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Detaljplan för Bräcke strand, avseende höjning av 
byggrätter 

UNDERRÄTTELSE OM SAMRÅD FÖR DETALJPLAN 
Ett förslag till detaljplan för Bräcke strand är utställd för samråd under tiden 
2021-10-22 till 2021-11-12. Planförslaget är upprättad av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-09-21 Samrådet syftar till att samla in 
information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväga 
dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.  

Detaljplanen syftar till att modernisera de nu gällande byggnadsplanerna och höja 
byggrätterna så att fastighetsägare har möjlighet att utveckla respektive fastighet 
till åretruntstandard. Planområdet Bräcke strand ligger inom området 
Fräknestranden mellan Uddevalla och Ljungskile och är lokaliserat strax norr om 
Åh Stiftsgård. Avståndet till Uddevalla och Ljungskile är cirka 13 respektive 10 
kilometer.  

Detaljplanen följer Plan- och bygglagen (2010:900) och tillämpar 
standardförfarande eftersom planen är förenlig med gällande översiktsplan för 
Uddevalla kommun, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
stor kommunal betydelse i enlighet med PBL samt inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. 

Till planförslaget hör utredningar om: 

 Bergteknisk besiktning (västra delen av planområdet), Bergab, 2010.12.21  

 Bergteknisk besiktning (östra delen av planområdet), WSP, 2021.04.06  

 Dagvattenutredning, Sigma Civil 2021.08.25  

 Geoteknisk utredning (västra delen av planområdet), Norconsult 
2012.04.25  

 Geoteknisk utredning (östra delen av planområdet), Bohusgeo 2021.06.18  

Kommunstyrelsen har beslutat om positivt planbesked 2019-01-30, § 13. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-11-14, § 381 att planhandlingarna ska 
bli föremål för samråd. 
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UTSTÄLLNINGSPLATSER 
Till planförslaget bifogas plankarta och planbeskrivning samt PM för utredningar. 
Handlingar och övrig information kring ärendet finns på kommunens 
utställningslokaler och hemsida (www.uddevalla.se/planer). Handlingar översänds 
till myndigheter. Handlingar ställs ut för allmänheten på följande platser: 
 

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

 Biblioteket i Ljungskile 
 Uddevalla stadshus 
 Kommunens hemsida: 

https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-
miljo/samhallsplanering/detaljplaner-omradesbestammelser/pagaende-
detaljplaner/forshalla/bracke-strand-andring-av-byggratter.html 

SYNPUNKTER 
Den som har synpunkter på förslaget framför dessa skriftligen till: 
 
Uddevalla kommun, Samhällsbyggnad, 451 81 Uddevalla eller till vår e-
postadress samhallsbyggnad@uddevalla.se.  

Det går även att lämna muntliga synpunkter, men eventuella erinringar ska dock 
vara skriftliga. 

Senast 2021-11-12 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 om att 
anta planen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen tar del av era eventuella synpunkter. Svar 
kommer att återfinnas i en samrådsredogörelse som upprättas efter samrådet i 
samband med att kommunen tar ställning till utlåtandena.  

INFORMATIONSMÖTE 
Kommunen kommer att hålla ett informationsmöte och presentera förslag till 
detaljplan med tillfälle att samla in information från berörda parter av 
planförslaget. Ett samrådsmöte kommer att äga rum cirka en vecka in i 
samrådstiden den 2021-11-01 i stadshuset mellan klockan 15:00-18:00, så att ni 
hinner läsa på om förslaget. För de som är intresserade att medverka på mötet 
önskas en anmälan på mejl till handläggande planarkitekt innehållandes dina 
kontaktuppgifter, adress och att du är intresserad av informationsmötet för 
detaljplanen. Önskas det att deltas digitalt via länk önskas mejl till handläggande 
planarkitekt innehållandes samma uppgifter. Återkom senast 2021-10-29 med 
dessa uppgifter om du är intresserad till handläggande planarkitekt. 

Vid frågor angående planförslaget är ni välkomna att kontakta mig personligen. 
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