
1 (5) 
 

 
UDDEVALLA KOMMUN 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 

ARB 627 

 
 
 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Samrådsredogörelsen upprättad av Samhällsbyggnad 2020-03-06 tillhörande förslag 
till detaljplan för 

 
         Stadskärnan 1:295, Godset, Uddevalla kommun 

 
Förslag till upphävande av detaljplan 

 
 
 

HANDLÄGGNING AV SAMRÅDET 
Planförslaget, upprättat 2018-03-20, 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. 
 

 

SAMRÅDET 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-06-12, § 270 att samråd om 

detaljplanen skulle ske. Planförslaget skickades därefter på remiss till kommunala 

och regionala instanser m fl under tiden 2019-06-26 – 2019-08-21. 

Fastighetsägare, respektive ägare och tomträttsinnehavare till fastigheter som 

gränsar direkt till planområdet meddelades att planhandlingar under remisstiden 

fanns tillgängliga på Medborgarkontoret i Rådhuset, på 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Stadshuset, samt digitalt tillgängliga för 

nedladdning på kommunens hemsida. 

 
 

Nedan redovisas inkomna yttanden i sammanfattad form tillsammans med Sam- 

hällsbyggnads kommentarer, inkomna yttranden i sin helhet återfinns i separat 

dokument. 
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SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER OCH 
SAMHÄLLSSBYGGNADSFÖRVALTNIGNENS KOMMENTARER 

 

 

KOMMUNALA INSTANSER 
 

 

1. Lantmäterimyndigheten, Uddevalla kommun, 2019-08-07 
 

Uppgift om genomförandetid på l0 år under rubriken "administrativa frågor" bör 

förtydligas med att det avser den gällande planen och att denna tid inte förlängs. I 

texten på sidan före anges att upphävandet inte har någon genomförandetid. 

 
Kommentar: Planbeskrivnigen revideras och uppgift om genomförandetid tas bort. 

 
 
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöavdelningen, 2019-07-09 

 
Ingen erinran 

 
Kommentar: Noteras. 
 
 

 

3. Kommunledningskontoret Uddevalla kommun, 2019-08-05 
 

Ingen erinran 

 
Kommentar: Noters
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          REGIONALA OCH CENTRALA INSTANSER 
 

 

4. Länsstyrelsen, 2019-08-29 
 

Trafik, Trafikverket påtalar i sitt yttrande, daterat 2019-08-07, att ingen ny- eller 

om byggnation i området som har påverkan på utvecklingen av 

järnvägsanläggningen kommer att tillåtas innan beslut i frågan har fattats. 

Geoteknik, Statens geotekniska institut har inga synpunkter över planförslaget, vilket 

framgår av yttrande daterat 2019-07-17. 

Behovsbedömning, kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på 

miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 
 

 
 

Kommentar: Noteras. 

 

 

5. Trafikverket, 2019-08-07 

 
Som nämnt i planbeskrivningen finns planer på att utveckla och eventuellt flytta 

resecentrum. Trafikverket och kommunen har tagit fram ett antal utredningar som på 

olika sätt behandlar och berör frågan om utvecklingen av Uddevalla resecentrum. 

Trafikverket vill understryka att ingen ny- eller om byggnation i området som har 

påverkan på utvecklingen av järnvägsanläggningen kommer tillåtas innan beslut i frågan 

fattats. 
 
Kommentar: Noteras. 
 
 

 

6. SGI, Statens geotekniska institut, 2019-07-17 
 
 
SGI har inga synpunkter att framföra. 
 
Kommentar: Noteras 

 
7. Uddevalla Energi Elnät AB, 2019-08-19 

 
Ingen erinran 

 
Kommentar: Noteras. 
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ÖVRIGA MED VÄSENTLIGT INTRESSE 
 
 
 

8. Landahl Advokatbyrå AB, 2019-07-09 
 

 
Undertecknad får i egenskap av ombud för Petricron 2 KB inkomma med yttrande. 

Bolaget äger fastigheten Uddevalla Stadskärnan 1:295 och motsätter sig att detaljplan 

upphävs.  

Anledning till det är att, precis som anges i planbeskrivningen, Petricons fastighet blir 

utanför detaljplanerat område. I planbeskrivningen anger kommunen att nuvarande 

byggrätter försvinner och att ny detaljplan krävs för att tillskapa ny bebyggelse. Petricon 

anser att det är en nackdel för bolaget att fastigheten inte längre är detaljplanerad. Det 

behöver inte upphävas en detaljplan för att säkerställa områdets utveckling på lång och 

kort sikt. Petricon vill vara en del av utvecklingen av resecentrum.  
 
Det finns ett planbesked sedan november 2017 om den aktuella fastigheten som 
kommunen inte har hanterat. Det är såväl olagligt som omoraliskt av kommunen att välja 
att upphäva en detaljplan utan att sedan göra en ny detaljplan, särskilt när det finns ett 
planbesked. Kommunen har i planbeskrivningen angivit att upphävandet av planbesked 
är för att Petricon inte ska få ersättning för eventuella investeringar. Det är helt i strid 
med principerna för äganderätten och får anses vara i strid med 2 kap. 15 §  
 
Regeringsformen. Det är en grundläggande princip om egendomsskydd att den som 
tvingas avstå sin egen egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten. Det är 
inte avstående av en egendom men kommunen synes tänka sig i framtiden att bolaget ska 
få avstå sin egendom, så därför planerar kommunen nu genom att ta bort detaljplanen 
runda egendomsskyddet i 2 kap. 15 § Regeringsformen. 
 
Kommentar: Uppdrag att upphäva detaljplan har givits Samhällsbyggnadsförvaltningen och därmed ska 

upphävandet prövas genom planarbete. Detta beslut har överklagats, Högsta Förvaltningsdomstolen 

beslutade 2020-03-03 att inte ge prövningstillstånd. 

 

Kommunen har hanterat det inkomna planbeskedet från 2017, planarbetet avsågs påbörjades men med 

bakgrund av statliga intressen kan planarbetet i dagsläget inte fortsätta. Se yttrande från Länsstyrelsen och 

Trafikverket i denna handling 

 
 

9. Jernhusen AB, 2019-07-02 
 
Ingen erinran 
 
Kommentar: Noteras 
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SAMMANFATTNING 
Det har under samrådet framkommit synpunkter som ger anledning till 

förändringar av planförslaget. Korrigeringar av planhandlingarna görs enligt 

kommentarer ovan samt vad som redogörs nedan. 

 
Generellt 

Planbeskrivningen uppdateras utifrån de kommentarer som har angetts i samråds- 

redogörelsen. Text om genomförandetid utgår. 
 
 

 
 
 
 

SAMHÄLLSBYGGNAD 
 
 
 
 

Daniel Andersson 

planarkitekt 


