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§ 

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2018-02-01 
Dnr 2018/10 

Sammanfattning 
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig 
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag 
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut 
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll. 

1 Juridiska ärenden 

1.1 

Nr 985/2017 
Utfärda fullmakt att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter 
samt vid förrättningar av skilda slag när det inte delegerats till annan 
Kommunstyrelsens ordförande 2017-12-05 

1.19 

Nr 1/2018 
2017/835 
Avge yttrande över förslag om förordnande av hemvärnschef eller ansökan om 
antagande av hemvärnsman 
Kanslichef 2018-01-02 

2 Allmänna ärenden 
2.1 Nr 986/2017 

Tilldelningsbeslut för upphandling av varor och tjänster inom budget och 
ansvarsområde 
Enhetschef 2017-11-22 

2.2 Nr 1010/2017 
Upphandlingsbeslut inom ramen för inköpssamarbetet med Borås Stad och 
inköpscentraler 
Upphandlingschef 2017-12-08 

2.4 Nr 969–971/2017, 995/2017, 1014–1016/2017, 1047/2017, 1048–1050/2017, 
1052/2017 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner 
eller motsvarande 
Gatuingenjör 2017-12-01, 2017-12-07, 2017-12-12 
Verksamhetschef 2017-12-19, 2017-12-20  
Enhetschef 2017-12-27 

2.9 Nr 1055/2017 
Avge yttrande över ansökan om brukande om övervakningskamera 
Kanslichef 2017-12-27 

3 Ekonomiärenden 
4 Mark- och fastighetsärenden 

4.3 

Nr 1029/2017 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Mark- och exploateringsingenjör 2017-12-13 

4.13 
Nr 1013/2017, 1035/2017, 1053–1054/2017, 2/2018 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
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granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Exploateringsingenjör 2017-12-11, 2017-12-18, 2017-12-27, 2018-01-03 

4.16 

Nr 1036/2017, 1044–1046/2017 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef 2017-12-18, 2017-12-20 

4.18 

Nr 1009/2017 
2017/817 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats 
Exploateringsingenjör 2017-12-08 

5 Fritidsärenden 
6 Kulturärenden 
7 Personalärenden 

7.1 

Nr 972/2017, 974/2017, 975/2017, 976/2017, 987/2017, 992/2017, 993/2017, 
1004/2017, 1006–1007/2017, 1017–1019/2017, 1032/2017, 1033/2017, 
1037/2017, 1038/2017, 1039/2017, 1040/2017, 1041/2017, 1042/2017, 
1043/2017, 1051/2017, 1056-1057/2017, 1058/2017, 1059/2017, 1060/2017, 
1061/2017, 1062/2017 
Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och visstidsanställning 
inom budget 
Verksamhetschef 2017-11-29, 2017-11-20, 2017-11-30, 2017-10-17, 2017-11-23, 
2017-12-05, 2017-12-06, 2017-12-01, 2017-12-05, 2017-12-12, 2017-11-24, 2017-
12-05, 2017-11-06, 2017-12-14, 2017-12-13, 2017-12-13, 2017-12-01, 2017-12-14,
2017-12-11, 2017-12-19, 2017-12-20, 2017-12-19, 2017-12-19, 2017-12-13, 2017-
12-12
Enhetschef 2017-12-28 

7.2 

Nr 1034/2017 
Förordna vikarie under längst 12 månader för kommunchef 
Ordförande 2017-12-15 

7.7 

Nr 988/2017, 989–990/2017, 998/2017, 999/2017, 1000–1002/2017, 
1003/2017, 1005/2017, 1008/2017, 1011–1012/2017, 1063/2017, 1064/2017, 
1065/2017, 1066/2017, 1067/2017, 1068/2017, 3/2018 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Verksamhetschef 2017-12-05 
Enhetschef 2017-12-05, 2017-11-27, 2017-11-28, 2017-11-01, 2017-11-21, 2017-12-
04, 2017-12-08, 2017-12-04, 2017-12-18, 2017-12-20, 2017-12-18, 2017-12-17, 
2017-12-12, 2017-12-10, 2017-11-17 

7.12 

Nr 4/2018 
Medge bibehållen lön under ledighet för fackligt arbete 
Personalspecialist 2018-01-04 

7.16 

Nr 1031/2017 
Träffa särskild överenskommelse med arbetstagare om avslutning av anställning 
Personalchef 2017-11-16 

7.24b 

Nr 977–978/2017, 979/2017, 994/2017, 1030/2017 
Beslut om sjuklön i särskilda fall 
Personalchef 2017-12-04, 2017-11-30, 2017-12-07, 2017-12-13 

8 Planärenden 

8.2 

Nr 973/2017 
2017/742 
Beslut om planbesked i de fall stöd för den avsedda åtgärden finns i en aktuell 
eller aktualitetsförklarad översiktsplan 
Sektorchef 2017-12-01 

9 Naturvårdsärenden 
10 Trafikfrågor 
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10.5 

Nr 991/2017 
Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 
Administratör 2017-12-06 

11 Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och familjeomsorg, 
funktionsnedsättning och äldreomsorg 

11.3 Nr 1020/2017 
2017/799 
Yttrande till tillsynsmyndighet 
Verksamhetschef 2017-12-08 

11.31 a Nr 980–983/2017, 981/2017, 996/2017, 997/2017, 1021/2017, 1022/2017, 
1023/2017, 1024–1028/2017 
Bevilja hyresgaranti enligt Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Ulricehamns 
kommun och minimikraven enligt 3.3 
Enhetschef 2017-10-19, 2017-09-01, 2017-09-19, 2017-11-01, 2017-06-21, 2017-
06-01, 2017-06-21, 2017-08-16 

12 Anmälan till överförmyndare 
13 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
14 Förskoleklassen 
15 Grundskolan 
16 Gymnasieskolan 
17 Grundsärskolan 

17.1 

Nr 5/2018, 6–7/2018 
Avgöra om elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller 
ämnesområden 
Enhetschef 2018-01-04, 2017-12-21 

18 Gymnasiesärskolan 
19 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
20 Särskild utbildning för vuxna 
21 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 
  

 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning 

2018-01-05 

Tjänsteskrivelse Delegationsbeslut till 
kommunstyrelsen 2018-02-01 
2018/10, löpnummer 52/2018 

Sammanfattning 
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig 
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag 
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut 
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll. 

1 Juridiska ärenden 

1.1 

Nr 985/2017 
Utfärda fullmakt att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter 
samt vid förrättningar av skilda slag när det inte delegerats till annan 
Kommunstyrelsens ordförande 2017-12-05 

1.19 

Nr 1/2018 
2017/835 
Avge yttrande över förslag om förordnande av hemvärnschef eller ansökan om 
antagande av hemvärnsman 
Kanslichef 2018-01-02 

2 Allmänna ärenden 
2.1 Nr 986/2017 

Tilldelningsbeslut för upphandling av varor och tjänster inom budget och 
ansvarsområde 
Enhetschef 2017-11-22 

2.2 Nr 1010/2017 
Upphandlingsbeslut inom ramen för inköpssamarbetet med Borås Stad och 
inköpscentraler 
Upphandlingschef 2017-12-08 

2.4 Nr 969–971/2017, 995/2017, 1014–1016/2017, 1047/2017, 1048–1050/2017, 
1052/2017 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner 
eller motsvarande 
Gatuingenjör 2017-12-01, 2017-12-07, 2017-12-12 
Verksamhetschef 2017-12-19, 2017-12-20  
Enhetschef 2017-12-27 

2.9 Nr 1055/2017 
Avge yttrande över ansökan om brukande om övervakningskamera 
Kanslichef 2017-12-27 

3 Ekonomiärenden 
4 Mark- och fastighetsärenden 

4.3 

Nr 1029/2017 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Mark- och exploateringsingenjör 2017-12-13 

4.13 
Nr 1013/2017, 1035/2017, 1053–1054/2017, 2/2018 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
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granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Exploateringsingenjör 2017-12-11, 2017-12-18, 2017-12-27, 2018-01-03 

4.16 

Nr 1036/2017, 1044–1046/2017 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef 2017-12-18, 2017-12-20 

4.18 

Nr 1009/2017 
2017/817 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats 
Exploateringsingenjör 2017-12-08 

5 Fritidsärenden 
6 Kulturärenden 
7 Personalärenden 

7.1 

Nr 972/2017, 974/2017, 975/2017, 976/2017, 987/2017, 992/2017, 993/2017, 
1004/2017, 1006–1007/2017, 1017–1019/2017, 1032/2017, 1033/2017, 
1037/2017, 1038/2017, 1039/2017, 1040/2017, 1041/2017, 1042/2017, 
1043/2017, 1051/2017, 1056-1057/2017, 1058/2017, 1059/2017, 1060/2017, 
1061/2017, 1062/2017 
Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och visstidsanställning 
inom budget 
Verksamhetschef 2017-11-29, 2017-11-20, 2017-11-30, 2017-10-17, 2017-11-23, 
2017-12-05, 2017-12-06, 2017-12-01, 2017-12-05, 2017-12-12, 2017-11-24, 2017-
12-05, 2017-11-06, 2017-12-14, 2017-12-13, 2017-12-13, 2017-12-01, 2017-12-14, 
2017-12-11, 2017-12-19, 2017-12-20, 2017-12-19, 2017-12-19, 2017-12-13, 2017-
12-12 
Enhetschef 2017-12-28 

7.2 

Nr 1034/2017 
Förordna vikarie under längst 12 månader för kommunchef 
Ordförande 2017-12-15 

7.7 

Nr 988/2017, 989–990/2017, 998/2017, 999/2017, 1000–1002/2017, 
1003/2017, 1005/2017, 1008/2017, 1011–1012/2017, 1063/2017, 1064/2017, 
1065/2017, 1066/2017, 1067/2017, 1068/2017, 3/2018 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Verksamhetschef 2017-12-05 
Enhetschef 2017-12-05, 2017-11-27, 2017-11-28, 2017-11-01, 2017-11-21, 2017-12-
04, 2017-12-08, 2017-12-04, 2017-12-18, 2017-12-20, 2017-12-18, 2017-12-17, 
2017-12-12, 2017-12-10, 2017-11-17 

7.12 

Nr 4/2018 
Medge bibehållen lön under ledighet för fackligt arbete 
Personalspecialist 2018-01-04 

7.16 

Nr 1031/2017 
Träffa särskild överenskommelse med arbetstagare om avslutning av anställning 
Personalchef 2017-11-16 

7.24b 

Nr 977–978/2017, 979/2017, 994/2017, 1030/2017 
Beslut om sjuklön i särskilda fall 
Personalchef 2017-12-04, 2017-11-30, 2017-12-07, 2017-12-13 

8 Planärenden 

8.2 

Nr 973/2017 
2017/742 
Beslut om planbesked i de fall stöd för den avsedda åtgärden finns i en aktuell 
eller aktualitetsförklarad översiktsplan 
Sektorchef 2017-12-01 

9 Naturvårdsärenden 
10 Trafikfrågor 
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10.5 

Nr 991/2017 
Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 
Administratör 2017-12-06 

11 Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och familjeomsorg, 
funktionsnedsättning och äldreomsorg 

11.3 Nr 1020/2017 
2017/799 
Yttrande till tillsynsmyndighet 
Verksamhetschef 2017-12-08 

11.31 a Nr 980–983/2017, 981/2017, 996/2017, 997/2017, 1021/2017, 1022/2017, 
1023/2017, 1024–1028/2017 
Bevilja hyresgaranti enligt Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Ulricehamns 
kommun och minimikraven enligt 3.3 
Enhetschef 2017-10-19, 2017-09-01, 2017-09-19, 2017-11-01, 2017-06-21, 2017-
06-01, 2017-06-21, 2017-08-16 

12 Anmälan till överförmyndare 
13 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
14 Förskoleklassen 
15 Grundskolan 
16 Gymnasieskolan 
17 Grundsärskolan 

17.1 

Nr 5/2018, 6–7/2018 
Avgöra om elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller 
ämnesområden 
Enhetschef 2018-01-04, 2017-12-21 

18 Gymnasiesärskolan 
19 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
20 Särskild utbildning för vuxna 
21 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 
  

 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
 

Mona Brolin 
Registrator 
Kanslifunktionen 
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§  
 

Antagande Adjunkten 7, Rektorsvägen 3, Ulricehamn 
Dnr 2015/554 
 
 
Sammanfattning 
Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra för fastighetsägaren till Adjunkten 7 att 
bygga om befintlig industrilokal till flerfamiljsbostäder. Detta är inte möjligt inom ramarna 
för den gällande planen då detaljplanen medger bostäder i form av villor eller småindustri. 
Detaljplaneändringen prövar således lämpligheten att bygga om industrilokalen till 
flerfamiljsbostäder.  
 
Detaljplaneändringen för fastigheten Adjunkten 7 har varit ute på samråd och granskning 
och har efter inkomna synpunkter redigeras. Detaljplaneändringen är nu klar för beslut om 
antagande.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2017-12-20 från samhällsbyggnadschef 
2 Planbeskrivning Tingsholm Original 
3 Granskningsutlåtande Adjunkten 7, Rektorsvägen 3, Ulricehamn 
4 Plankarta antagande Adjunkten 7, Rektorsvägen 3, Ulricehamn 
5 Samrådsredogörelse Adjunkten 7, Rektorsvägen 3, Ulricehamn 
6 Tillägg till planbeskrivning antagande Adjunkten 7, Rektorsvägen 3, Ulricehamn 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Detaljplaneändringen för del av stadsplan för område vid Tingsholm som berör fastigheten 
Adjunkten 7 antas. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning 

2017-12-20 

Tjänsteskrivelse antagande detaljplan Adjunkten 7, 
Rektorsvägen 3, Ulricehamn 
Diarienummer 2015/554, löpnummer 5216/2017 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra för fastighetsägaren till Adjunkten 7 att 
bygga om befintlig industrilokal till flerfamiljsbostäder. Detta är inte möjligt inom ramarna 
för den gällande planen då detaljplanen medger bostäder i form av villor eller småindustri. 
Detaljplaneändringen prövar således lämpligheten att bygga om industrilokalen till 
flerfamiljsbostäder.  

Detaljplaneändringen för fastigheten Adjunkten 7 har varit ute på samråd och granskning 
och har efter inkomna synpunkter redigeras. Detaljplaneändringen är nu klar för beslut om 
antagande.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Detaljplaneändringen för del av stadsplan för område vid Tingsholm som berör fastigheten 
Adjunkten 7 antas. 

Ärendet 
Förändringen innebär en ändring av egenskaper inom en fastighet, Adjunkten 7, i befintlig 
detaljplan. Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra för fastighetsägaren att bygga 
om befintlig industrilokal till flerfamiljsbostäder. Detta är inte möjligt inom ramarna för den 
gällande planen då detaljplanen medger bostäder i form av villor alternativt småindustri. 
Detaljplaneändringen prövar således lämpligheten att bygga om industrilokalen till 
flerfamiljsbostäder.  

Byggnaden som står på fastigheten idag har tidigare varit en industribyggnad uppförd på 
1920-talet. Framtida intentioner med nyttjandet går inte i linje med vad detaljplanen reglerar 
och därför föreslås en ändring för att möjliggöra ombyggnationen. I samband med ändringen 
har lämpligheten av åtgärden prövats och lämpliga krav har lagts in i plankartan. 

Detaljplaneändringen för fastigheten Adjunkten 7 har varit ute på samråd och granskning 
och har efter inkomna synpunkter redigerats. Detaljplaneändringen är nu klar för beslut om 
antagande.  

Ändringen berör bara egenskaper på en privatägd fastighet. Ändringen innebär således inga 
kostnader för kommunen.  

Beslutsunderlag 
1 Planbeskrivning Tingsholm Original 
2 Granskningsutlåtande Adjunkten 7, Rektorsvägen 3, Ulricehamn 
3 Plankarta antagande Adjunkten 7, Rektorsvägen 3, Ulricehamn 
4 Samrådsredogörelse Adjunkten 7, Rektorsvägen 3, Ulricehamn 
5 Tillägg till planbeskrivning antagande Adjunkten 7, Rektorsvägen 3, Ulricehamn 

Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
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Sebastian Olofsson Dennis Bengtsson 
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt 
 Planenheten 
 Sektor miljö- och samhällsbyggnad 

 













"Ange datum" 
"Ange diarienummer" 

TELEFON 0321-59 50 00  E-POST miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22  POSTADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se  FACEBOOK facebook.com/ulricehamnskommun 

Miljö och samhällsbyggnad

Granskningsutlåtande för 
Detaljplaneändringen av stadsplan 
för område vid Tingsholm, berörd 
fastighet Adjunkten 7.
i Ulricehamn, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 
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Granskningens genomförande  
Detaljplaneändringen för Adjunkten 7 har varit föremål för granskning enligt 5 kap. 6-37 § 
PBL under tiden 23 november-7 dember 2017. Granskningshandlingar och underrättelse har 
sänts till berörda sakägare, kommunala och statliga myndigheter och organ.  

Handlingar har varit tillgängliga för påseende under granskningstiden på Höjdgatan 3 på 
Miljö- och samhällsbyggnad samt på kommunens hemsida www.ulricehamn.se .  

Under granskningstiden har fyra skrivelser inkommit. Yttrandena sammanfattas och 
kommenteras nedan.  

Statliga verk och myndigheter 
1. Länsstyrelsen 
2. Trafikverket 
3. Lantmäteriet 
4. Fastighetsägare berörda av planen 
 

Sammanfattning och förslag till ändringar 
Efter samråd har en komplettering skett gällande markprover med anledning av höga halter 
av arsenik inom en begränsad yta av fastigheten Adjunkten 7. Kompletteringen visade att 
föroreningen kan avhjälpas genom att flytta förorenade massor till en godkänd anläggning.  

 

Statliga verk och myndigheter 

1. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen ställde i sitt samrådsyttrande, daterat 2017-03-17, krav på en 
kompletterande utredning gällande arsenikens utbredning. En komplettering 
genomfördes vilket visade på att arsenikens utbredning var lokal och centrerad 
runt initiala borrhål. Kompletteringen visade också att markföroreningen lätt kan 
åtgärdas genom att massorna transporteras bort till godkänd anläggning. 
Kommunen har villkorat att föroreningen måste avhjälpas innan lov kan medges.  

Med detta i åtanke bedömer Länsstyrelsen att, med hänsyn till 
ingripandegrunderna i 11 kap, 10§ PBL och med hänsyn till nu kända och rådande 
förhållanden att planen kan accepteras och kommer därför inte prövas av 
Länsstyrelsen om den antas av kommunen.  

 

Kommunens kommentar: 
Noterat.  

http://www.ulricehamn.se/
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2. Trafikverket 
Trafikverket anser sig inte berörd av planändringen och har därför inget att 
invända.  
 
Kommunens kommentar: 
Noterat.  

 

3. Lantmäteriet 
Lantmäteriet har tagit del av planförslagets granskningshandlingar och har inget 
att erinra.  

Kommunens kommentar:  
Noterat. 

 

4. Fastighetsägare berörd av planändringen 
Boende på Adjunkten 6:  

Yttrande:  
Det kan komma att bli en olägenhet främst med tanke på att det kommer vistas betydligt 
fler människor i byggnaden under em/kväll, nätter, helger och även under sommaren. 
Det kommer bla innebära mer trafik och ökat buller och vi* kommer inte att ha någon 
möjlighet att skydda oss från mycket insyn som kommer att komma från väldigt nära håll 
och högt uppifrån och det är mycket obehagligt att ha det så dygnet runt. 

Utomhusluften över vår tomt riskerar att försämras på det viset att det får dramatiska 
konsekvenser för mig så att jag inte längre kan vistas i den delen av vår tomt som idag är 
den enda skyddade delen där jag kan röra mig någorlunda fritt. Jag har dessutom stort 
behov av att vädra dagligen och för att det skall fungera MÅSTE utomhusluften vara god i 
den delen av vår tomt som kommer påverkas av detaljplaneändring/ombyggnad. 
 
Ombyggnaden kommer innebära en stor olägenhet för mig om jag inte längre kan röra 
mig fritt i mitt eget hem och inte längre kan vistas utomhus utan att exponeras för det 
som gör mig sjuk.  
 
Kommunens kommentar:  
Gällande detaljplan medger att man kan inreda byggnaden med två bostadslägenheter. 
Ändringen innebär att denna restriktion tas bort. Det stämmer med andra ord att fler 
personer kan komma att uppehålla sig i byggnaden, förutsatt att detaljplaneändringen 
vinner laga kraft.  
 
Utifrån dagens detaljplan finns det inget som hindrar att man inreder byggnaden på 
Adjunkten 7 med två lägenheter. Vid ett sådant bygglov prövar man bland annat om man 
kan uppfylla krav på dagsljus via fönster som i sin tur skapar en viss insyn i 
omkringliggande fastigheter. Med andra ord så är det inte nödvändigtvis ett resultat av 
ändringen.  
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Ändringen innebär också att fler personer kommer att röra sig i området, och till en liten 
grad öka trafikmängden i området. Däremot anser kommunen att kvalitén på 
utomhusluften inte kommer avsevärt försämras i och med planändringen.  
 
Yttrande:  
Jag har bla MCS och en komplex livssituation med en mängd olika fysiska symptom (har 
diagnosen ME samt kroniska symptom efter utbrändhet samt även kronisk fysisk 
smärta). ME/MCS gör att jag får starka reaktioner och symptom av olika kemikalier även 
om mängden och koncentrationen av kemikalierna är relativt liten. Reaktionerna sätts 
igång av tex relativt små mängder tobaksrök (tex av att en granne sitter 20m bort och 
röker på en balkong), tex parfymer från tvättmedel (från tvättstugeventilation). Kan även 
få reaktion av avgaser mm. Med stor sannolikhet riskerar en sådan situation att 
regelbundet uppstå om man väljer att bygga om till flerbostadshus. 
 
Kommunens kommentar:  
Kommunen har tyvärr ingen möjlighet att reglera tobaksrök, bilavgaser eller parfymer i 
en detaljplan. Kommunen noterar däremot att sakägare ställer sig negativ till 
planförslaget i sin helhet.  
 
Yttrande:  
Det fungerar mycket dåligt för mig att jag exponeras för sådant som gör mig sjuk i mitt 
eget hem. Det är redan nu en olägenhet för mig att en granne regelbundet sitter och röker 
på en balkong på södersidan. Dessutom är det andra grannar som röker i söder och öster 
och jag kan inte vistas på den delen av vår tomt när jag exponeras för det som gör mig 
sjuk. Enda delen av vår tomt där jag idag kan röra mig lite mer fritt och som är mer 
skyddad är den norra och nordvästra delen som nu riskerar att upphöra att vara skyddad. 
Boende kommer att komma så nära att sådana substanser sprids ut över vår tomt och 
även in i vårt hus vid vädring. 
 
Kommunens kommentar:  
Kommunen har ingen möjlighet att reglera tobaksrök i detaljplan.  
 
Yttrande: 
Jag är även extremt högkänslig (HSP) och jag har behov av att få vila mina sinnen då jag 
även har en högre ljudkänslighet jämfört med vad som anses normalt. Det betyder att jag 
har behov av tystnad och lugn och ro där jag bor och jag behöver tider på dygnet (särskilt 
kvällar, nätter) där det är lugnt och tyst. Buller och trafik från gatorna utanför har ökat 
väldigt mycket de senaste åren och jag mår inte bra av att ha mycket ljud och buller från 
alla håll dygnet runt. En flerfamiljsbostad utgör mer rörelse dygnet runt och det riskerar 
att bli mer ljud och buller under kvällar/nätter/helger med så många boende på liten yta. 
Jag har haft tinnitus tidigare och i samband med det gjordes det en utredning av min 
hörsel som visade att jag är extra ljudkänslig. Det innebär att jag vanligtvis upplever 
obehag och stress vid betydligt lägre ljudvolym jämfört med vad som anses normalt. Jag 
tycker att det är alldeles för mycket med 10 lägenheter då det även riskerar att bli mkt 
spring och ljud under kvällar/helger inte bara från boende i fastigheten utan även från 
besökare. Idag ekar det framför fastigheten Adjunkten 7 och ekot studsar in till oss. 
 
Kommunens kommentar: 
Det finns riktlinjer kring bullernivåer från bland annat störande verksamheter och 
trafikbuller vid nybyggnation. Det finns däremot inga riktlinjer kring störningsmoment 
boende emellan. Det finns således inget sätt att reglera detta i detaljplan.  
 
Yttrande:  
Kan tillägga att hela min livssituation med de fysiska symptom som jag har gör att det är 
en enormt stor utmaning för mig att finna en plats där jag kan bo och skapa balans och 
någorlunda livskvalitet. Jag har även en viss elöverkänslighet och får symptom av stark 
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wi-fi och stark trådlös teknik. Det begränsar min rörlighet ute i samhället och jag har 
behov av att få vila även från sådan exponering i mitt eget hem. Ökad aktivitet i 
Adjunkten 7 som ligger så nära vår tomt utgör en ökad risk för stark trådlös teknik med 
räckvidd även över på vår tomt och bostad. Det kan tvinga mig att dra mig undan utan att 
ha någonstans att ta vägen. Även det kan komma att 
innebära en olägenhet för mig. 
 
Kommunens yttrande:  
Elektricitet är en förutsättning för en fungerande fastighet oavsett ändamål. Likaså är wifi 
vanligt förekommande i de flesta svenska hem idag och kommunen anser att det varken 
är möjligt eller önskvärt att förhindra detta. 
 
Yttrande: 
Fastigheten Adjunkten 7 ligger enbart 1m från tomtgränsen och man har som plan att ta 
upp flera fönster på södra sidan av fastigheten samt balkonger och fönster i väster. Det är 
en stor olägenhet för oss att få så mycket insyn så nära och högt uppifrån och det 
inkluderar även de höga fönster och balkonger man önskar placera på byggnadens västra 
sida. Byggnaden har idag 2 våningar och vi tillåter inte att det görs om och byggs på eller 
delas in i ytterligare våningar eller att våningarna kommer högre upp än vad de är idag. 
Våningshöjden från marken sett får alltså inte bli högre än vad det är idag och vi tillåter ej 
att byggnaden blir högre. 
  
Kommunens kommentar:  
Höjden som ändringen tillåter är anpassad till byggnaden som står på fastigheten idag. 
Både fönstersättning och hur balkonger placeras redovisas först i bygglovsskedet. 
Bygglovshandlingar är offentliga handlingar och går att begära ut.  
 
Yttrande: 
Dessutom bör fastighetsägare till Adjunkten 7 alt kommunen bekosta ett högt 
bullerplank/insynsskydd som sätts upp på gränsen mellan våra tomter om man tänker 
bygga om till bostäder. Vi skall ha rätt att ha en mycket hög häck/höga träd vid den 
tomtgränsen för att få en del insynsskydd samt annat skydd. Fastigheten Adjunkten 7 
ligger för nära tomtgränsen (1m). Om man tänker ha fönster på den väggen så får man 
beräkna i detaljplanen att dessa fönster då kommer att skuggas av en hög, tät häck (tex 
hög Tuja) och ett heltäckande högt plank på gränsen. Vi förutsätter att man respekterar 
att vi bor nära och inte har en möjlighet att skydda oss och att det inte bara blir en stor 
olägenhet för oss att fastigheten ligger så nära tomtgränsen. Vi måste ha rätt till vår tomt 
och ha rätt till någon form av insynsskydd i samband med att man tänker ändra 
detaljplanen. Ett sådant skydd utgör en extra kostnad och det är oacceptabelt att vi 
får stå för en hög kostnad för att fortsatt kunna använda vår trädgård. 
 
Kommunens kommentar:  
Fönstersättning är inget som regleras i gällande plan eller i ändringen utan redovisas i 
bygglovshandlingarna. Kommunen kommer inte att finansiera uppförandet av 
bullerskydd eller insynsskydd. All byggnation på kvartersmark bekostas av 
fastighetsägare. Kommunen har därmed inga ytterligare kommentarer gällande 
insynsskydd.  
 
Yttrande:  
Vi ställer oss frågande till ett ev soprum/förråd så nära gränsen. Den nya detaljplanen 
tvingar oss att acceptera en byggnad precis vid gränsen. Jag frågar mig hur ni tänker 
tillåta bygge precis vid gränsen utan att det skadar vår nuvarande häck/viltstaket. 
Dessutom får det inte bli en olägenhet med soplukt. Det är oacceptabelt med sopkärl som 
står utomhus och ej försluts ordentligt. Fåglar är och river i det och sprider sopavfall om 
det ej är tättslutet alt överfullt och det är ohygieniskt och drar till sig råttor då fåglarna 
sprider ut avfallet på marken. Vi har en köksträdgård anlagd i den delen av vår trädgård. 
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Det är oacceptabelt att det sprids soplukt och/el sopavfall till vår tomt och till 
köksträdgården. Vi har en ekologisk köksträdgård och skall man ha ökad trafik in till 
fastigheten Adjunkten 7 samt ev flytta infarten så får man uppföra ett tätt bullerplank och 
även en tät, hög häck som kan skydda något från ökade koncentrerade 
avgaser. 
 
Kommunens kommentar:  
Kommunen har efter granskningen förtydligat att komplementbyggnader inte får 
placeras närmare än 1 meter från fastighetsgräns. Gällande sophanteringen förutsätter 
kommunen att det sker på ett godtagbart sätt för att bibehålla en god bebyggd miljö. 
Kommunen kommer inte i detaljplan reglera avskärmande åtgärder som ett skydd mot 
bilavgaser.  
 
Yttrande:  
Vi vill även lämna synpunkter på att man i detaljplaneändringen inte nämner att det är 
asbest i fasaden och att det troligtvis även redan nu ligger en hel del asbestdamm mellan 
den gamla fasaden och den något nyare träfasaden som sattes upp för ca 20år sedan. Med 
stor sannolikhet har man gjort massvis med hål och även sågat i eterniten tidigare då 
man satt upp träfasad, fönster och fönsterfoder utan att först ta bort den gamla 
eternitfasaden. Det verkar inte gjorts någon direkt sanering i samband med tidigare 
byggnadsarbete och det är kommunens ansvar att utreda det här ordentligt. WSP har 
konstaterat att det sitter eternit på utbyggnadens fasad och vi kräver att kommunen 
utreder att det troligtvis sitter eternit runt hela fasaden (även under träpanelen). Det skall 
upprättas en ORDENTLIG detaljerad plan hur det är möjligt att sanera fasaden vid 
ombyggnad då den dels innehåller eternit och då det troligtvis redan nu ligger en hel del 
asbestdamm löst i konstruktionen med tanke på att man rivit/sågat/spikat i detta tidigare 
utan några direkta försiktighetsåtgärder. Sådant damm får under inga omständigheter 
riskera att spridas till omgivningen varken i luften el på marken. Jag undrar hur det är 
möjligt att SANERA det?! Det är anmärkningsvärt att ansvarig inte kände till att det sitter 
eternit i fasaden och kommunen har missat el förbisett att ta med denna viktiga 
information i detaljplanehandlingarna. Det är oacceptabelt att det överhuvud taget inte 
nämns. Dessutom kräver vi att det görs en ORDENTLIG utredning INNAN man fattar 
beslut kring ev ändring av detaljplan. En saneringsplan skall upprättas och vi som bor så 
nära och har vår tomtmark så nära byggnaden kräver att få detaljerad information kring 
hur saneringen kommer att gå till. Vi skall kunna känna oss trygga här och det är en 
olägenhet för oss att vi anser att kommunen inte tagit tillräckligt ansvar i den här frågan. 
Det är oroväckande att man "missat" något som kan få förödande konsekvenser för 
människors hälsa och jag tycker inte att det är mitt ansvar att driva på en sådan 
utredning. Det är givetvis en arbetsmiljöfråga och en fråga för om byggnaden är lämplig 
för boende men det är ÄVEN en fråga för miljö och hälsa och för OMGIVNINGENS 
HÄLSA. Det är oacceptabelt att denna hälsorisk inte ens beaktas i 
detaljplanehandlingarna. 
 
Kommunens kommentar: 
I samband med att man gjorde prover i marken för att konstatera en förekomst av arsenik 
gjordes också en miljöteknisk undersökning av byggnaden på Adjunkten 7, daterad 2016-
04-13. 
 
I byggnadsinventeringen konstaterades att eternitskivor använts i fasaden på byggnadens 
baksida. Inventerarna uteslöt inte heller att eternitskivor finns inbyggda i byggnadens 
konstruktion. De konstaterade också att ventilationstätning kan innehålla asbest och 
likaså i rörböjar. I källarutrymmet finns branddörrar som troligtvis också innehåller 
asbest.  
Den lagstiftning som styr hantering av asbest är Arbetsmiljöverkets författningssamling 
AFS 2006:01. Det ställs också krav på särskild utbildning för personer som arbetar med 
hantering av asbest.   
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Yttrande:  
Det stämmer inte som kommunen påstår att den nya planen går i linje med nu gällande 
plan. Det finns andra perspektiv på detta. Enligt gällande plan är området klart och 
tydligt ett VILLAOMRÅDE. Adjunkten 7 ligger i ett kvarter med enbart VILLOR.  
 
Kommunens kommentar: 
Det kommunen i planbeskrivningen säger är att ändringen går i linjen med gällande 
plans huvudsyfte. Huvudsyftet i planen är bostäder. Huvudsyftet med planen är således 
inte villor, utan det är bara en precisering kring hur huvudsyftet – bostäder - ska 
utformas. 
 
Yttrande:  
Det står dessutom klart och tydligt i planen att BOSTÄDER skall vara FRILIGGANDE 
(villor) och får innehålla max 2 lägenheter och max 2 våningar om en maxhöjd på 7m. Det 
nya förslaget som möjliggör för en så stor flerfamiljsbostad går inte alls i linje med nu 
gällande plan. Dessutom står det klart och tydligt i nu gällande plan att "B betecknat 
område får användas endast för bostadsändamål samt, där så med HÄNSYN TILL 
SUNDHET, BRANDSÄKERHET, TRAFIKSÄKERHET och TREVNAD prövas utan att 
OLÄGENHET KUNNA SKE, för småindustriändamål." 
 
Det nya förslaget strider helt mot det som klart och tydligt redovisas i nu gällande 
plan för fastighet Adjunkten 7. Nuvarande plan för fastigheten har en mycket tydlig linje i 
att "verksamheten" INTE skall vara en olägenhet för grannar. 
 
Kommunen väljer att helt bortse från att en ombyggnad till flerfamiljsbostad enligt 
förslaget kommer att bli en olägenhet för oss som bor här. Därmed går det nya förslaget 
helt emot den linje i gällande plan där man tar hänsyn till sundhet, trevnad mm. 
 
För vår del blir det en mycket stor olägenhet med en flerfamiljsbostad enbart 1m från vår 
tomt. Vi kan omöjligt skydda oss från insyn då fastigheten Adjunkten 7 är så hög och stor 
och ligger så tätt intill tomtgränsen.  
 
 
Kommunens kommentar:  
Det stämmer att adjunkten 7 i gällande detaljplan är planlagd för friliggande bostadshus 
och att man får inreda två lägenheter. Det stämmer också att småindustri får uppföras 
där det prövas lämpligt. 
 
Byggnaden på Adjunkten 7 uppfördes på 1920-talet med en arkitektur som är värd att 
bevara. Byggnaden uppfördes för att husera ett spinneri och är därmed en del av 
Ulricehamns gemensamma historia som textilstad. Byggnader från 1920-talet och 
tidigare utgör bara en mycket begränsad del av det totala byggnadsbeståndet.  
 
Enligt gällande plan kan man få inreda byggnaden med två lägenheter. Med tanke på 
byggnadens storlek är detta orimligt. Därför har fastighetsägaren önskat att planen 
ändras och att restriktionen kring att enbart två lägenheter får inredas tas bort. Det 
stämmer att ändringen inte går i linje med gällande plan. Hade fastighetsägarens 
ombyggnadsplaner gått i linje med i dag gällande plan hade ingen ändring av 
detaljplanen krävts. Ändringen går däremot i linje med planens huvudsyfte, som är 
bostäder. 
 
Gällande hänsyn till sundhet, brandsäkerhet, trafiksäkerhet och trevnad är det en 
bestämmelse som hänvisar till ifall det skulle etableras industri inom detaljplaneområdet. 
Bostäder räknas inte som ”verksamhet”.   
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Med tanke på att bostäder och småindustri tillåts i gällande plan är insynsproblematiken 
inte ett tillkommande problem som ett resultat av ändringen.  
 
Yttrande: 
Det finns intentioner med lagar och regler att de ska reglera att ingen skall kunna bygga 
om hur som helst utan godkännande från kommun och berörda grannar. Dessutom finns 
det en intention med de riktlinjer inklusive detaljplaner som reglerar allmän hänsyn och 
trivsel i bostadsområden samt sundhet ur ett boendeperspektiv. Ur mitt perspektiv går 
kommunen förbi dessa regler och riktlinjer när ni påstår att det nya förslaget går i linje 
med gällande detaljplan. Då väljer ni på något sätt att bortse från vårt perspektiv trots att 
vi är den granne som förmodligen påverkas allra mest av en ev förändring.  

Kommunens kommentar: 
I de flesta fall krävs ett bygglov för att få genomföra en större ombyggnad eller 
nybyggnation. I bygglovet godkänner kommunen en viss åtgärd. I detaljplanprocessen 
ska berörda få insyn i arbetet och ha möjlighet att yttra sig. Det stämmer däremot inte att 
det finns krav på godkännande från grannar för att genomföra en detaljplan. Ett av 
syftena med en detaljplan är att pröva en viss typ av byggnations lämplighet sett till 
markens förutsättningar och med hänsyn till enskilda intressen. Dessa intressen ska 
vägas mot varandra. 

I den här processen gällande fastigheten Adjunkten 7 prövas lämpligheten med att få 
inreda fler än två bostadslägenheter. Med tanke på att byggnaden som står på fastigheten 
Adjunkten 7 är bevarandevärd prövas lämpligheten specifikt för den byggnaden.  

Med tanke på existerande byggnads storlek anser kommunen att enbart inreda med två 
lägenheter är orimligt. Detaljplaneprocessen prövar således om det är möjligt att inreda 
med fler lägenheter – och vilka implikationer detta får. Kommunen är medvetna om att 
fler lägenheter kan innebära en viss olägenhet för närboende, men att olägenheten är i en 
så pass begränsad omfattning att de positiva effekterna av en ombyggnad överväger de 
negativa konsekvenserna av planens genomförande.  

Yttrande: 
Utöver ovanstående har boende lämnat synpunkter kring förändringar i trafiksituationen 
i andra delar av staden och upplever att det resulterar i en försämrad trafiksituation runt 
boendes hus. Boende lämnar förslag till förbättringar.  

Kommunens kommentar: 
Kommunen kan dessvärre inte i den här processen se över trafiksituationen i andra delar 
än i området som berörs av ändringen. Kommunen uppmanar däremot att boende 
lämnar in ett medborgarförslag alternativt tar kontakt med exploateringsenheten.  

 

 

Yttrande från ägare till Adjunkten 3 

Yttrande:  
Vi invänder mot att ändra detaljplanen av de skäl som redovisas i utredningen för 
området i allmänhet.  
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Kommunens kommentar: 
Kommunen noterar att ni motsäger er förslaget. Kommunen ställer sig också frågande till 
vilken utredning som yttrandet hänvisar till.  

Yttrande: 
Om detaljplanen godkänns undrar vi vad som hindrar att den ändras på motsvarande sätt 
för övriga tomter inom området.  

 
Kommunens kommentar:  
Detaljplaneändringens lämplighet prövas eftersom ägare till Adjunkten 7 begärt att få det 
prövat i en begäran om planbesked. Detta är således ingen påtvingande åtgärd utan sker 
utefter önskemål från fastighetsägaren för Adjunkten 7. Era tomter kommer inte att 
ändras såvida ni inte begär en ändring och att kommunen ställer sig positiv till en sådan 
ändring.  
 
Yttrande: 
Om detaljplanen ändras för att möjliggöra flerfamiljshus på Adjunkten 7 är det av 
synnerlig vikt att byggnation och arkitektur inte skapar eller medger insyn i 
omkringliggande fastigheter. 
 
Kommunens kommentar:  
Fastighetsägarens plan är att bygga om befintlig byggnad och inreda med lägenheter. 
När en lagakraftvunnen detaljplaneändring finns kan fastighetsägaren ansöka om 
bygglov för att kunna inreda byggnaden med lägenheter. Det är i bygglovet krav ställs på 
bland annat dagsljusinsläpp. Att tillägga är att fastighetsägaren kan idag, med gällande 
plan inreda med två bostadslägenheter. Samma krav på fönster (dagsljusinsläpp) ställs i 
gällande plan som om ändringen träder i kraft. 
 
Yttrande:  
Om detaljplanen ändras för att möjliggöra flerfamiljshus på Adjunkten 7 vill vi snarast ta 
del av ritningarna för att göra en bedömning om byggnationen och fastighetens avstånd 
till intilliggande fastigheter följer moderna normer.  
 
Kommunens kommentar:  
Fastighetsägarens intentioner är att bygga om befintlig byggnad. Bygglovshandlingar är 
offentliga och kan begäras ut.  
 
Yttrande:  
Vi ser med fördel att tomten bebyggs med samma typ av fastigheter som i övriga området, 
det vill säga villabebyggelse. Varför kan inte fastigheten rivas och tomten bebyggas med 
enfamiljshus som övriga kvarteret? 

 
Kommunens kommentar:  
Både fastighetsägaren och kommunen ser positivt på att befintlig byggnad bevaras och 
inte rivs. Byggnaden uppfördes på 1920-talet med en arkitektur som är värd att bevara. 
Byggnaden uppfördes för att husera ett spinneri och är därmed en del av Ulricehamns 
gemensamma historia som textilstad. Byggnader från 1920-talet och tidigare utgör bara 
en mycket begränsad del av det totala byggnadsbeståndet. Kommunen anser därför att 
det är viktigt att bevara byggnaden för dess historiska värde. Ägaren till fastigheten har 
heller ingen vilja att riva sin byggnad.  
 
Yttrande:  
Vi vill snarast ta del av de utredningar som gjorts av de gifter som finns i marken.  
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Kommunens kommentar:  
Kommunen skickar ut brev med samtliga utredningar som finns gällande 
markföroreningar.  
 
Yttrande:  
Varför redovisar ni att alternativet till att fullfölja planändringen är en förfallen fastighet. 
Detta är väl inte det enda alternativet gissar jag.  
 
Kommunens kommentar:  
Förutsättningarna är följande: Byggnaden är bevarandevärd. Dagens gällande detaljplan 
tillåter småindustri och fristående hus med högst två bostadslägenheter. Om byggnaden 
ska stå kvar blir två bostadslägenheter orimligt sett till byggnadens storlek. Alternativet 
blir då småindustriverksamhet. Att etablera industriverksamhet i ett villakvarter anser vi 
inte är lämpligt utifrån rådande förhållanden på platsen, trots att detaljplanen tillåter det. 
Vi vill därför med den här ändringen ta bort möjligheten att etablera industri på 
Adjunkten 7.  
 
Med tanke på att ovanstående alternativ, som tillåts i gällande detaljplan, anses som 
orimliga med tanke på rådande förhållanden på platsen och byggnadens storlek är det 
troligt att byggnaden inte kommer att nyttjas utan att en ändring av plan träder i kraft.  

 
Yttrande:  
Vi vill ha en redovisning på hur fastighetsskötsel ska ske från egen tomt.  
 
Kommunens kommentar:  
Fastighetsskötsel är något som löses av fastighetsägare och fastighetsägare emellan. 
Byggnaden står nära fastighetsgränsen idag och är inget tillkommande problem som är 
ett resultat av planändringen. Fastighetsskötsel är en viktig fråga, men inte en fråga som 
vi reglerar i detaljplanen.   

 
 
Sebastian Olofsson                           Dennis Bengtsson  
Samhällsbyggnadschef                    Planarkitekt 
Miljö och samhällsbyggnad            Samhällsutvecklingsenheten 
                                                              Miljö och samhällsbyggnad       
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Samrådets genomförande  
Detaljplaneändring för del av stadsplan för område vid Tingsholm inom fastighet Adjunkten 
7 har varit föremål för samråd enligt 5 kap. 6-37 § PBL under tiden 27 februari – 20 mars 
2017. Samrådshandlingar och underrättelse har sänts till berörda sakägare, kommunala och 
statliga myndigheter och organ.  

Handlingar har varit tillgängliga för påseende under samrådstiden i stadshuset 
utställningshall, på Miljö- och samhällsbyggnads i stadshuset samt på kommunens hemsida 
www.ulricehamn.se.  

Under samrådstiden har 8 skrivelse inkommit. Yttrandena sammanfattas och kommenteras 
nedan.  

Handlingarna skickas till Beredande utskottet i Ulricehamn för granskning. 

Statliga verk och myndigheter 
1. Länsstyrelsen 
2. Trafikverket 
3. Lantmäteriet 
4. Övrigt 

Kommunala nämnder, styrelser m.fl.   
5. Ulricehamns Energi 

Övriga 
6. Fastighetsägarare/sakägare 

Sammanfattning och förslag till ändringar 
 

Statliga verk och myndigheter 

1. Länsstyrelsen 
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning  

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att frågor som berör hälsa / säkerhet måste lösas på ett tillfredsställande sätt i 
enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen.  

Frågor som berör människors hälsa och säkerhet behöver förtydligas enligt nedan.  

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§  

http://www.ulricehamn.se/
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Hälsa och säkerhet – förorenad mark  

WSP har i sin miljötekniska utredning från 2016-04-13 följande kommentar:  

”Förekomsten av arsenik i punkt 2 bör studeras närmare innan anslutningen till omställning 
av bostäder för att utreda om det är en större förekomst eller en mycket lokal förekomst och i 
så fall vilka risker förekomsten kan utgör.”  

Länsstyrelsen anser att en vidare utredning gällande arsenikens utbredning och risker ska 
utföras för att säkerställa områdets lämplighet som bostadsändamål.  

Behovsbedömning  

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen 
delar kommunens bedömning, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 

Kommunens kommentar/notering:  

En komplettering till den översiktliga miljötekniska markundersökningen har genomförts 
gällande arsenikens utbredning. Resultatet av tilläggsarbetet är att förekomsten av arsenik är 
lokal, men överskrider de riktvärden som gäller om marken ska vara lämplig för bostäder. 
Föroreningen måste således avhjälpas innan bostäder kan uppföras inom fastigheten.  

2. Trafikverket 
Trafikverket har tagit del av rubricerat ärende för samråd. Detaljplanens syfte är att 
möjliggöra för ombyggnation av befintlig byggnad till flerfamiljsbostad, möjliggöra 
för balkonger och nya entréer. Ändringen strider ej mot gällande detaljplans 
huvudsyfte angående bostadsändamål. Planens syfte är även att reglera så att befintlig 
byggnad blir planenlig. Planområdet ligger i området Tingsholm i Ulricehamns tätort. 
Närmaste statliga väg 157 ligger mer än 600 meter från planområdet. Övriga gator i 
anslutning till planområdet är kommunala.  

Detaljplanen ligger inom området för Götalandsbanan framtida höghastighetsbana 
mellan Stockholm och Göteborg. Planerings- och utredningsarbete pågår för 
närvarande 

Trafikverket anser sig inte vara direkt berörda av föreslagen detaljplaneändring.  

3. Lantmäteriet 
Lantmäteriet at inget att erinra mot detaljplaneändringen för Adjunkten 7. 

Kommunala nämnder, styrelser m.fl.   

4. Ulricehamns Energi 
Ulricehamns Energi AB har inget att erinra gällande detaljplaneändringen för 
Adjunkten 7. 
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Övriga 

5. TeliaSonera Skanova  
Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och vill meddela att det ej finns något 
att invända mot planändringen. 

6. Fastighetsägare/sakägare 
Tre fastighetsägare har inkommit med synpunkter på förslaget och kan sammanfattas 
med insyn, höjd, buller och byggnadens närhet till fastighetsgränsen. Även yttranden 
gällande asbest och eternitplattor har uppkommit.  

Kommentar/notering:  

Vad gäller byggnadens närhet till fastighetsgränser: Planen utgår ifrån att 
fastighetsägaren vill bygga om den befintliga byggnaden till lägenheter. Planen är 
således anpassad till byggnaden som står på fastigheten idag gällande höjd och 
exploateringsgrad.   

Hur många lägenheter som går att bygga kommer att redovisas utifrån 
bygglovsansökan. I bygglovet ställs krav på bland annat ljusinsläpp och brandskydd. 
Det är alltså i bygglovsansökan som fönstersättning redovisas. I detaljplanen utreder 
vi huruvida fastigheten är lämplig för flerfamiljshus.  

Asbest och eternitplattor och dess skada på omgivningen är något som kommer 
behöva behandlas vid byggprojekteringen.  

Kommunen bedömer att det är bättre att byggnaden renoveras istället för att låta 
byggnaden förfalla. En ombyggnation av byggnaden anses därför enbart bidra till 
bättre boendemiljö ur denna synpunkt.  

Med tanke på tillåten höjd och exploateringsgrad kommer planen innebära en ökad 
trafikmängd i området om man jämför med att byggnaden inte nyttjas. Däremot 
anser kommunen inte att ökning kommer vara så påtaglig att några särskilda åtgärder 
behöver vidtas.  

 

 
 
 
 
Sebastian Olofsson    Dennis Bengtsson 
Samhällsbyggnadschef    Planarkitekt 
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Antagandehandling 
Detaljplaneändring för stadsplan för område vid Tingsholm 
Berörda fastigheter: Adjunkten 7  
Ulricehamns kommun 
Västra Götalands län 
 

PLANBESKRIVNING 

HANDLINGAR 
 
Till detaljplaneförslaget hör följande handlingar: 

 plankarta med bestämmelser  
 planbeskrivning  
 fastighetsförteckning 
 Översiktlig miljöteknisk undersökning + tillägg 

 

INLEDNING 
Ändring av planbeskrivningen för stadsplan för område vid Tingsholm. Dokumentet 
syftar till att klargöra innebörden av ändring av detaljplan för område vid Tingsholm 
rörande fastigheten Adjunkten 7. 

Planens förenlighet med miljöbalken, kapitel 3,4,5 
Planen bedöms vara förenlig med 3 kap miljöbalken (MB), som rör grundläggande 
bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden.  

MB kapitel 4 behandlar ”Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för 
vissa områden i landet”. Planområdet berör inte något av dessa områden. 
Detaljplaneområdet omfattas därmed inte av kapitel 4. 

Nulägesbeskrivning 
Detaljplan 
Det finns en gällande detaljplan för området Tingsholm där den främsta användningen är 
bostäder i form av radhus och villor. Fastigheten Adjunkten 7 som berörs av planändringen 
ligger inom bestämmelsen BFII vilket innebär att endast friliggande hus (villor) som får 
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inredas för två bostadslägenheter. Utöver det regleras byggnadshöjden till två våningar. Inom 
B-betecknade områden får småindustri uppföras med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet, 
trafiksäkerhet och trevnad.  
 

Detaljplaneändringens innebörd 
Syfte och huvuddrag 
Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för ombyggnation av den befintliga 
byggnaden på fastigheten Adjunkten 7. Planändringen innefattar enbart egenskaper inom 
kvartersmark. Syftet blir således att skapa förutsättningar för flerfamiljsbostad på fastigheten 
med tillhörande komplementbyggnad, parkeringsplatser, balkonger och loftgångar.  
 
Ändring av detaljplanen anses lämplig då inte den strider mot gällande plans huvudsyfte. 
Samt även för att den är förenlig med gällande översiktsplan.   
 

Ändring av planbestämmelser 
Ändringen av planbestämmelser kommer enbart gälla inom fastigheten Adjunkten 7.  

Gällande bestämmelse BF- bostäder friliggande, kommer att ändras till B-bostäder. Vilket 
innebär att planen inte reglerar att byggnaden måste vara friliggande. Beteckningen F 
kommer att utgå för fastigheten Adjunkten 7. Detta innebär också att begränsningen att 
byggnaden enbart får inrymma två lägenheter utgår.  

Gällande bestämmelse II kommer att ersättas med en bestämmelse för högsta nockhöjd i 
meter över angivet nollplan. Höjden är satt efter byggnaden som står på platsen idag.  

Gällande bestämmelse gällande § 5 Del av tomt som får bebyggas och antal byggnader på 
tomt – Av tomt som omfattar F betecknat område får högst en femtedel bebyggas. Denna 
ersätts av en bestämmelse som reglerar största byggnadsarea av fastighetsarean. Detta för att 
göra byggnaden planenlig.  

Med tanke på att arsenikhalten i jorden visat sig ligga över acceptabel nivå har en 
planbestämmelse införts i plankartan som reglerar att markföroreningen måste avhjälpas 
innan bygglov för bostäder kan medges. Läs mer om förekomsten av arsenik under 
utredningar på s. 5.  

Process  
Planprocessen för detaljplaneändringen genomförs med standardförfarande i enlighet med 
Plan- och bygglagen. Myndigheter, fastighetsägare, föreningar, enskilda m fl. som har ett 
väsentligt intresse av planen bereds tillfälle att yttra sig under samråd. Planen skickas 
därefter ut på granskning innan den kan skickas för beslut om antagande hos 
kommunstyrelsen.  
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Utredningar  
Översiktlig miljöteknisk markundersökning Adjunkten 7  

Upprättad av Lina Börjesson. Granskad av David Sultan. WSP 2016-04-13 
 
Undersökningens syfte var att undersöka om marken på fastigheten och inomhusluften är 
påverkade av verksamhetsrelaterade föroreningar. Utöver detta har även betongprov uttagits 
i pannrum.  
 
Slutsatser och rekommendationer efter markundersökningen:  
 
Baserat på den genomförda miljötekniska undersökningen konstateras generellt låga halter 
av uppmätta föroreningshalter. Enstaka undantag finns bland annat i arsenikhalten i jord i 
provpunkt 2 på 1-1,6 meters djup som låg på ca 5 gånger Naturvårdsverket riktvärde för KM. 
Orsaken till dessa föroreningar kan inte direkt härledas men de kan eventuellt vara orsakade 
av fyllnadsmassor från en annan plats. 
 
I grundvattnet detekteras inga halter som indikerar en föroreningsförekomst som risker att 
spridas eller i sig utgöra en risk för människors hälsa eller miljö.  
 
I inomhusluften påträffas inga föroreningshalter som bedöms utgöra en förhöjd risk för 
människor som lever eller vistas i byggnaden. Halterna understiger de jämförvärden som 
nyttjas. I porluften påträffas inga föroreningar som indikerar en föroreningsförekomst under 
källargolvet av lättflyktiga organiska ämnen.  
 
Ytan på betonggolvet som är visuellt påverkat av oljeprodukter (tunga alifater) bedöms i sig 
inte innebära en förhöjd risk för människor eller hälsa men om de åtgärdas bör betongrester 
hanteras på ett miljömässigt riktigt sätt.  
 
Asfalten på framsidan av huset innehåller PAH i halter under detektionsgränserna för 
laboratoriet och räknas ej som tjärasfalt. Asfalten kan återanvändas inom trafikprojekt.  
 
Förutom arseniken i punkt 2 bedömer WSP inte att övriga påträffande ämnen utgör en risk 
för omställningen av byggnader för bostäder. Kadmium, PAH-H påträffas i halter något över 
KM och enbart i enstaka punkter, dvs. i övriga prover är halterna avsevärt under KM.  
 
Den översiktliga miljötekniska markundersökningen rekommenderade att arsenikhalten bör 
utredas vidare i ett tilläggsuppdrag. Detta uppdrag färdigställdes 2016-06-28. Resultatet från 
den kompletterade provtagen visade att arsenikförekomsten var koncentrerad till där den 
påträffades först, i punkt 2. För att möjliggöra uppförandet av bostäder inom fastigheten 
Adjunkten 7 måste förekomsten reduceras till acceptabel nivå. Som rekommendation anger 
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den kompletterade utredningen att de förorenade massorna borttransporteras till en 
godkänd mottagningsanläggning.  

Schakt i förorenad jord är anmälningspliktig. 

Utifrån de geotekniska undersökningarna finns det inget som tyder på att byggnaden skulle 
vara olämplig för bostäder.  

Miljöteknisk undersökning av byggnad  
En byggnadsinventering har genomförts för att undersöka vilka förorenade ämnen som 
förekommer inne i byggnaden. Inventeringen finns bifogad planhandlingarna och ska vara 
vägledande vid ombyggnation, renovering och rivning. Bland annat noterades Asbest på flera 
ställen inne i byggnaden, både i form av eternitskivor men också i tätningsmaterial. Vid 
hantering av asbest krävs särskild utbildningen enligt AFS 2006:1, 36 §.  

Brandsäkerhet 
Vid bygglov kommer krav ställas på brandsäkerhet. Med tanke på att byggnaden på 
fastigheten Adjunkten 7 står närmare än fyra meter till granntomt kommer särskilda krav 
ställas på brandskydd enligt 5 kap i Boverkets byggregler, BBR.  

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Organisatoriska frågor 
Tidplan 
Följande översiktliga tidplan gäller för detaljplanen: 
samråd  andra kvartalet 2017 
granskning  fjärde kvartalet 2017 

Antagen lagakraftvunnen detaljplan beräknas finnas i första kvartalet 2018. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden för delen som berörs av ändringen är fem år från den dagen då 
detaljplaneändringen vinner laga kraft. 

Ekonomiska konsekvenser  
Ändringen berör enbart privatägd kvartersmark. Ändringen medför därför inga kostnader för 
kommunen vid genomförandet av planändringen.  
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MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNAD 
Sebastian Olofsson Dennis Bengtsson 
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt
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