen efter att beslutet 

skickats till dig skickar vi ett kontrollmeddelande till dig. 14 dagar efter beslutet 

skickats anses du vara delgiven. Vill du överklaga ditt beslut ska du göra det inom 3 

veckor efter att du blivit delgiven.  

 

Överklagandeanvisning 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. 

 

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet. 

Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i 

Post- och Inrikes Tidningar. 

 

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer, 

beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.  

 

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 

kontaktuppgifter till ombudet.  

 

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas. 

Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

 

Skicka ditt överklagande till: 

Uddevalla kommun 

Samhällsbyggnad  

451 81 Uddevalla 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 325 Dnr SBN 2020/00439  

Kyrkebacka 1:5. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus. BYGG.2020.2034 

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.  

Tilltänkt placering följer inte kommunens översiktsplan. Enstaka hus ska etableras i 

anslutning till befintlig bebyggelse. Vidare är föreslagen placering helt i anslutning till 

en gammal kyrkväg, som nyttjas som vandringsled i område som i översiktsplanen är 

utpekad för allmänt friluftsliv. Bebyggelse enligt ansökan kommer därmed i konflikt 

med natur- och kulturvärdena på platsen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därför att förhandsbesked ska avslås på den 

aktuella platsen. 

  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-07-29 

Ansökan inkommen 2020-05-11 

Situationsplan inkommen 2020-05-11 

Översiktskarta inkommen 2020-05-11 

Yttrande från Länsstyrelsen inkommen 2020-06-30 

  

Yrkanden 

Anna-Lena Heydar (S), Roger Ekeroos (M), Torun Elgebäck (C) och Maria Johansson 

(L): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att ansökan om förhandsbesked avslås med stöd av 2 kap. 2, 4 och 6 §§ och enligt 9 

kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) 

 

 

Upplysningar 

 

Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 

separat.  

 

Avgifter 

Avgift för förhandsbesked: 5676 kronor  

Avgift för expediering och kungörelse: 1135 kronor 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 325 
  

Beslutet expedieras till 

 

 

 

 

Delgivning 

Beslutet delges följande enligt 9 kap. § 41 PBL: 

 

Detta beslut delges dig med förenklad delgivning. Förenklad delgivning innebär att 

arbetsdagen efter att beslutet skickats till dig skickar vi ett kontrollmeddelande till dig. 

14 dagar efter beslutet skickats anses du vara delgiven. Vill du överklaga ditt beslut ska 

du göra det inom 3 veckor efter att du blivit delgiven.  

 

Länsstyrelsen 

Natur- och kulturmiljöenheten 

 

Kopia av beslutet 

Beslutet skickas för kännedom till ägarna av intilliggande och närliggande fastigheter 

till den fastighet som beslutet avser enligt 9 kap. § 41b PBL.  

 

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

 

Överklagandeanvisning 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. 

 

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet. 

Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i 

Post- och Inrikes Tidningar. 

 

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer, 

beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.  

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 

kontaktuppgifter till ombudet.  

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas. 

Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

 

Skicka din överklagan till: 

Uddevalla kommun 

Samhällsbyggnad  

451 81 Uddevalla  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 326 Dnr SBN 2020/00438  

Kyrkebacka 1:5. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus. BYGG.2019.4270 

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Tilltänkt placering 

följer inte kommunens översiktsplan. Enstaka hus ska etableras i anslutning till befintlig 

bebyggelse. Vidare är föreslagen placering helt i anslutning till en gammal kyrkväg, 

som nyttjas som vandringsled i område som i översiktsplanen är utpekad för allmänt 

friluftsliv. Bebyggelse enligt ansökan kommer därmed i konflikt med natur- och 

kulturvärdena på platsen. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därför att 

förhandsbesked ska avslås på den aktuella platsen. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-07-29 

Ansökan inkommen 2019-12-03 

Situationsplan inkommen 2019-12-03 

Översiktskarta inkommen 2019-12-03 

Yttrande från Lantmäteriet inkommen 2020-01-27 

Yttrande från berörd granne inkommen 2020-05-21 

Yttrande från Länsstyrelsen inkommen 2020-06-30 

  

Yrkanden 

Anna-Lena Heydar (S), Roger Ekeroos (M), Torun Elgebäck (C) och Maria Johansson 

(L): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att ansökan om förhandsbesked avslås med stöd av 2 kap. 2, 4 och 6 §§ och enligt 9 

kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) 

 

 

Upplysningar 

Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 

separat.  

 

Avgifter 

Ärendet bedömdes vara komplett 2019-12-03. Tioveckorsfristen för beslut har 

överskridits med mer än fem veckor. Ingen avgift ska därför tas ut enligt 12 kap. 8 a § 

plan- och bygglagen (2020:900), PBL. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 326 
 

Beslutet expedieras till 

 

 

 

 

Delgivning 

Beslutet delges följande enligt 9 kap. § 41 PBL: 

 

Detta beslut delges dig med förenklad delgivning. Förenklad delgivning innebär att 

arbetsdagen efter att beslutet skickats till dig skickar vi ett kontrollmeddelande till dig. 

14 dagar efter beslutet skickats anses du vara delgiven. Vill du överklaga ditt beslut ska 

du göra det inom 3 veckor efter att du blivit delgiven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länsstyrelsen 

Natur- och kulturmiljöenheten 

 

Kopia av beslutet till 

Beslutet skickas för kännedom till ägarna av intilliggande och närliggande fastigheter 

till den fastighet som beslutet avser enligt 9 kap. § 41b PBL.  

 

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

 

Överklagandeanvisning 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. 

 

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet. 

Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i 

Post- och Inrikes Tidningar. 

 

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer, 

beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.  

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 326 
 

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 

kontaktuppgifter till ombudet.  

 

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas. 

Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

 

Skicka din överklagan till: 

Uddevalla kommun 

Samhällsbyggnad  

451 81 Uddevalla  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 327 Dnr SBN 2020/00437  

Ulvesund 1:151. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus. BYGG.2020.1422 

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Ulvesund 

1:151. Fastigheten är en bergstomt inom ett område betecknat med höga naturvärden. 

Planerad byggnation är föreslagen på toppen av berget. För att tillgänglighet på tomt ska 

kunna tillgodoses krävs en körbar väg till huset, enligt förslaget i ansökan via en 

sluttning med ekskog. 

Byggnation och tillfart till enbostadshuset bedöms få alltför stor inverkan på 

naturvärden på platsen, där byggnationen dessutom kommer att få en oönskad 

silhuetteffekt i omgivningen. Föreslagen plats bedöms inte lämplig med hänsyn till 

landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 

helhetsverkan. 

Vidare omfattas fastigheten av fördjupad översiktsplan för Ljungskile där den ligger 

inom område med krav på detaljplan. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därför att förhandsbesked ska avslås på den 

aktuella platsen. 

  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-07-21 

Ansökan inkommen 2020-03-11 

Situationsplan inkommen 2020-03-11 

Översiktskarta utskriven 2020-03-19 

Yttrande från Lantmäteriet inkommen 2020-04-02 

Yttrande från Västvatten inkommen 2020-05-13 

Yttrande från berörd granne inkommen 2020-05-26 

Skrivelse från sökande inkommen 2020-04-29 

Bilagor från sökande inkomna 2020-06-29 

Sökandens bemötande inkommen 2020-07-14  

Jäv  

Roger Ekeroos (M) anmäler jäv och deltar inte i överläggningar eller beslut. 

Yrkanden 

Anna-Lena Heydar (S), Markus Klasson (M), Torun Elgebäck (C) och Maria Johansson 

(L): bifall till förslaget i handlingarna 

 

Martin Pettersson (SD): bevilja ansökan om förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 § 

plan- och bygglagen (2010:900) 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Anna-Lena Heydar (S) med fleras yrkande och Martin 

Pettersons (SD) och finner att nämnden beslutar i enlighet med det förstnämnda 

yrkandet. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att ansökan om förhandsbesked avslås med stöd av 2 kap. 2 och 6 §§ samt 4 kap. 2 § 

plan- och bygglagen (2010:900) 

Reservation 

Martin Pettersson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

 

 

Upplysningar 

Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 

separat.  

 

Avgifter 

Ärendet bedömdes vara komplett 2020-03-11. Tioveckorsfristen för beslut har 

förlängts med tio veckor och överskridits med tre veckor. Reducerad avgift ska 

därför tas ut enligt 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2020:900), PBL. 

 

Avgift för förhandsbesked: 5676 kronor  

Avgift för expediering och kungörelse: 1135 kronor 

Reducering av avgift: 4087 kronor 

 

Beslutet expedieras till 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delgivning 

Beslutet delges följande enligt 9 kap. § 41 PBL: 

 

Detta beslut delges dig med förenklad delgivning. Förenklad delgivning innebär att 

arbetsdagen efter att beslutet skickats till dig skickar vi ett kontrollmeddelande till dig. 

14 dagar efter beslutet skickats anses du vara delgiven. Vill du överklaga ditt beslut ska 

du göra det inom 3 veckor efter att du blivit delgiven.  

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 327 
 

 

 

 

   

 

Kopia av beslutet till 

Beslutet skickas för kännedom till ägarna av intilliggande och närliggande fastigheter 

till den fastighet som beslutet avser enligt 9 kap. § 41b PBL.  

 

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

 

Överklagandeanvisning 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. 

 

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet. 

Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i 

Post- och Inrikes Tidningar. 

 

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer, 

beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.  

 

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 

kontaktuppgifter till ombudet.  

 

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas. 

Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

 

Skicka din överklagan till: 

Uddevalla kommun 

Samhällsbyggnad  

451 81 Uddevalla  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 328 Dnr SBN 2020/00436  

Restenäs 2:20. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
två enbostadshus. BYGG.2020.1221 

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten 

Restenäs 2:20. Den tilltänkta nybyggnationen uppfyller kraven i Plan- och bygglagen 

(PBL) samt Miljöbalken (MB). Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därför att 

förhandsbesked kan beviljas på den aktuella platsen. I senare bygglovsskede tas 

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

platsens topografi och omgivning. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-07-21 

Ansökan inkommen 2020-02-28 

Situationsplan inkommen 2020-04-21 

Översiktskarta utskriven 2020-03-20 

Yttrande från Västvatten inkommen 2020-04-08 

Yttrande från Lantmäteriet inkommen 2020-04-22 

Yttrande från berörda grannar inkomna 2020-05-12, 05-13, 05-18 och 05-20 

Sökandens bemötande inkommen 2020-06-04 

  

Yrkanden 

Anna-Lena Heydar (S), Roger Ekeroos (M), Torun Elgebäck (C) och Maria Johansson 

(L): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

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

(2010:900) 

 

Upplysningar 

Förhandsbeskedet är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om 

bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft enligt  9 

kap. 18 § PBL. 

 

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

förhandsbeskedet att gälla. 

 

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

 

Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 

separat.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 328 
 

Avgifter 

Avgift för förhandsbesked: 5676 kronor  

Avgift för expediering och kungörelse: 1135 kronor 

 

Beslutet expedieras till 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delgivning 

Beslutet delges följande enligt 9 kap. § 41 PBL: 

 

Detta beslut delges dig med förenklad delgivning. Förenklad delgivning innebär att 

arbetsdagen efter att beslutet skickats till dig skickar vi ett kontrollmeddelande till dig. 

14 dagar efter beslutet skickats anses du vara delgiven. Vill du överklaga ditt beslut ska 

du göra det inom 3 veckor efter att du blivit delgiven. 

 

 

 
 

 

   

 

 

    

 

 

 

 

     

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 328 
 

Kopia av beslutet till 

Beslutet skickas för kännedom till ägarna av intilliggande och närliggande fastigheter 

till den fastighet som beslutet avser enligt 9 kap. § 41b PBL.  

 

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

 

Överklagandeanvisning 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. 

 

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet. 

Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i 

Post- och Inrikes Tidningar. 

 

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer, 

beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.  

 

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 

kontaktuppgifter till ombudet.  

 

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas. 

Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

 

Skicka din överklagan till: 

Uddevalla kommun 

Samhällsbyggnad  

451 81 Uddevalla  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 329 Dnr SBN 2020/00435  

Ranneberg 1:31. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad 
av två enbostadshus. BYGG.2019.2615 

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten 

Ranneberg 1:31. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att förhandsbesked kan 

beviljas på den södra tomtplatsen (Hus 1), där den tänkta nybyggnationen uppfyller 

kraven i Plan- och bygglagen (PBL) samt Miljöbalken (MB). I senare bygglovsskede tas 

utformning av byggnaden upp till bedömning och beslut, med hänsyn tagen till platsens 

topografi och omgivning.  

Den norra tomtplatsen (Hus 2) är föreslagen i en allt för smal flik mellan ett brant berg 

med fornborg i väster och allmän väg i öster. Vid bergets fot finns ett skogsparti med 

höga naturvärden. Den norra husplaceringen kommer i konflikt med naturvärden på 

platsen och med trafikbuller från allmän väg. Ju längre norrut man kommer utefter 

bergsbranten är det också risk för stenras. Den norra tomtplatsen bedöms vara olämplig 

för byggnation främst på grund av natur- och kulturvärdena på platsen 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-07-20 

Ansökan inkommen 2019-06-26 

Situationsplan inkommen 2020-04-08 

Översiktskarta utskriven 2020-07-22 

Yttrande från Bohusläns museum inkommen 2019-07-17 

Yttrande från Lantmäteriet inkommen 2019-08-23 

Yttrande från Länsstyrelsen inkommen 2019-08-28 

Beslut från Länsstyrelsen inkommen 2019-12-16 

Yttrande från Trafikverket inkommen 2020-01-20 

Yttrande från Västvatten inkommen 2020-01-22 

Samrådsyttrande miljö inkommen 2020-02-07 

Yttrande från kommunekolog inkommen 2020-04-29 

Yttrande från berörd granne inkommen 2020-05-08 

Beslut från Trafikverket om anslutning av enskild körväg inkommen 2020-06-09 

Bilaga till Trafikverkets beslut inkommen 2020-06-09 

  

Yrkanden 

Anna-Lena Heydar (S), Roger Ekeroos (M), Torun Elgebäck (C) och Maria Johansson 

(L): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att bevilja ansökan om förhandsbesked för Hus 1 med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 

bygglagen (2010:900) 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

att avslå ansökan om förhandsbesked för Hus 2 med stöd av 2 kap. 2, 5 och 6 §§ plan- 

och bygglagen (2010:900) 

 

 

Upplysningar 

Förhandsbeskedet är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om 

bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft enligt  9 

kap. 18 § PBL. 

 

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

förhandsbeskedet att gälla. 

 

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

 

Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 

separat.  

 

Avgifter 

Avgift för förhandsbesked: 5580 kronor  

Avgift för expediering och kungörelse: 2511 kronor 

 

Beslutet expedieras till 

 

 

 

 

Delgivning 

Beslutet delges följande enligt 9 kap. § 41 PBL: 

 

Detta beslut delges dig med förenklad delgivning. Förenklad delgivning innebär att 

arbetsdagen efter att beslutet skickats till dig skickar vi ett kontrollmeddelande till dig. 

14 dagar efter beslutet skickats anses du vara delgiven. Vill du överklaga ditt beslut ska 

du göra det inom 3 veckor efter att du blivit delgiven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 329 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kopia av beslutet till 

Beslutet skickas för kännedom till ägarna av intilliggande och närliggande fastigheter 

till den fastighet som beslutet avser enligt 9 kap. § 41b PBL.  

 

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

 

Överklagandeanvisning 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. 

 

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet. 

Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i 

Post- och Inrikes Tidningar. 

 

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer, 

beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.  

 

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 

kontaktuppgifter till ombudet.  

 

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas. 

Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

 

Skicka din överklagan till: 

Uddevalla kommun 

Samhällsbyggnad  

451 81 Uddevalla 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 330 Dnr SBN 2020/00423  

Lane-Ryrs Köperöd 1:3. Ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av två flerbostadshus. BYGG.2019.2432 

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två flerbostadshus på fastigheten 

Lane-Ryrs Köperöd 1:3. Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och saknar 

anslutning till annan bebyggelse. Föreslagen tomt ligger inom ett område som är utpekat 

som allmänt intresse för friluftslivet i kommunens översiktsplan. Enligt 3 kap 6 § 

miljöbalken ska markområden som har betydelse från allmän synpunkt med hänsyn till 

friluftslivet så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller 

kulturmiljön. Ansökan bedöms inte vara förenlig med översiktsplanen och inte heller 

med 2 kap. 2 § plan- och bygglagen då föreslagen exploatering inte bedöms utgöra en 

god hushållning med den aktuella marken ur allmän synpunkt. 

  

Mot bakgrund av detta bedömer Samhällsbyggnadsförvaltningen att ansökan om 

förhandsbesked ska avslås på den aktuella platsen.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-10 

Ansökan inkommen 2019-06-12 

Följebrev till ansökan inkommen 2019-06-12 

Situationsplan inkommen 2019-06-12 

Plan- och fasadritningar inkomna 2019-06-12 

Översiktskarta inkommen 2019-06-17 

Diverse fotografier inkomna 2019-06-17 

Beslut samt bilaga från Trafikverket inkommen 2019-06-18 

E-postmeddelanden från Västtrafik inkomna 2019-06-28  

Yttrande från Lantmäteriet inkommen 2019-08-23 

Brev från sökanden med bemötande på förslag till beslut inkommen 2019-09-30 

Överklagan av tidigare beslut inkommen 2020-02-17 

Kompletterande skrivelse till överklagan inkommen 2020-02-19 

Länsstyrelsens beslut inkommit 2020-05-27 

Skrivelse från sökanden angående ny prövning av ansökan inkommen 2020-08-07 

Yrkanden 

Anna-Lena Heydar (S), Roger Ekeroos (M), Torun Elgebäck (C) och Maria Johansson 

(L): bevilja ansökan om förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 

(2010:900) och att området som ansökan tar i anspråk ligger i utkanten för det område 

som utpekats av intresse för det rörliga friluftslivet. 

 

Martin Pettersson (SD), Kent Andreasson (UP) och Jerker Lundin (KD): bevilja 

ansökan om förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

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

(2010:900) och att området som ansökan tar i anspråk ligger i utkanten för det område 

som utpekats av intresse för det rörliga friluftslivet 

 

 

Upplysningar 

Förhandsbeskedet är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om 

bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft enligt  9 

kap. 18 § PBL. 

 

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

förhandsbeskedet att gälla. 

 

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

 

Beslutet expedieras till 

 

 

 

 

Delgivning 

Beslutet delges följande enligt 9 kap. § 41 PBL: 

 

Detta beslut delges dig med förenklad delgivning. Förenklad delgivning innebär att 

arbetsdagen efter att beslutet skickats till dig skickar vi ett kontrollmeddelande till dig. 

14 dagar efter beslutet skickats anses du vara delgiven. Vill du överklaga ditt beslut ska 

du göra det inom 3 veckor efter att du blivit delgiven.  

 

 

 

 

Kopia av beslutet till 

Beslutet skickas för kännedom till ägarna av intilliggande och närliggande fastigheter 

till den fastighet som beslutet avser enligt 9 kap. § 41b PBL.  

 

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

 

Överklagandeanvisning 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 330 
 

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet. 

Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i 

Post- och Inrikes Tidningar. 

 

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer, 

beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.  

 

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 

kontaktuppgifter till ombudet.  

 

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas. 

Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

 

Skicka din överklagan till: 

Uddevalla kommun 

Samhällsbyggnad  

451 81 Uddevalla  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 331 Dnr SBN 2020/00434  

Stale 1:10. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
fritidshus. BYGG.2020.1507 

Sammanfattning 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 332 Dnr SBN 2020/00433  

Skälläckeröd 1:48. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
garage/förråd. BYGG.2017.5069 

Sammanfattning 

Ansökan avser en industri-/lagerbyggnad som ska användas som garage/förråd. 

Ansökan om bygglov bedöms inte vara planenlig och avvikelserna bedöms inte utgöra 

godtagbara avvikelser utifrån 9 kap. 30, 31 b och 31 c §§ PBL. På grund av de stora 

avvikelserna ansökan innehåller, har inte grannarna hörts. 

  

Förvaltningens bedömning är att ansökan ska avslås. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut daterat 2020-08-10 

Översiktskarta upprättad 2020-07-01 

Ansökan inkommen 2017-12-30 

Situationsplan inkommen 2018-02-04 

Planritning inkommen 2018-02-04 

Fasad- och sektionsritningar inkomna 2018-02-04 

Fasadritningar inkomna 2018-02-04 

E-post från sökanden angående prickmark inkommet 2020-08-03 

Yrkanden 

Anna-Lena Heydar (S), Roger Ekeroos (M), Torun Elgebäck (C) och Maria Johansson 

(L): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att  avslå ansökan med stöd av 9 kap. 30 och 31 b plan- och bygglagen 

(2010:900), PBL 

att avgiften för bygglovsbeslutet är 9 290 kr i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige 

 

Upplysningar 

Avgifter är beslutade enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 

separat. 

 

Delgivning 

Beslutet delges följande enligt 9 kap. § 41 PBL: 

 

Delgivning med mottagningsbevis / delgivningskvitto och överklagandehänvisning:  

   

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 332 
 

Kopia till 

Kontrollansvarig 

 

Överklagandehänvisning 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. 

 

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.  

 

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer, 

beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.  

 

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 

kontaktuppgifter till ombudet.  

 

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas. 

Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

 

Skicka ditt överklagande till: 

Uddevalla kommun 

Samhällsbyggnad  

451 81 Uddevalla 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 333 Dnr SBN 2020/00431  

Kolvik 1:96. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus. BYGG.2019.3968 

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus på samma plats där det i dagsläget finns 

ett fritidshus. 

  

Entréplan bedöms inte uppfylla tillgänglighetskraven enligt 3:146 i Boverkets 

byggregler (BBR). Detta då vardagsrummet inte är tillgängligt. Förvaltningen bedömer 

att byggnaden inte är tillgänglig enligt gällande lagkrav. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-07-03 

Ansökan inkommen 2019-10-31 

Fasadritningar mot norr och söder inkomna 2020-05-05 

Fasadritningar mot väster och öster inkomna 2020-05-05 

Plan- och sektionsritningar inkomna 2020-05-05 

Planritning inkommen 2020-05-05 

Situationsplan inkomna 2020-05-05 

Skrivelse från sökande inkommen 2020-06-17 

Jäv 

Martin Pettersson (SD) och John Alexandersson (SD) anmäler jäv och deltar inte i 

överläggningar eller beslut. 

Yrkanden 

Anna-Lena Heydar (S), Roger Ekeroos (M), Torun Elgebäck (C) och Maria Johansson 

(L): bevilja ansökan om bygglov då det kan anses vara en liten avvikelse 

 

Kent Andreasson (UP) och Mattias Forseng (SD): bifall till Anna-Lena Heydar (S) med 

fleras yrkande 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och 

bygglagen (2010:900), PBL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Upplysningar 

Detta beslut upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 

inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL. 

 

Beslutet får enligt 9 kap. 42 a § PBL verkställas först fyra veckor efter att det har 

kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om startbesked getts.  

 

Kontrollansvarig med behörighetsnivå N krävs enligt 10 kap. 9 § PBL 

Peter Antonsson godkänns som kontrollansvarig. 

 

Åtgärden får inte påbörjas före att samhällsbyggnadsnämnden gett ett startbesked enligt 

10 kap. 3 § PBL. 

 

Information om vilka handlingar som krävs för startbesked och kallelse till tekniskt 

samråd, om samråd krävs, skickas separat. 

 

Byggherren ansvarar för tillstånd enligt annan lagstiftning. 

 

Åtgärden ska utföras enligt de ritningar som tillhör beslutet. För bygglovspliktiga 

ändringar krävs ett nytt beslut om bygglov.  

 

Byggherren ansvarar för att åtgärden utförs enligt plan- och bygglagstiftningen. 

 

Byggsanktionsavgift ska tas ut om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller börjar 

användas före att slutbesked har getts. 

 

Avgifter är beslutade enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 

separat. 

 

Det krävs separat skriftligt tillstånd för anläggandet av avloppsanläggning, ansökan om 

tillstånd ska lämnas in till Uddevalla kommun. Huset/lokalen bör byggas med två 

avloppsrör, ett avloppsrör för bad-, disk- och tvättvatten och ett avloppsrör för 

toalettvatten.    

 

Beslutet expedieras till 

 

 

   

 

Kopia till 

Kontrollansvarig 

 

Beslutet skickas för kännedom till ägarna av fastigheter som gränsar till den fastighet 

som beslutet avser enligt 9 kap. § 41 b PBL.  

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 333 
 

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

https://poit.bolagsverket.se  

 

Överklagande 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. 

 

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet. 

Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i 

Post- och Inrikes Tidningar. 

 

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer, 

beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.  

 

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 

kontaktuppgifter till ombudet.  

 

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas. 

Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

 

Skicka ditt överklagande till: 

Uddevalla kommun 

Samhällsbyggnad  

451 81 Uddevalla 

https://poit.bolagsverket.se/


 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 334 Dnr SBN 2020/00430  

Utby 5:40. Anmälan om olovliga åtgärder. TILLSYN.2020.2083 

Sammanfattning 

Bygglovsarkitekt Henrik Noord informerar om att fastighetsägarens ombud sent har 

inkommit med en skrivelse där det framgår att fastighetsägaren har gjort vissa rättelser 

och i övrigt bestrider förvaltningens andra krav. Förvaltningen har ingen rimlig 

möjlighet att göra klart en utredning och bedömning efter, av fastighetsägarna, vidtagna 

åtgärder innan sammanträdet den 18 augusti, varför beslutsärendet istället blir ett 

informationsärende. 

 

Förvaltningen informerar vidare om de markarbeten som olovligen har utförts på 

fastigheten Utby 5:40 utan att något bygglov eller startbesked hade getts. Även en 

stödmur har uppförts samt att ett fritidshus, som hade fått startbesked för en 

attefallstillbyggnad, har rivits och ett nytt enbostadshus har börjat uppföras där 

fritidshuset tidigare stått. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att  godkänna informationen 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 335 Dnr SBN 2020/00457  

Anfasteröd 7:1. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus.  

BYGG.2020.2196 

Sammanfattning 

Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus med  11 m² genom tillbyggnad av entré åt 

nordväst samt 22 m² tillbyggnad åt sydöst. Fastigheten ligger inom detaljplanerat 

område i södra delen av Ljungskile. Åtgärden strider mot detaljplanen beträffande 

största tillåtna byggnadshöjd då den beräknas till 5,7 meter på de tillbyggda delarna 

räknat från markens medelnivå. Detaljplanen medger 4,4 meter i byggnadshöjd för 

huvudbyggnad. Grannar har ej hörts i ärendet. 

  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse upprättad 2020-08-03 

Ansökningsblankett inkommen 2020-06-01 

Situationsplan befintligt inkommen 2020-05-27 

Situationsplan efter tillbyggnad inkommen 2020-05-27 

Fasadritning SO och NV inkommen 2020-05-27 

Fasadritning SV och NO inkommen 2020-05-27 

Sektionsritning inkommen 2020-05-27 

Planritning källare inkommen 2020-05-27 

Planritning entréplan inkommen 2020-05-27 

Planritning takplan inkommen 2020-05-27 

Brev från sökande inkommet 2020-07-28 

Översiktskarta upprättad 2020-08-03 

  

Yrkanden 

Anna-Lena Heydar (S), Roger Ekeroos (M), Torun Elgebäck (C) och Maria Johansson 

(L): återremittera ärendet för hörande av grannar 

 

Jerker Lundin (KD) och Kent Andreasson (UP): bifall till Anna-Lena Heydar (S) med 

fleras yrkande. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att återremittera ärendet för hörande av grannar 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 336 Dnr SBN 2020/00414  

Norgård 1:13. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
wakeboardanläggning med stugor för övernattning, dusch/WC 
och bastu. BYGG.2020.2117 

Sammanfattning 

Ansökan avser permanent bygglov för wakeboardanläggning med två sammanbyggda 

övernattningsstugor, en dusch/WC byggnad och en bastu. Anläggningen och stugorna 

har tidigare haft tidsbegränsat bygglov. Permanent bygglov finns för parkering och 

servicebyggnad. Förvaltningens förslag till beslut är att ansökan ska beviljas. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut daterat 2020-06-26 

Översiktskarta upprättad 2020-06-26 

Foto upprättat 2020-06-23 

Ansökan inkommen 2020-05-19 

Situationsplan inkommen 2020-05-19 

Plan-, fasad- och sektionsritningar inkomna 2020-05-19 resp. 2020-05-29 

Samrådsyttrande miljö – prövning daterat 2020-07-07  

Peter Antonsson har anmälts som kontrollansvarig 

Yrkanden 

Anna-Lena Heydar (S), Roger Ekeroos (M), Torun Elgebäck (C) och Maria Johansson 

(L): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 

  

Kontrollansvarig med behörighetsnivå N krävs enligt 10 kap. 9 § PBL 

  

Avgift för bygglov: 5 197 kronor 

  

Tidsfristen för beslut började löpa 2020-05-29. Lagstadgad tidsfrist enligt 9 kap. 27 § 

PBL har överskridits med två veckor, avgiften för bygglov har reducerats med två 

femtedelar. 

 

Upplysningar 

Detta beslut upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 

inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL. 

 

Beslutet får enligt 9 kap. 42 a § PBL verkställas först fyra veckor efter att det har 

kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om startbesked getts.  

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 336 
 

Åtgärden får inte påbörjas före att samhällsbyggnadsnämnden gett ett startbesked enligt 

10 kap. 3 § PBL. 

 

Information om vilka handlingar som krävs för startbesked och kallelse till tekniskt 

samråd, om samråd krävs, skickas separat. 

 

Åtgärden ska utföras enligt de ritningar som tillhör beslutet. För bygglovspliktiga 

ändringar krävs ett nytt beslut om bygglov.  

 

Byggherren ansvarar för att åtgärden utförs enligt plan- och bygglagstiftningen. 

 

Byggsanktionsavgift ska tas ut om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller börjar 

användas före att slutbesked har getts. 

 

Avgifter är beslutade enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 

separat. 

 

Beslutet expedieras till 

Sökande 

 

Kopia till 

Kontrollansvarig 

 

Beslutet skickas för kännedom till ägarna av fastigheter som gränsar till den fastighet 

som beslutet avser enligt 9 kap. § 41 b PBL.  

 

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

https://poit.bolagsverket.se  

 

Överklagande 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. 

 

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet. 

Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i 

Post- och Inrikes Tidningar. 

 

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer, 

beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.  

 

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 

kontaktuppgifter till ombudet.  

 

 

https://poit.bolagsverket.se/


 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 336 
 

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas. 

Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

 

Skicka ditt överklagande till: 

Uddevalla kommun 

Samhällsbyggnad  

451 81 Uddevalla 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 337 Dnr SBN 2020/00417  

Sankt Anna 13. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus. BYGG.2020.2500 

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter, markförändringar, 

parkeringar och miljöstation. Ansökan är under handläggning. Ärendet tas upp till 

samhällsbyggnadsnämnden som information.   

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut daterat 2020-07-02 

Översiktskarta upprättad 2020-07-02 

Ansökan inkommen 2020-06-24 

Projektbeskrivning inkommen 2020-06-24 

Situationsplan inkommen 2020-06-24 

Markplaneringsritning inkommen 2020-00-00 

Plan-, fasad- och sektionsritningar inkomna 2020-06-24 

Kent Johansson har anmälts som kontrollansvarig 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att   lägga informationen till handlingarna 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 338 Dnr SBN 2020/00418  

Svälte 1:5. Ansökan om marklov för ändring av marknivå. 
BYGG.2020.2084 

Sammanfattning 

Ansökan avser marklov för anläggande av gata samt förberedande av småhustomter 

genom schaktning och uppfyllnad för att tillskapa plana tomter. Förvaltningens 

bedömning är att förslaget avviker från detaljplanens bestämmelser om markens 

anordnande och att bygglov därför inte kan beviljas. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut daterat 2020-07-1 

Översiktskarta upprättad 2020-07-01 

Ansökan inkommen 2020-05-14 

Situationsplan inkommen 2020-06-10 

Marksektioner inkommen 2020-06-10 

Granskningsskiss "illustration" upprättad 2020-06-26 

Granneyttrande med synpunkt inkommet 2020-07-03 

Yrkanden 

Nämnden ajournerar sammanträdet kl. 12:00-13:00 och tar beslut i ärendet efter lunch. 

 

Anna-Lena Heydar (S), Roger Ekeroos (M), Torun Elgebäck (C), Maria Johansson (L), 

Martin Pettersson (SD), Jerker Lundin (KD), Kent Andreasson (UP) och Jarmo Uusitalo 

(MP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att  avslå ansökan med stöd av 9 kap. 35 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 

  

Avgift för beslut: 7 719 kronor 

  

Tidsfristen för beslut började löpa 2020-06-10. Tidsfristen enligt 9 kap. 27 §, PBL har 

överskridits med en vecka. Avgiften har reducerats med en femtedel. 

 

Delgivning 

Beslutet delges följande enligt 9 kap. § 41 PBL: 

 

Markbygg Furuhall AB 

Bultvägen 4 

451 75 Uddevalla 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 338 
 

Detta beslut delges dig med förenklad delgivning. Arbetsdagen efter att beslutet 

skickats till dig skickar vi ett kontrollmeddelande till dig. 14 dagar efter beslutet 

skickats anses du vara delgiven. Vill du överklaga ditt beslut ska du göra det inom 3 

veckor efter att du blivit delgiven.  

 

Överklagande 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. 

 

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet. 

Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i 

Post- och Inrikes Tidningar. 

 

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer, 

beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.  

 

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 

kontaktuppgifter till ombudet.  

 

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas. 

Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

 

Skicka ditt överklagande till: 

Uddevalla kommun 

Samhällsbyggnad  

451 81 Uddevalla 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 339 Dnr SBN 2020/00416  

Simmersröd 1:153. Anmälan om olovliga markåtgärder samt 
olovlig byggnation av mur. TILLSYN.2020.2114 

Sammanfattning 

Den 19 maj 2020 kom det samhällsbyggnadsförvaltningen till känna att markarbeten 

pågick på dåvarande fastigheten Uddevalla Simmersröd 1:89 utan att något bygglov 

eller startbesked hade getts. Marklov, bygglov och startbesked har getts i efterhand för 

förberedande av tomt för byggnation genom schaktning, uppfyllnader och stödmurar.  

Då åtgärden påbörjades utan att något startbesked hade getts ska en byggsanktionsavgift 

tas ut av fastighetsägaren. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-07-03 

Översiktskarta upprättad 2020-06-26 

Flygfoto från 2017 upprättat 2020-07-03  

Foton daterade 2020-06-04 

Beräkning byggsanktionsavgift 

Skrivelse från sökanden inkommen 2020-07-06 

  

Adressat:  

 

 

 

  

Jäv 

Torun Elgebäck (C) anmäler jäv och deltar inte i överläggningar eller beslut. 

Yrkanden 

Anna-Lena Heydar (S), Roger Ekeroos (M), Krister Olsson (C) och Maria Johansson 

(L): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att   med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL och 9 kap. 12 § 8 p 

plan- och byggförordningen (2011:338), PBF ta ut en byggsanktionsavgift om 6 858 

kronor av Jonas Hägglund 19720329-5295. Avgiften ska betalas till Uddevalla 

kommun inom två månader efter att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Delgivning 

Beslutet delges följande enligt 9 kap. § 41 PBL: 

 

 

 

 

 

Detta beslut delges dig med förenklad delgivning. Arbetsdagen efter att beslutet 

skickats till dig skickar vi ett kontrollmeddelande till dig. 14 dagar efter beslutet 

skickats anses du vara delgiven. Vill du överklaga ditt beslut ska du göra det inom 3 

veckor efter att du blivit delgiven.  

 

Överklagande 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. 

 

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet. 

Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i 

Post- och Inrikes Tidningar. 

 

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer, 

beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.  

 

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 

kontaktuppgifter till ombudet.  

 

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas. 

Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

 

Skicka ditt överklagande till: 

Uddevalla kommun 

Samhällsbyggnad  

451 81 Uddevalla 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 340 Dnr SBN 2020/00404  

Ulveviken 1:33 Strandskyddsdispens för nybyggnad av 
komplementbyggnad NAT.2020.1724 

Sammanfattning 

Ansökan om strandskyddsdispens gäller en nybyggnation av komplementbyggnad samt altan 

inom Ulveviken 1:33. Fastigheten är belägen vid Kalvö fjord och omfattas av strandskydd.  

Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare beviljat strandskyddsdispens för en 

komplementbyggnad på fastigheten och i samband med detta gjordes även en 

tomtplatsbestämning. Ett villkor var att avgränsa med staket/häck i nordöstra delen av 

fastigheten. 

  
Särskilda skäl bedöms finnas eftersom platsen bedöms vara tagen i anspråk på ett sådant 

sätt som gör att den saknar betydelse för strandskyddets syften. Föreslaget läge och 

utformning av komplementbyggnad med altan bedöms inte utvidga hemfridszonen och 

etableringen bedöms därmed inte skada något av strandskyddets syften. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att dispens ges för komplementbyggnaden.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad, 2020-06-18 

Översiktskarta, 2020-06-17 

Ansökan, 2020-04-07 

Situationsplan, 2020-05-28 

Sektionsritning, 2020-06-04 

Planritning, 2020-06-04 

Fasadritning, 2020-06-04 

Fotografi, 2020-06-04 

Ulveviken 1:33 tomtplatsbestämning, beslutad 2019-03-04, NAT.2018.3118 

Yrkanden 

Anna-Lena Heydar (S), Roger Ekeroos (M), Torun Elgebäck (C) och Maria Johansson 

(L): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att bevilja strandskyddsdispens för komplementbyggnad och altan enligt ansökan 

att förena dispensen med följande villkor: 

• Byggnadens storlek (längd, bredd, höjd) får ej överstiga uppgifterna i ansökan. 

• Altanens storlek får ej överstiga uppgifterna i ansökan. 

• Byggnaden ska även i övrigt placeras och utformas i enlighet med 

ansökningshandlingarna. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Delgivning 
Detta beslut delges dig med förenklad delgivning. Förenklad delgivning innebär att 

arbetsdagen efter att beslutet skickats till dig skickar vi ett kontrollmeddelande till dig. 

14 dagar efter beslutet skickats anses du vara delgiven. Vill du överklaga ditt beslut ska 

du göra det inom 3 veckor efter att du blivit delgiven.  

 

Information om hur man överklagar ett beslut  
Tycker du att samhällsbyggnadsnämnden fattat beslutet på fel grunder kan du 

överklaga det. Överklagandet ska ha kommit in till samhällsbyggnadsförvaltningen 

inom tre veckor från den dag som du tog del av beslutet.  

 

Överklagandet ska vara skriftligt. I brevet/mailet ska det framgå:  

− Ärendets beslutsdatum, ärendenummer och beslutsnummer. 

− Varför du tycker att beslutet är fattat på fel grunder och hur du vill att det ska 

ändras. 

− Uppge namn, personnummer, postadress, e-post och telefonnummer.  

 

Om samhällsbyggnadsnämnden bedömer att beslutet är felaktigt har nämnden 

skyldighet att ompröva sitt beslut, i annat fall skickar nämnden vidare överklagandet till 

Länsstyrelsen. 

 

Skicka din överklagan till: 

Uddevalla kommun 

Samhällsbyggnad  

451 81 Uddevalla  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 341 Dnr SBN 2020/00425  

Orrevik 1:4. Strandskyddsdispens för nybyggnad av 
enbostadshus. NAT.2020.2255 

Sammanfattning 

Ansökan gäller strandskyddsdispens för ett nytt enbostadshus, utanför planlagt område, 

inom strandskyddat område. Strandskyddet syftar till att bevara goda livsvillkor för 

växter och djur samt säkra allmänhetens tillgång till strandområden. Det är förbjudet 

inom strandskyddat område att uppföra byggnader eller andra anläggningar som 

begränsar allmänhetens fria rörlighet.  

  

Infartsväg och planerat bostadshus planeras inom mark som är allemansrättslig 

tillgänglig. Del av planerad tomt ligger dessutom inom riksintresse för naturvård.  

Något särskilt skäl för dispens bedöms inte finnas. Förslaget strider mot strandskyddets 

syften och ansökan ska därför avslås.  

  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-07-06 

Ansökan, 2020-05-29 

Situationsplan, 2020-05-29 

Översiktskarta, 2020-05-29 

Översiktlig karta med föreslagen placering, Orrevik 1:4, 2020-07-03 

Tjänsteanteckning och foto från fältbesök, 2020-07-06 

Yrkanden 

Anna-Lena Heydar (S), Roger Ekeroos (M), Torun Elgebäck (C) och Maria Johansson 

(L): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att avslå ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus. 

 

 

Delgivning 
Detta beslut delges dig med förenklad delgivning. Förenklad delgivning innebär att 

arbetsdagen efter att beslutet skickats till dig skickar vi ett kontrollmeddelande till dig. 

14 dagar efter beslutet skickats anses du vara delgiven. Vill du överklaga ditt beslut ska 

du göra det inom 3 veckor efter att du blivit delgiven.  

 

Information om hur man överklagar ett beslut  
Tycker du att samhällsbyggnadsnämnden fattat beslutet på fel grunder kan du 

överklaga det. Överklagandet ska ha kommit in till samhällsbyggnadsförvaltningen 

inom tre veckor från den dag som du tog del av beslutet.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 341 
 

Överklagandet ska vara skriftligt. I brevet/mailet ska det framgå:  

− Ärendets beslutsdatum, ärendenummer och beslutsnummer. 

− Varför du tycker att beslutet är fattat på fel grunder och hur du vill att det ska 

ändras. 

− Uppge namn, personnummer, postadress, e-post och telefonnummer.  

 

Om samhällsbyggnadsnämnden bedömer att beslutet är felaktigt har nämnden 

skyldighet att ompröva sitt beslut, i annat fall skickar nämnden vidare överklagandet till 

Länsstyrelsen. 

 

Skicka din överklagan till: 

Uddevalla kommun 

Samhällsbyggnad  

451 81 Uddevalla  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 342 Dnr SBN 2020/00422  

Information om Behovsutredning inom miljöbalkens och 
livsmedelslagstiftningens områden 2021–2023 

Sammanfattning 

Enhetschef Jenny Karlsson informerar om behovsutredningen inom miljöbalkens och 

livsmedelslagstiftningens område 2021–2023.  

 

Utredningen är ett lagkrav som visar behovet av tillsyn i kommunen och som styr 

arbetet mot miljömålen. Det är behovet som ska styra omfattningen av tillsynen och är 

kopplad till taxan. 

 

Livsmedelsinspektör Johanna Ronnede informerar om hur behovsutredning har gjorts 

och hur behovet ser ut 2021. Information lämnas även hur tillsynstiden delas upp och 

hur de olika delarna finansieras. Utredningen planeras komma upp för beslut i 

september då nämnden även får information om tillsynsplan som planeras komma upp 

för beslut i oktober. 

 

I oktober kommer även Länsstyrelsen för att göra tillsyn av kommunens rökfria miljöer. 

 

Avdelningschef Lisa Cronholm påpekar att uppdelningen i hur delarna finansieras styrs 

av politiska beslut. 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 343 Dnr SBN 2020/00441  

Finansiering av Miljösamverkan Västra Götaland 2021-2024 

Sammanfattning 

Miljösamverkan Västra Götaland är sedan år 1999 ett projektsamarbete mellan länets 

kommuner och länsstyrelsen, som syftar till att effektivisera miljömyndigheternas 

arbete enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Ett flertal projekt genomförs 

varje år med fokus på tillsyns som har effekt, planeringsstöd och tillsynskampanjer. 

 

Miljösamverkan bidrar med en gemensam kunskapsbas och en plattform för 

erfarenhetsutbyte mellan olika miljömyndigheter. Miljösamverkan ökar samsynen 

mellan de olika miljömyndigheterna vilket bidrar till en rättssäker och likvärdig tillsyn 

för verksamhetsutövarna. 

 

För att Miljösamverkan Västra Götaland ska kunna drivas vidare i ytterligare en period, 

2021–2024, krävs fortsatt finansiering från samarbetsparterna. Den nuvarande 

kostnaden motsvarar de två heltidsanställda projektledarna inom Miljösamverkan. 

Kostnadsfördelningen är att länsstyrelsen står för 1/3 och de fyra kommunalförbunden 

står för 2/3. För kommunernas del fördelas kostnaden med en befolkningsnyckel, enligt 

beräkningsfördelningen. För år 2021 motsvarar det 69 982 kr. Denna kostnad finns 

budgeterad i avdelningens budget. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-11 

Skrivelse från Miljösamverkan Västra Götaland 14 april 2020 

Beräkningsfördelning, Fyrbodal 2020-08-06 

Yrkanden 

Anna-Lena Heydar (S), Roger Ekeroos (M), Torun Elgebäck (C) och Maria Johansson 

(L): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att finansiera Miljösamverkan Västra Götaland under perioden 2021–2024 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 344 Dnr SBN 2019/00371  

Medborgarförslag från Per-Inge Brandt om bullerplank på 
Edingsvägen 

Sammanfattning 

Per-Inge Brandt föreslår i ett medborgarförslag att Uddevalla kommun behöver åtgärda 

det bullerplank som löper längs riksväg 44 i anslutning till Rimnersområdet.  

  

Då riksvägen är en statlig angelägenhet förvaltad av Trafikverket är bullerskyddet inte 

heller i kommunal ägo och inget samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för. Enklast 

är att förslagsställaren vänder sig direkt till Trafikverket med sina synpunkter.    

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-04 

Medborgarförslag från Per-Inge Brandt, daterat 2019-03-20 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2019-04-10 

Yrkanden 

Anna-Lena Heydar (S), Roger Ekeroos (M), Torun Elgebäck (C) och Maria Johansson 

(L): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att avslå medborgaförslaget med ovanstående motivering 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 345 Dnr SBN 2020/00245  

Ansökan ur effektiviseringsfonden 2020 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har avsatt 45 mkr under 2020 till en effektiviseringsfond. Ur 

fonden kan nämnderna söka medel för att finansiera satsningar som görs för att på sikt 

minska kostnaderna. Ansökningarna ska godkännas av nämnden för att därefter skickas 

till Kommunstyrelsen för slutligt beslut om finansiering. Ansökningar kan göras 

löpande under år 2020.  

  

Följande ansökning ska samhällsbyggnadsnämnden ta ställning till Ansökan avser 44 

tkr ur effektiviseringsfonden till en applikation för att digitalisera processen av 

lekplatsbesiktning. 

  

Följande ansökning ska nämnden ta ställning till – applikation (app) för 

lekplatsbesiktning. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-24 

Ansökan lekplatsbesiktnings-app effektiviseringsfonden 2020 

Yrkanden 

Anna-Lena Heydar (S), Roger Ekeroos (M), Torun Elgebäck (C) och Maria Johansson 

(L): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att ansöka om 44 tkr ur effektiviseringsfonden för projektet lekplatsbesiktnings-app 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 346 Dnr SBN 2020/00007  

Information ekonomi 

Sammanfattning 

Utvecklare Malin Witt informerar om arbetet med verksamhetsplan och budget 2021 

samt tidsplanen för de olika besluten. Majoritetens budgetpresentation hålls den 6 

oktober.  

 

Nämnden informeras om månadsuppföljningen för juli som visar att överskottet har 

ökat från första delårsrapporten. 

 

Förvaltningen informerar även om de avvikelser som finns, såsom 

exploateringsintäkter, parkeringsintäkter och lokalbanken. 

 

Ordförande önskar en analys över effekterna av de låga parkeringsavgifterna, hur de har 

påverkat antal centrumbesök. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 347 Dnr SBN 2019/00884  

Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
grundvattentäkten i Jordfall 

Sammanfattning 

Jordfall samfällighetsförening samt några fastigheter i Kolvik försörjs idag med 

grundvatten genom uttag ur tre bergborrade brunnar på fastigheten Kolvik 1:17. 

Tillhörande vattenreservoar ligger på fastigheten Jordfall 1:89. Idag är 64 fastigheter 

anslutna till vattennätet men väntas öka till 80 fastigheter. För vattentäkten i Jordfall 

finns idag inget vattenskyddsområde. 

 

Vattentäkten har varit i bruk sedan början av 1980-talet med ungefär samma uttag som 

idag. Jordfall samfällighetsförening har av Mark- och miljödomstolen fått tillstånd för 

vattentäkten. Genom att även inrätta ett vattenskyddsområde säkerställs att vattentäkten 

kan nyttjas ur ett flergenerationsperspektiv. 

 

Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken föreslås kommunfullmäktige i Uddevalla kommun 

att fastställa vattenskyddsområde för Jordfall vattentäkt i Uddevalla kommun. 

Vattenskyddsområdet ska ha den omfattning som framgår av det Tekniska underlaget, 

skyddsområdenas avgränsning och zonindelning framgår av figur 8 i det Tekniska 

underlaget. Vattenskyddsområdet är indelat i vattentäktsområde, primär skyddszon och 

sekundär skyddszon. 

Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken föreslås kommunfullmäktige i Uddevalla kommun 

att fastställa de skyddsföreskrifter som ska gälla inom vattenskyddsområdet. 

Skyddsföreskrifterna redovisas med en uppdelning mellan respektive zon. 

 

Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter att kommunfullmäktige beslutar om att 

fastställa vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. I enlighet med 7 kap. 22 § 

miljöbalken gäller föreskrifterna även om de överklagas. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-11 

Tekniskt underlag med avgränsningar av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter, 

dat 2020-07-28 

Bilaga 1, Översikt, Jordfalls grundvattentäkt 

Bilaga 2, Skyddsföreskrifter för Jordfall vattenskyddsområde, Uddevalla kommun,  

dat 2020-07-28 

Samrådsredogörelse Jordfall inkl. bilagor dat 2020-06-17 

Yrkanden 

Anna-Lena Heydar (S), Roger Ekeroos (M), Torun Elgebäck (C) och Maria Johansson 

(L): bifall till förslaget i handlingarna 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att  föreslå Kommunfullmäktige med stöd av 7 kap. 21 § och 22 § miljöbalken att 

fastslå vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkten i Jordfall 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 348 Dnr SBN 2020/00420  

Detaljplan för verksamhetsområde Hogstorp, Berga 2:2 och 2:3 
m.fl, beslut om granskning 

Sammanfattning 

Planområdet är beläget i Hogstorps samhälle cirka 15 kilometer norr om Uddevalla        

centrum. Syftet med detaljplanen är att tillskapa mer verksamhetsmark för nyetablering 

samt utökning av en befintlig verksamhet. Befintlig återvinningsstation föreslås flyttas 

från nuvarande position till ett område vid drivmedelsstationen söder om 

verksamhetsområdet. I samband med planarbetet tas de ytor med som förvaltas av 

Svensland ga:2 för att kommunalt huvudmannaskap även ska råda på berörda ytor. 

Kommunen sköter redan de berörda gatorna och naturmarken.  

Kommunen har beslutat om positivt planbesked, 2018-05-30. Planen har varit på 

samråd under våren 2020. Därefter har revideringar gjorts i plankarta och 

planbeskrivning utifrån de synpunkter som inkommit. Utredningar gällande dagvatten 

och geoteknik har kompletterats. Kompletterande utredningar har gjorts gällande 

riskbedömning för farligt gods samt är utredning beställd för omprövning av 

markavvattningsföretag. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, daterad 2020-07-01 

Plankarta med planbestämmelser, daterad 2020-01-30 

Planbeskrivning, daterad 2020-01-30 

Översiktskarta. 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-30 § 146 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-01-21 § 37 

Yrkanden 

Anna-Lena Heydar (S), Roger Ekeroos (M), Torun Elgebäck (C) och Maria Johansson 

(L): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att planhandlingarna ska bli föremål för granskning 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 349 Dnr SBN 2020/00445  

Detaljplan för nya bostäder på Tuvullsvägen, förslag till samråd 

Sammanfattning 

Ett detaljplaneförslag för nya bostäder på Tuvullsvägen i Ljungskile håller på att upprättas. 

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för exploatering av bostäder inom fastigheten Ljungs-

Kärr 1:8.  
Den tillkommande bebyggelsen föreslås utgöras av enfamiljsbostäder, radhus samt 

flerfamiljsbostäder. Planen föreslår att medge nya byggrätter för omkring 25 bostäder. 

 

Kommunstyrelsen beslutade positivt planbesked 2009 och Samhällsbyggnadsnämnden 

beslutade 2016-11-21 att bedriva fortsatt planarbete, med inriktning om högre 

exploatering. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-07-14 

Plankarta med planbestämmelser, daterad 2020-07-09 

Planbeskrivning, daterad 2020-07-14 

Illustrationskarta, daterad 2020-07-14 

Länsstyrelsen samrådsyttrande i frågan om betydande miljöpåverkan 2009-04-30 

Tjänsteskrivelse om riktningsförändring 2016-11-21 

Översiktskarta 

Yrkanden 

Anna-Lena Heydar (S), Roger Ekeroos (M), Torun Elgebäck (C) och Maria Johansson 

(L): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas komma att medföra betydande 

miljöpåverkan, samt 

  

att planhandlingarna ska bli föremål för samråd 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 350 Dnr SBN 2020/00446  

Information om detaljplanearbetet för skola på Skäret 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun, genom samhällsbyggnadsförvaltningen, har 2020-04-29 inlett 

planarbete vilket ska pröva förutsättningarna för ny grundskola på Skäret.  

  

Planhandläggningens syfte är att undersöka förutsättningarna och utreda 

konsekvenserna av att exploatera en ny grundskola med tillhörande infrastruktur, 

grönområden, samlingslokaler och andra kompletterande funktioner. 

 

Kommunstyrelsen gav positivt planbesked 2020-03-25 §109. Syftet med informationen 

är att tidigt skapa insyn i detaljplaneprocessen för den nya grundskolan som planläggs 

på Skäret. 

  

Samhällsbyggnad har på uppdrag av kommunstyrelsen startat igång detaljplanearbetet 

2020-04-29 samt upprättat ett Start-PM som beskriver uppstarten av arbetet samt den 

vidare planeringen av ärendet. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-07-15 

Utdrag ur Kommunstyrelsens protokoll, daterad 2020-03-25 §109 

Start-PM för ny detaljplan Skola Skäret, daterad 2020-06-15  

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden noterar 

  

att detaljplanearbete för ny skola på Skäret har inletts 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 351 Dnr SBN 2020/00455  

Förvärv av fastigheten Kastanjen 11 

Sammanfattning 

Socialnämnden har behov av en fastighet för att kunna nyttja som kontor och 

områdeslokaler för sjuksköterskeorganisationen i detta område. Den aktuella fastigheten 

Kastanjen 11 med adress Boxhultsvägen 2 lämpar sig väl för ändamålet. 

Det finns goda verksamhetsmässiga och ekonomiska skäl till att förvärva denna 

specifika fastighet. Fastigheten är bebyggd med en före detta butiksbyggnad som under 

senare år konverterats till kontor genom större investeringar. Byggnaden har genomgått 

stora renoveringar varför skicket bedöms vara gott. 

  

Inköpspriset är 4 750 000 kronor. Enklare anpassningar av byggnaden krävs för att den 

ska kunna nyttjas på bästa sätt för personalen. Kostnad för dessa anpassningar 

uppskattas till 250 000 kronor. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer upprätta ett 

hyresavtal där socialförvaltningen är motpart.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-07-29 

Köpekontrakt 

Prospekt 

Yrkanden 

Anna-Lena Heydar (S), Roger Ekeroos (M), Torun Elgebäck (C) och Markus Klasson 

(M): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att godkänna köpekontrakt mellan kommunen och fastighetsägaren till Kastanjen 11 

med en köpeskilling om 4 750 000 kronor. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 352 Dnr SBN 2020/00003  

Pågående projekt inom Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Sammanfattning 

- Stadsutveckling  

Projektledare Stefan Björling visar en ögonblicksbild över projekt i Uddevalla 

centrum som är färdigställda, planerade och ännu ej beslutade men som har ett 

behov att åtgärdas.   

 

Björling informerar även om mindre projekt som är färdigställda och som pågår 

samt om kommande förslag på investeringar  

 

Nämnden diskuterar trafiksäkerhet och i synnerhet övergångstället vid 

Kampenhof till Kungsgatan. 

 

- Lekplatsplanen  

Gatuingenjör Anders Löfström informerar om lekplats vid Ljungskilegårdens 

park. Löfström har äskat pengar för att göra om den till en temalekplats, 

”småkrypens värld” och visar inspirationsbilder och prisexempel.  

 

Löfström visar kartor på var lekplatserna är och när de upprustades samt när de 

behöver rustas upp igen eller om de ska rivas.   

 

- Vattenförsörjningsplan  

Miljöinspektör Anna Thorén informerar om vattenförsörjningsplanen för 

Uddevalla kommun. Uddevalla kommun har givit Västvatten i uppdrag att ta 

fram en plan som ska beslutas av Kommunstyrelsen i september och i 

Kommunfullmäktige i oktober.  

 

Nämnden informeras om syftet med planen, om den allmänna och om den 

enskilda vattenförsörjningen samt om framtidens vattenbehov.  

 

Information lämnas även om grundvattenresurser i jord och i berg samt 

ytvattenresurser.  

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 353 Dnr SBN 2020/00004  

Anmälningsärenden och underrättelser om avslutade 
lantmäterisammanträden 2020 

Sammanfattning 

I förteckningar över underrättelser om avslutade förrättningar och 

lantmäterisammanträden samt anmälningsärenden redovisas vad som har inkommit till 

Samhällsbyggnadsnämnden för kännedom under juni och juli månad 2020. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-04 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att notera informationen 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-08-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 354 Dnr SBN 2020/00005  

Information från ordförande och förvaltningschef 

Sammanfattning 

Nya förvaltningschefen Maria Jacobsson presenterar sig och informerar om sina tidigare 

erfarenheter. 

 

Ordförande hälsar den nya förvaltningschefen varmt välkommen. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna 

 

 




