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Svar senast 6 maj 2020

Ny detaljplan för förskola Dalaberg
Kungörelse om samråd för Detaljplan

Ett förslag till detaljplan för ny förskola samt kompletterande bebyggelse på fastigheten Dalaberg
1:1 är öppen för samråd under tiden 2020-04-01 – 2020-05-06. Planen är upprättad av
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-03-03. Plansamrådet syftar till ett utbyte av information och
synpunkter.
Ett detaljplaneförslag för ny förskola på Dalaberg håller på att upprättas. Syftet med detaljplanen
är att pröva möjligheten att exploatera tidigare bebyggd mark med förskola samt kompletterande
bebyggelse. Föreslagen exploatering har lokaliseringsprövats och överensstämmer med den
kommunala översiktsplanen. Gällande detaljplan anger kvartersmark rekreation.
Kommunstyrelsen har beslutat om positivt planbesked 2016-05-25, §146.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-03-17 att planhandlingarna ska bli föremål för samråd
samt att detaljplanen inte kan antas komma att medföra betydande miljöpåverkan.
Detaljplanen föreslås bedrivas med ett utökat förfarande vilket innebär att förslaget till detaljplan
kungörs och skickas ut för samråd. Därefter sammanställs samrådsyttrandena i en redogörelse. Ett
slutgiltigt förslag kommer samrådskretsen kunna granska innan detaljplanen kan antas.
UTSTÄLLNINGSPLATSER

Handlingar översänds till myndigheter. Det kommer också att finnas på kommunens hemsida.
Handlingar ställs ut för allmänheten på följande platser
•
•
•

Kontaktcenter, Rådhuset, Kungstorget, Uddevalla, måndag- fredag kl 08;00 -16:30.
Utställningsplats på Uddevalla Stadshus.
Kommunens hemsida, https://www.uddevalla.se/bygga-bo-ochmiljo/samhallsplanering/detaljplaner-omradesbestammelser/pagaendedetaljplaner/uddevalla/dalaberg-forskola.html
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På grund av rådande omständigheter genom virussmittan Covid-19 kan utställningslokaler
revideras. Om du inte har möjlighet att ta del av samrådsförslaget i utställningslokal eller via
digital plattform, kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.
Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till:
Uddevalla kommun, Samhällsbyggnad, 451 81 UDDEVALLA
eller till vår e-postadress samhallsbyggnad@uddevalla.se.
Senast 2020-05-06 ska synpunkterna ha inkommit.
Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på
detaljplaneförslaget kan komma att förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.
Samhällsbyggnads svar på era eventuella synpunkter kommer att återfinnas i det så kallade
samrådsredogörelsen som upprättas efter samrådet. Efter samråd kommer kommunen att ta
ställning till hur planarbetet ska fortsätta.

KONTAKTPERSON är Hugo Bennhage, 0522- 69 73 65, hugo.bennhage@uddevalla.se

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Hugo Bennhage
planarkitekt
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