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Detaljplan för Tvärflöjten 1 och del av Boxhult 1:1,  
Utökning av tennisanläggning  

UNDERÄTTELSE OM SAMRÅD AV DETALJPLAN 
Ett förslag till detaljplan för Tvärflöjten 1 och del av Boxhult 1:1 är utställd för 
samråd under tiden 2022-05-11 – 2022-05-25. Planen är upprättad av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2022.04.21. Samrådet syftar till att samla in 
information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväga 
dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.  

Detaljplaneområdet är beläget ca 2,5 km norr om Uddevalla centrum. 
  
Detaljplanen syftar till att pröva områdets lämplighet för att tillskapa ytterligare 
yta som möjliggör byggnation i direkt anslutning till befintlig tennishall. I 
samband med planarbetet sågs möjligheten att även pröva lämpligheten för att 
även medge användningen kontor upp till två plan.  
 
Detaljplanen följer Plan- och bygglagen (2010:900) och tillämpar 
standardförfarande planförslaget är förenligt med gällande fördjupad översiktsplan 
för Uddevalla.  
 
Till planförslaget hör utredningar om: 

 Geoteknik/Bergsteknik 
 Naturvärdesinventering med tillägg värdefulla träd 

 

Kommunfullmäktige har beslutat om positivt planbesked 2020-01-29 §37. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-04-21, § 127 att planhandlingarna ska 
bli föremål för granskning. 
 

Figur 1. Planprocessens olika steg 
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UTSTÄLLNINGSPLATSER 
Till planförslaget bifogas plankarta och planbeskrivning samt utredningar. 
Handlingar och övrig information finns på kommunens utställningslokaler och 
hemsida. Handlingar översänds till myndigheter. Handlingar ställs ut för 
allmänheten på följande platser: 

 Kontaktcenter, Rådhuset, Kungstorget, Uddevalla,  
måndag- fredag kl 08;00 -16:00. 

 Utställningsplats på Uddevalla Stadshus, 
måndag- fredag kl 08;00 -16:00. 

 Kommunens hemsida: 
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-
miljo/samhallsplanering/detaljplaner-omradesbestammelser/pagaende-
detaljplaner/uddevalla/tvarflojten-utokning-av-tennisanlaggning.html 

SYNPUNKTER 
Eventuella synpunkter på förslaget framförs skriftligen till: 

Uddevalla kommun, Samhällsbyggnad, 451 81 Uddevalla   
eller till vår e-postadress samhallsbyggnad@uddevalla.se.  
 
Det går att lämna muntliga synpunkter, eventuella erinringar ska dock vara 
skriftliga. 
 
Senast 2022-05-25 ska synpunkterna ha inkommit.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av era eventuella synpunkter. Svar kommer att 
återfinnas i ett granskningsutlåtande, som åtföljer planen vid ett beslut om 
antagande av planförslaget. Den som inte senast under granskningstiden har 
lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut 
att anta planen. 

INFORMATIONSMÖTE 
För de som önskar bjuder kommunen in till individuella samrådsmöten för att 
svara på eventuella frågor eller funderingar som berör planförslaget.  
För bokning av samrådsmöte vänligen kontakta: 

Andréa Zidek, 0522-69 73 10, andrea.zidek@uddevalla.se 
 
Möten hålls under tiden då detaljplanen är ute för samråd.   

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
Plan- och exploateringsavdelningen  
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Sofia Bergkvist Mark- och exploateringsingenjör  


