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PLANBESKRIVNING tillhörande
Upphävande av del av detaljplan för

Stadskärnan 1:295, Godset
Uddevalla kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen, 20 mars 2018

Detaljplanen består av:
• Plankarta med planbestämmelser i skala 1:1000 A2 format
Till detaljplanen hör följande handlingar
[X] Planbeskrivning
[ ] Samrådsredogörelse
[X] Fastighetsförteckning

Utsnitt över det område som ska upphävas i plankartan

Bakgrund, syfte och huvuddrag
För området gäller detaljplan nr 1077 laga kraft 1998-01-09, lantmäteri nr 1485KP98/1.
Syftet med planen är att upphäva del av detaljplanen för Stadskärnan 1:295. Detta
för att säkerställa att områdets utveckling på kort och lång sikt går i linje med
översiktsplanens intentioner och därmed skapa förutsättningar att utveckla centrala
staden.
Genomförandetiden för gällande detaljplan har gått ut och planen är inte genomförd.
Enligt översiktsplan antagen 2017-02-22 är området ett omvandlingsområde.
Området som ska upphävas från gällande detaljplan ligger i centrala Uddevalla vid
centralstationen och omfattar cirka 0,9 ha.
Nuvarande byggrätter försvinner och ny detaljplan krävs för att få tillskapa ny bebyggelse på fastigheten.
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Planförfarande
Planen upprättas med förenklat standardförfarande och enligt reglerna i PBL kap 5
§ 11, 12 (PBL 2010:900).

Behovsbedömning av miljöbedömning
Förslaget innebär ett upphävande inom ett befintligt bebyggelseområde. Planen
avser ett litet område på lokal nivå och omfattas inte av kriterierna i MKB-förorordningens bilaga 4. Kommunen bedömmer att upphävandet av detaljplanen inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan, Länsstyrelsen delar kommunens
uppfattning. Därmed krävs inte någon miljöbedömning. Reglerna om detta finns i
Plan- och Bygglagen samt i Miljöbalken.
Förenligt med 3, 4 och 5 kap MB
Upphävande av del av detaljplanen påverkar varken riksintressen i 3 och 4 kap. eller miljökonsekvensnormerna 5 kap. MB.
Kommunala beslut i övrigt
Kommunfullmäktige, gav 2017-12-13 § 343 samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja upphävandet av detaljplanen för Stadskärnan 1:295, Godset.
Konsekvenser av upphävandet
Genomförandetiden i gällande plan har gått ut, varför upphävandet inte är ersättningsgrundande.
Befintlig bebyggelse
Inom området för upphävandet
av detaljplan finns verksamheter
med bland annat bilservice och en
kulturförening.
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Utanför området för upphävande av detaljplanen finns bostäder och blandad verksamhet.

Förslagets konsekvenser
Nuvarande detaljplan medger byggrätter som upphör att gälla för den berörda fastigheten. Avsikten är att undvika investeringar som inte följer översiktsplanen och sedan
sannolikt måste lösas in och rivas. Upphävandet bedöms underlätta förändrad markanvändning och syftar till att säkerställa stadsutvecklingen enligt översiktsplanen.
Planer finns för ett resecentrum i området.

Befintlig bebyggelse mot järnvägen

Genomförande
Upphävandet har ingen genomförandetid, utan verkställs vid det datum det vinner
Laga kraft.
Planen handläggs med förenklat standardförfarande. Efter samrådet upprättas en
samrådsredogörelse där framförda synpunkter redovisas och kommenteras.
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetiden för planen slutar tio år efter det att planen vunnit laga kraft.
Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. Den väsentliga
rättseffekten är att markägaren under genomförandetiden har en ekonomisk garanti för att
kunna utnyttja planens byggrätter. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter
genomförandetidens slut, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genomförandetidens utgång får kommunen större möjligheter att ersätta, ändra eller upphäva
planen om så bedöms lämpligt, eftersom de outnyttjade rättigheter som uppkommit genom
planen inte längre är ”ekonomiskt garanterade”.

Avtal, ekonomiska frågor
Upphävandet föranleder inga nya avtal eller överenskommelser. Outnyttjad byggrätt som inte kan nyttjas kommer inte att ersättas då planens genomförandetid har
gått ut.
Nuvarande verksamhet får finnas kvar och verka på plats tills ny detaljplan och nya
genomförandeavtal träffats.
Trafikanläggning och allmän plats
Gata omfattas inte av upphävandet, utan regleras även framöver av detaljplanen.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Martin Hellström
Enhetschef

Daniel Andersson
Planarkitekt
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