
 

 

 
 

Dnr PLAN 2018.74 
ARB NR 627 
 
Till sakägare 
samt myndigheter enl sändlista 
 
UNDERRÄTTELSE  

Handläggare                                                   FÖR GRANSKNING AV DETALJPLAN 
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STADSKÄRNAN 1:295 

Upphävande av del av detaljplan för Stadskärnan 1:295, 
Godset 

UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING KRING DETALJPLAN 
Ett förslag till detaljplan för Stadskärnan 1:295 var utställd för samråd under tiden 2019-06-26 – 
2019-08-21. Planen är upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-03-20 och följer förenklat 
standardförfarande PBL (2010:900). Planen ställs ut på granskning under tiden 2020-06-04 – 2020-
06-25.  
 
Planområdet är beläget i centrala staden strax öster om Uddevalla centralstation. 
Syftet med upphävandet är att upphäva del av detaljplanen för Stadskärnan 1:295. Detta 
för att säkerställa att områdets utveckling på kort och lång sikt går i linje med 
översiktsplanens intentioner och därmed skapa förutsättningar att utveckla centrala 
staden. 
Till planförslaget bifogas plankarta och planbeskrivning.  
 
Kommunfullmäktige har beslutat om att upprätta upphävandehandlingar för gällande detaljplan 
2017-12-13, § 343. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-06-12, § 270 att planhandlingarna 
skulle bli föremål för samråd samt att detaljplanen inte kan antas komma att medföra betydande 
miljöpåverkan. 
Samhällsbyggnadsnämnden godkände samrådsredogörelsen samt att planhandlingarna ska bli 
föremål för granskning 2020-04-16.  
 
 
UTSTÄLLNINGSLOKALER 
Planförslaget ställs ut för granskning på: 
* Kontaktcenter, Rådhuset, Kungstorget, Uddevalla, måndag- fredag kl 08;00 -16:30. 
* Stadsbiblioteket, Södergatan, Uddevalla, under ordinarie öppettider 
Det kommer även att finnas på kommunens hemsida: www.uddevalla.se 
Handlingarna finns på utställningsplatserna och i Stadshuset. 
  
Plansamrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter.  
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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 2020-06-25 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.  
 
Ärendet beräknas behandlas i Samhällsbyggnadsnämnden (tidigast) 2020-09-17. 
 
Samhällsbyggnads svar på era eventuella synpunkter kommer att återfinnas i det så kallade 
granskningsutlåtandet som upprättas efter granskningen. Efter granskning kommer kommunen att ta 
ställning till hur planarbetet ska fortsätta.  
 
 
KONTAKTPERSON är Frida Läckström, 0522- 69 63 16, frida.lackstrom@uddevalla.se 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 

                                     


