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GRANSKNINGSUTLÅTANDE TILLHÖRANDE FÖRSLAG TILL 
UPPHÄVANDE AV DETALJPLAN FÖR STADSKÄRNAN 1:295 ”GODSET” 
Granskningsutlåtandet är upprättad av Samhällsbyggnad 2020-08-21 tillhörande förslag till 
upphävande av detaljplan för Stadskärnan 1:295, Godset 
 

Planens syfte är att säkerställa att områdets utveckling på kort och lång sikt går i linje med 
översiktsplanens intentioner och därmed skapa förutsättningar att utveckla staden.  

 

 

HANDLÄGGNING GRANSKNING 
Planförslaget, upprättat 2020-03-06 har varit föremål för samråd till kommunala, 
regionala och övriga instanser samt till berörda grannar (se sändlista). 
 
Samrådshandlingar upprättade enligt Plan- och bygglagen (2010:900) är framtagna av 
Samhällsbyggnad Uddevalla kommun. 

 

Granskning  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-04-16, § 203 att godkänna samrådsredogörelsen 
samt att granskning av detaljplanen skulle ske. Planförslaget skickades därefter på remiss 
till kommunala och regionala instanser m.fl. under tiden 2020-06-04 – 2020-06-25. 
Fastighetsägare, respektive ägare och tomträttsinnehavare till fastigheter som gränsar direkt 
till planområdet meddelades att planhandlingar under remisstiden fanns tillgängliga på 
Kontaktcenter i Rådhuset, på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Stadshuset samt digitalt 
tillgängliga för nedladdning på kommunens hemsida. 
 
 
 
Nedan redovisas inkomna yttranden i sammanfattad form tillsammans med 
Samhällsbyggnads kommentarer, inkomna yttranden i sin helhet återfinns i separat 
dokument. 
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SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER OCH 
SAMHÄLLSSBYGGNADSFÖRVALTNIGNENS KOMMENTARER 

 

STATLIGA INSTANSER 
 

 

1. Länsstyrelsen, 2020-06-18 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att ett upphävande av planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av 
Länsstyrelsen om den antas.  

 

2. SGI, Statens geotekniska institut, 2020-06-18 
SGI har inga synpunkter att framföra i granskningsskedet. 

 

3. Trafikverket, 2020-06-22 
Trafikverket har inget att erinra i detta ärende utöver den information som meddelades i samrådet.   I 
samrådet påtalade Trafikverket att ingen ny eller ombyggnation i området som har påverkan på 
utvecklingen av järnvägsanläggningen kommer tillåtas innan beslut i frågan fattats.   

 

KOMMUNALA INSTANSER 
 

1. Kommunstyrelsen, Uddevalla kommun, 2020-06-17 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna granskning av planförslaget rörande upphävande av detaljplan 
för Stadskärnan 1:295 utan erinran.  

 

2. Lantmäterimyndigheten, Uddevalla kommun, 2020-06-10 
Lantmäterimyndigheten har inga synpunkter. 
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3. Samhällsbyggnad, Bygg- och miljöprövning, Uddevalla kommun, 2020-06-
24 

Inga kommentarer till planen. Finns ärenden med olovlig användning som eventuellt kommer kunna 
legaliseras om planen upphävs.  

4. Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöprövnings- och miljötillsynsenheten, 
2020-06-24 

Har inga synpunkter att lämna. 

 

ÖVRIGA  
 

 

1. Petricon 2 KB fastighetsägare Stadskärnan 1:295, 2020-06-25 
Undertecknad får i egenskap av ombud för Petricon 2 KB anföra följande. 

Bolaget äger fastigheten Uddevalla Stadskärnan 1:295. Bolaget motsätter sig att detaljplanen 
upphävs. Om detaljplanen upphävs kommer fastigheten att ligga utanför detaljplanerat område.    
Det innebär, precis som kommunen skriver i planbeskrivningen, att nuvarande byggrätter försvinner. 
Det är en nackdel för bolaget att fastigheten inte längre är detaljplanerad. För att säkerställa 
utvecklingen behöver inte en detaljplan upphävas. Petricon kan istället vara en del av utvecklingen av 
resecentrum. Så har också varit tanken eftersom Petricon 2017 beviljades planbesked men det har 
inte hänt något med nyssnämnt planbesked. Syftet med upphävandet av planen är att vidta andra 
åtgärder för att skapa förutsättningar för att utveckla den centrala staden. En detaljplan behöver inte 
upphävas för att utveckla den centrala staden. Det går också att fatta beslut om en ny detaljplan. Så 
har inte skett.  

Avsikten med upphävandet av detaljplanen är att undvika investeringar som inte följer 
översiktsplanen och sedan kommer fastigheten sannolikt att lösas in eller rivas, d v s att Petricon ska 
få lägre ersättning den dag kommunen vill lösa in och riva fastigheten. Detta får anses vara i strid 
med 2 kap 15 § regeringsformen då det endast är angelägna allmänna intressen som egendom får 
tas i anspråk. Detta utgör ett led i anspråkstagandet.  

Stockholm som ovan 

Carolina Gustavsson, advokat 

Landahl advokatbyrå AB 



 

2020-08-21  ARB 627 

Dnr PLAN 2018.74 
 
 
 
 

 
 
UDDEVALLA KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 

 
 4 (4) 

Kommentar: Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun har den 13 december 2017 (dnr KS 
2017/00331 § 343) beslutat att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att upprätta 
upphävandehandlingar för nu gällande detaljplan för Stadskärnan1:295. Fullmäktiges beslut innebär 
att samhällsbyggnadsnämnden med dess förvaltning har i uppdrag att arbeta fram de handlingar, 
tillsammans med i lag föreskrivna moment, som krävs för att skapa de beslutsunderlag som behövs 
för att möjliggöra ett beslut om att upphäva gällande detaljplan för Stadskärnan 1:295. Ett 
planförfarande enligt regelverket PBL är under genomförande på förvaltningen. Beslutet att upphäva 
detaljplanen är en kommunal angelägenhet, vilket följer av planmonopolet i PBL 1:2.  
Detta beslut har överklagats, Högsta Förvaltningsdomstolen beslutade 2019-04-14 att avslå 
överklagandet. 
 
Syftet med detaljplanen är att upphäva detaljplanen för Stadskärnan 1:295. Detta för att säkerställa 
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 PBL 14 kap kan kommunen upphäva detaljplan efter 
genomförandetidens utgång utan särskild ekonomisk kompensation till fastighetsägare.  Genom 
upphävande av detaljplanen försvinner nuvarande byggrätter och ny detaljplan krävs för att tillskapa 
ny bebyggelse på fastigheten  

Det planbesked som Petricon beviljades 2017 är tills vidare vilande.  

 

SAMMANFATTNING 
 

Det har under granskningen inte framkommit synpunkter som ger anledning till förändringar 
av planförslaget.  
 

SAMHÄLLSBYGGNAD 
 

Frida Läckström 

Mark- och exploateringsingenjör 


