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VAD ÄR EN DETALJPLAN? 
En detaljplan regleras i Plan- och bygglagen (PBL) och omfattar ett större kvarter, några eller 
enstaka fastigheter. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument och syftet är att göra 
avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till hur ett område ska användas. 
Detaljplanen reglerar till exempel om marken ska användas till bostäder, industri, handel, 
park eller kontor. Den reglerar också var gator ska anläggas, hur höga byggnaderna får vara 
och hur mycket av fastigheten som får användas för byggnader. Detaljplanearbetet tar olika 
lång tid från fall till fall men under 1 år eller över 2,5 år är sällsynt.  

Ett detaljplanearbete kan inledas på olika sätt. Det kan initieras från politiskt håll för att till 
exempel lösa ett behov av detaljplanerad mark för verksamheter såsom skolor, vårdboenden 
etc., för att lösa frågor gällande vägar, VA- försörjning eller för att det finns ett behov av 
bostäder. En ansökan om att en detaljplan skall upprättas eller ändras kan också skickas in av 
en exploatör eller fastighetsägare. En sådan ansökan behandlas av kommunen och beslut tas 
i frågan om att påbörja detaljplanearbete eller inte. En detaljplan kan upprättas med tre olika 
förfaranden; standardförfarande, begränsat förfarande eller utökat förfarande. Skillnaderna 
gentemot standardförfarande är att begränsat förfarande inte har någon granskning och vid 
utökat förfarande tillkommer underrättelse samt längre granskningstid.  

 

UNDERLAG 
Detaljplanearbetet utgår från de riktlinjer som finns i kommunens 
översiktsplan. Översiktsplanen omfattar hela kommunen och är visionen för 
den framtida användningen av mark och vatten. Kommunen kan även besluta 
om att ta fram ett planprogram, fördjupad översiktsplan eller 
gestaltningsförslag som anger övergripande mål med ett större geografiskt 
avgränsat område. Översiktsplanen, eventuella planprogram och utredningar 
ligger sedan till grund för detaljplanearbetet. Det finns även tillfällen när 
föreslagen användning i detaljplanen strider mot översiktsplanen, då genomförs 
detaljplanearbetet med ett utökat förfarande. 

PLANARBETE OCH SAMRÅD    
En detaljplan upprättas med hjälp av underlag från utredningar som kan röra 
frågor om exempelvis arkeologi, geotekniska förutsättningar och buller. När 
planhandlingarna och utredningarna är färdiga samråder kommunen med 
sakägare (till exempel grannar), statliga myndigheter, fastighetsägare, 
organisationer m.fl. Ett följebrev skickas ut till sakägarna där det meddelas hur 
länge detaljplanen är ute på samråd och var handlingarna finns tillgängliga. 
Planhandlingar, som består av plankarta, planbeskrivning och andra eventuella 
dokument, läggs upp på kommunens hemsida. I vissa fall hålls ett samrådsmöte 
och vid utökat förfarande kungörs samrådet i lokaltidningen. Syftet med 
samråd är att de som berörs av detaljplanen ska ha insyn och möjlighet att 
tycka till. De som har synpunkter skall skriftligen yttra sig under samrådstiden. 
När samrådstiden passerat sammanställs och besvaras de inkomna 
synpunkterna i en samrådsredogörelse. 
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GRANSKNING 
Efter samråd görs i regel vissa ändringar av planförslaget utifrån inkomna 
synpunkter. När förslaget omarbetats ställs planhandlingarna ut för 
granskning. Information om planhandlingarna inklusive samrådsredogörelse 
skickas återigen ut till berörda sakägare, myndigheter etc. och läggs ut på 
kommunens hemsida. Den som inte skriftligen framför sina synpunkter senast 
under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta 
detaljplanen. Efter granskningen sammanställs återigen inkomna synpunkter i 
vad som kallas granskningsutlåtande. 

 

 

 

ANTAGANDE OCH LAGA KRAFT 
Efter granskningstiden kan mindre ändringar göras utifrån de synpunkter som 
inkommit. Kommunstyrelsen tar i de flesta fall beslutet om att anta 
detaljplanen men vid exempelvis utökat förfarande så tas beslutet av 
kommunfullmäktige. Beslutet kan sedan överklagas av de som inte fått sina 
synpunkter tillgodosedda under samrådet eller granskningen. Om ingen 
överklagar beslutet att anta detaljplanen inom tre veckorna så vinner 
detaljplanen laga kraft. 

 

DETALJPLANEPROCESSEN FÖR STANDARDFÖRFARANDE 
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LÄSANVISNING 
Dispositionen i planbeskrivningen är till för att läsaren till en början ska få inblick i förslaget 
och därefter, vid behov, kan se på förutsättningarna som råder i planområdet. För att få en 
övergripande förståelse över planområdet inleds dokumentet med en introduktion som ger 
en inblick över platsens förutsättningar. Därefter följer förslaget på förändring. Efter 
förslaget framställs tidigare ställningstaganden rörande planområdet, dokumentet avslutas 
med en mer ingående förklaring över platsens förutsättningar. Om läsaren i förslagsdelen 
upplever något som oklart kan hen bläddra framåt i dokumentet för att få mer 
bakgrundsinformation.  
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HANDLINGAR 
 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 
 Plankarta med bestämmelser,  

skala 1:1 500  
 Planbeskrivning med konsekvens-

beskrivning, genomförandebeskrivning 
och illustration 

 Samrådsredogörelse 
 Granskningsutlåtande 
 
Övriga handlingar/utredningar:  
 Geoteknisk utredning (markteknisk 

under-sökningsrapport samt PM 
geoteknik)  

 Miljöteknisk markundersökning 
 Arkeologisk utredning 
 Naturinventering 
 Riskutredning 
 Dagvattenutredning 
 Tillstånd och Dispens för användning av 

massor i samband med schaktnings- och 
markarbete inom primära vattenskydds-
området för Källeberg 

 Naturvårdsutlåtande. Förslag till åtgärder 
för att behålla häckningsplatser för back-
svala på fastigheterna Vist 10:2 m fl. i 
Ulricehamn. 

 Lokaliseringsutredning 
 

INLEDNING 

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”. Plan-
området berör inte något av dessa områden. 
Detaljplaneområdet omfattas därmed inte av 
kapitel 4. 

Enligt kapitel 5 i miljöbalken ska kommuner 
och myndigheter säkerställa att uppställda 
miljökvalitetsnormer iakttas. 

SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Planens syfte är att medge utbyggnad av 
befintlig betongindustri. Gällande plan ersätts 
av en ny detaljplan som omfattar områden 
norr och söder om befintligt verksamhets-
område. För del av planområdet gäller strand-
skydd som upphävs, allmänhetens tillträde till 
Ätrans strandområde säkerställs. 

PROCESS 

Planprocesserna för detaljplanen genomförs 
med normalt planförfarande i enlighet med 
tidigare gällande plan- och bygglag (PBL 
2010:900) 5 kap 6–37§ PBL. Myndigheter, 
fastighetsägare, föreningar, enskilda m fl. som 
har ett väsentligt intresse av planen har beretts 
tillfälle till samråd. Synpunkter på planen kan 
lämnas flera gånger under planprocessen. 
Mellan de olika skedena redovisas de 
framförda synpunkterna. Politiska beslut tas 
om ändringar och om hur det fortsatta arbetet 
ska bedrivas. 

Kommunstyrelsen har 2013-06-03, § 158, på 
begäran av verksamhetschefen för miljö och 
samhällsbyggnad beslutat att en detaljplan ska 
tas fram för att möjliggöra byggnation av 
industri på den del av fastigheten Vist 10:2 
som gränsar mot Timmele 1:21 samt del av 
Timmele 1:18. Planuppdraget har senare 
utvecklats till att omfatta delar av Timmele 1:7, 
1:21 samt del av 8:23. Plankostnadsavtal har 
tecknats med Ulricehamns Betong AB (UBAB), 
beställare av planuppdraget. 

Handlingarna har varit ute på samråd 4 maj - 7 
juni 2017 och på granskning 21 december 2017 
- 18 januari 2018. 
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PLANDATA 

Läge och areal  
Planområdet ligger söder om Timmele tätort 
ca 4 km norr om Ulricehamn. Områdets 
landareal är ca 30 ha och avgränsas av väg 46 i 
öster, ravinområde vid Ätran i väster, Timmele 
22:2 i nordväst och gräns mot Timmele 8:24 i 
söder. 

Markägande 
Vist 10:2 och Timmele 1:7 ägs av Ulricehamns 
kommun, Timmele 1:21 och 1:18 ägs av 
Ulricehamns Betong AB. Timmele 8:23 m.fl. är 
privatägda. 

FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING 

BEBYGGELSE  

Placering och utformning 
Planförslaget medger fortsatt utnyttjande av 
området för betongindustri, vilket medför 
byggnader med stora volymer. Föreslagen 
medgiven byggnadshöjd överensstämmer med 
bestämmelserna i gällande plan (18 meter) 
med en högsta höjd för enstaka tekniska 
anordningar om 22 meter. Planen medger att 
50% av fastighetsarean får bebyggas. 

I områdets norra del ges möjlighet till framtida 
kontorsbyggnad. 

Tillgänglighet 
Området är plant. Kontorsbyggnaden kan nås 
med bil till entrén. 

Grundläggning 
Grundläggning av byggnader bedöms kunna 
utföras med plattor på den naturligt lagrade 
friktionsjorden på packad fyllning.  

Verksamheter 
Föreslagen verksamhet är betongindustri med 
tillhörande kontor och lager. 

FRIYTOR OCH NATUR 

Strandskydd 
Enligt 4 kap 17 § PBL får kommunen i en 
detaljplan upphäva strandskydd för ett 
område, om det finns särskilda skäl för det och 
om intresset av att ta området i anspråk på det 
sätt som avses med planen väger tyngre än 
strandskyddsintresset. I denna detaljplan 
motiveras upphävandet av strandskyddad 
mark särskilt genom att området: redan har 
tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften 
samt behövs för att utvidga en pågående 
verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området. Huruvida 
behovet av utvidgningen av verksamheten kan 
tillgodoses utanför området redogörs särskilt 
för i bilagd Lokaliseringsstudie. 

Den aktuella verksamheten är en av de största 
arbetsgivarna i kommunen och har funnits på 
platsen och i kommunen sedan 1940-talet. Det 
är också en viktig aktör i det samhälleliga 
intresset av att bygga bostäder då det är en 
ledande leverantör av prefabricerade 
betongelement. Det stora behovet av bostads-
byggande är också anledningen till en ut-
vidgning av verksamheten. Ulricehamns 
kommun ser att det finns både lokala och 
samhälleliga skäl till att kunna möta behovet 
av att utveckla verksamheten.  

Det finns ett generellt behov av industrimark 
inom Ulricehamns kommun. Kommunen har 
få platser där det bedömts som lämpligt med 
etablering av industri och detta område är det 
enda i kommunens översiktsplanen från 2015 
som anges som ”Nytt område för verksamhet”. 
Anledningar som framhålls för val av plats är 
närheten till befintlig industri, att dalgången 
på platsen har en storskalig karaktär som gör 
att landskapet inte är känsligt för exploatering 
samt närheten till redan utbyggd infrastruktur.  

Ett viktigt skäl till val av plats är storleken på 
verksamheten. En verksamhet som möter 
efterfrågan på bostäder och som innehåller alla 
delar som en produktionslinje behöver kräver 
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Allmänhetens tillgänglighet till Ätran försämras inte av planförslaget. Till vänster redovisas möjlig 
tillgänglighet idag och till höger till följd av planförslaget. 

STRÄCKA 
UTMED ÄTRAN 
SOM ÄR 
ALLMÄNT 
TILLGÄNGLIG 

MÖJLIGA 
PASSAGER TILL 
ÄTRAN ÖVER FD. 
JORDBRUKSMARK 

PRIVAT FASTIGHET 

BEFINTLIGA 
VÄGAR 

BEFINTLIGA 
STAKET 

enligt skisserna nedan runt 300 000 kvm. Så 
stora sammanhängande verksamhetsytor finns 
inte inom kommunen och alternativet är att 
öppna upp ett helt nytt verksamhetsområde på 
jungfrulig mark. Kommunen bedömer att 
platsen i ett översiktligt perspektiv är mest 
lämplig för att möta just detta behov och kan 
inte se andra alternativa platser för 
utvidgningen inom kommunen på ett sätt som 
gör, enligt plan- och bygglagen 2 kap. 2 §, att 
mark- och vattenområden används för det 
eller de ändamål som områdena är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, 
läge och behov. Företräde ska ges åt sådan 
användning som från allmän synpunkt med-
för en god hushållning. I detta fall anser 
kommunen att behovet av verksamhetens ut-
vidgning väger tyngre än intrånget i strand-
skyddet.  

Efter detaljplanens granskningsskede och 
diskussion med länsstyrelsen har 
planavgränsningen ändrats så att den närmsta 
avståndet till Ätrans ravin är 40 meter vilket är 
allmänt tillgängligt och platt före detta 
jordbruksmark. Området som omfattas 
strandskydd inom planen är ca. 3,0 ha och de 
områden som föreslås upphävas är, efter 
revideringen, ca. 2,3 ha (mot ca. 3 hektar av 
totalt 3,5 hektar i granskningsskedet). De delar 
av strandskyddat område där bestämmelserna 
om strandskydd föreslås upphävas utgörs i 
huvudsak av plan åkermark ovanför och öster 
om ravinen. Mindre delar av området som 
upphävs utgörs av skog men inga områden har 
någon natur-värdesklass enligt 
naturvärdesinventeringen.  
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Motiv avseende det särskilda skälet redan har 
tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften:   

Det norra området där strandskyddet upphävs 
i detaljplanen är i gällande detaljplan redan 
upphävt och planlagd som industrimark. Det 
skulle dock vara mycket opraktiskt att inte låta 
detta område omfattas av denna detaljplan. 
Området ligger mellan ianspråktagna 
fastigheter; bebyggelsen kring Timmele kvarn 
och reningsverket samt industribebyggelsen 
och har ingen praktisk betydelse för tillgänglig-
heten till Ätran idag. Området innehåller heller 
inga särskilda naturvärden enligt naturvärdes-
inventeringen. Avsikten med detaljplanen i 
aktuellt område är dock att möjliggöra en ny 
tillfartsväg till kommunens reningsverk vid 
Ätran. De delar som inte är inhägnade har 
denna användning även idag. Detta underlättar 
också för allmänheten att ta sig ned till Ätran.  

Genom att planlägga för industri även söder 
om gällande plan påverkas allmänhetens till-
gång till Ätran men inte intrånget i strand-
skyddet i sig. Planområdets utökning mot 
söder sker utmed kanten på ravinen med ett 
avstånd till släntkanten på 40 m och det 
kommer finnas möjlighet att röra sig utmed 
stranden öster om Ätran utanför 
detaljplanelagt område. Det kommer därmed 
att finnas möjlighet att både ta sig ned till 
Ätran i öst-västlig riktning samt utmed den 
östra stranden i nord-sydlig riktning.  

Motiv avseende det särskilda skälet behövs för 
att utvidga en pågående verksamhet och ut-
vidgningen inte kan genomföras utanför 
området:  

Ulricehamns betong AB har som långsiktigt 
mål att fördubbla verksamheten vid sin fabrik i 
Timmele. En förutsättning för att kunna 
använda delar av produktionslinjen i redan 
byggd fabrik är att kunna docka an nya 
byggnader mot den befintliga. En utbyggnad 
på en helt annan plats är i princip inte möjlig, 
det handlar i så fall om en helt ny fabrik. Som 
en del i detta har företaget köpt in mark i 

anslutning till fabriken samt påbörjat arbetet 
med en ny detaljplan för området.  

Idag består verksamheten av en fabriks-
byggnad om ca. 25 000 kvm och tillhörande 
utvändig lageryta om ca. 65 000 kvm. För att 
göra en dubblering möjlig är det nödvändigt 
att bygga ut lagret för färdiga produkter. 
Tanken är att kunna lägga en till två nya 
fabriksdelar för väggproduktion som ansluter 
söderifrån mot lagret. Det finns även planer på 
att skapa en fabriksdel för produktion av hål-
däckselement. Därtill tillkommer lager-
utrymme som blir skrymmande för liggande 
bjälklagselement. Detta skulle med stor 
sannolikhet även kräva en ny blandarstation. 
Det innebär en utbyggnad av fabriksbyggnaden 
om ca. 35 000 kvm. Det uppkommer därtill ett 
stort behov av utvändig lageryta varför 
fastigheten Timmele 8:23 i den södra delen av 
planområdet har förvärvats. Den är uppemot 
60 000 kvm och kommer att behöva nyttjas till 
max då det därutöver behöver anläggas en väg 
runt fabriksområdet och delar av den befintliga 
lagerytan tas i anspråk av nya byggnader. 

Den typ av produktion som fabriken står för, 
prefabricerade betongelement, är mycket 
skrymmande både avseende produktion och 
logistik. Tillgängligt område mellan riksvägen 
och Ätran är begränsat och varje meter behövs 
för att kunna utveckla fabriken på ett effektivt 
och konkurrensmässigt sätt. Därför är det 
också en förutsättning att strandskyddet till 
viss del upphävs inom planen. 

En administrativ bestämmelse har införts på 
plankartan där strandskyddet är upphävt. 
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Skyddsåtgärder för backsvalor 
Hänsyn till backsvalorna enligt artskyddsför-
ordningens betyder att kontinuerlig tillgång till 
lämpliga häckningsbranter av minst samma 
storleksordning som de som tas i anspråk 
behöver säkerställas, det vill säga att en eller 
flera häckningsbranter behöver skapas som er-
sättning för den som försvinner. Hänsyn till 
backsvalorna innebär också att ingrepp på 
artens häckningsplatser inte får göras under 
häckningstid.  

Förutsättningarna att med små medel skapa en 
eller flera nya häckningsbranter i eller nära 
planområdet enligt figur är goda. Den eller de 
kan dessutom göras större och bättre än den 
nuvarande. Material finns redan i området i 
form av högarna med mager matjord och 
tillgång till sand. Fyra potentiella platser visas i 
figuren intill.  

1. I kanten på fältet med de befintliga jord-
högarna finns en utbuktning med plats för en 
kulle med en 30 m lång häckningsbrant. Detta 
läge är sannolikt det alternativ som kräver 
minst arbetsinsats, då befintliga jord- och 
sandmassor skulle kunna användas och flyttas 
en kort sträcka. 

2. På fältet nere vid slamdammarna finns plats 
för en häckningsbrant i ostört läge. Där finns 
utrymme att etablera en riktigt stor häcknings-
brant om så önskas. Marken ägs av kommunen 
och ligger utanför aktuellt detaljplaneområde, 
men en sådan backsvalekulle borde vara av 
intresse också för den allmänna naturvården 
då den verksamt skulle bidra till att skapa 
gynnsam bevarandestatus för backsvala i 
kommunen (vilket också en restaurering av till 
exempel det gamla grustaget i Hössna skulle 
kunna göra). 

3. Troligen går det att skapa en häckningsbrant 
genom vertikalskära den befintliga jordvallen 
som finns här, den behöver dock eventuellt till-
föras med mer eller lämpligare material. 

4. Den befintliga skärningen längs skogskanten 
skulle kunna utnyttjas om det går att gräva så 

djupt att en tillräckligt hög och lång brant 
skapas. 

Ätrans dalgång och dammarna vid renings-
verket medför att tillgången på insekter är god 
och gör området attraktivt för backsvalor även 
ur den aspekten. Avsikten är att iordningsställa 
minst en av branterna så att den står klar till 
häckningssäsongen i anslutning till att 
nuvarande häckningsplats tas bort så att 
tillgången till lämpliga fortplantningsområden 
blir kontinuerliga. 

GATOR OCH TRAFIK 

För att avgöra hur trafiken som exploateringen 
alstrar påverkar väg 46 har belastningsgraden, 
som är trafikflöde dividerat med kapacitet, be-
räknats vid verksamhetens anslutning till väg 
46. Trafikflöden under maxtimmen på morgon 
och kväll har inhämtats från Trafikverkets 
mätningar på väg 46 och har med hjälp av 
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deras upprökningstal räknas upp till 
Trafikverkets prognosår 2040. För att med god 
marginal uppskatta trafikalstringen från verk-
samheten gjordes ett antagande om en för-
dubbling av den trafikalstring som anges i 
planbeskrivningen från 2006. 

Trafikflödet år 2040 plus trafiken från 
exploatering innebär en belastningsgrad på 
0,28 under morgontrafiken och 0,36 på efter-
middagen, vilket båda med god marginal 
klarar 0,6 som är gräns för största önskvärda 
belastningsgrad för väjningsreglerade 
korsningar. 

Exploateringen föranleder således inga 
kapacitetshöjande åtgärder vid anslutningen 
till väg 46. 

Gatunät och trafik 
Detaljplanen möjliggör att befintlig tillfart från 
väg 46 via Betongvägen behålls som tillfart för 
tung trafik till industriområdet men upphör att 
utgöra tillfart till reningsverket (Timmele 
1:22). Tillfarten kan flyttas söderut inom 
planområdet för att kunna anpassa 
trafikföringen inom verksamhetsområdet 
varefter det byggs ut. Detaljplanen begränsar 
dock antalet tillfarter till en (1) vid 
Betongvägen eller söderut och en (1) i den 
norra delen av planområdet. 

En förutsättning för att Betongvägens 
användning ska kunna förändras enligt ovan är 
att en ny tillfartsväg till UBAB för persontrafik 
och kommunens reningsverk anordnas i 
planområdets norra del. Den nya tillfarten 
avses även betjäna övriga fastigheter väster om 
planområdet (Timmele 8:12 och 22:3) samt 
Folkparken, som idag har tillfart över Timmele 
1:18. Den befintliga tillfarten norr om gällande 
planområde stängs. Därigenom ersätts den 
befintliga fyrvägskorsningen, som har sämre 
siktförhållanden, med en ny trevägskorsning 
norr om befintlig korsning. Befintlig korsning 
kvarstår som trevägskorsning för matning av 
befintliga bostäder öster om väg 46. 

Utfart  
Utfartsförbud gäller längs områdets gräns mot 
väg 46 utom vid tidigare angiven punkt samt 
från Betongvägen och söderut. Därmed 
medges att den södra infarten kan flyttas inom 
det södra området. 

Parkering 
Parkering för personal och besökande behålls i 
nuvarande läge och utökas genom uppfyllnad. 
På sikt avses tillfarten till parkeringen flyttas 
till ny infart norr om området, där också nytt 
område för parkering kan anordnas för både 
företagets och folkparkens behov. 

STÖRNINGAR 
Buller 
För att skydda omgivningen mot eventuellt 
buller har det anlagts en vall utmed väg 46 och 
Timmele 1:21. Avsikten är att även anlägga en 
vall utmed Vist 10:2 och Timmele 8:23 vilket 
också återfinns som en planbestämmelse.  

Farligt gods  
Väg 46 är transportled för farligt gods. 
Eftersom planen ligger inom 150 meter från 
vägen har en riskutredning tagits fram i 
enlighet med länsstyrelsens riskpolicy. För att 
minska konsekvenserna av en olycka reglerar 
plankartan att det inte får uppföras byggnader 
inom 30 meter från vägen (prickmark). I övrigt 
föreslås ett antal åtgärder för att minska 
riskerna: 

 De befintliga jordvallarna som avskärmar 
industriområdet från vägen bör förlängas 
söderut till trevägskorsning med Betongvägen. 
Dessa förhindrar att utsläppt brandfarlig 
vätska kan rinna in mot planområdet och kan 
även ta upp en del av värmestrålningen från en 
pölbrand på vägbanan samt avskärma 
planområdet från delar av energin från en 
tryckvåg. 

 För att minska personriskerna för ett utsläpp 
av giftig gas eller utveckling av giftiga 
brandgaser på vägbanan bör friskluftsintag 
placeras på fasad som inte vetter mot väg 46. 
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 Nya byggnader utformas så att utrymning är 
möjlig i riktning bort från väg 46. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och spillvattenavlopp 
Området kommer fortsättningsvis att vara 
anslutet till Ulricehamns Energi AB:s vatten-
ledningsnät och delvis till avloppsnätet.  

El, tele, bredband och värme 
Vattenfall Eldistribution AB är nätägare för el-
ledningarna inom området och har en 
elnätstation inom planområdet vilken endast 
försörjer industrin inom planområdet. 
Ulricehamns Energi AB har 
bredbandskablar/fiber inom området. 

Skanova har ledningar utmed väg 46 som inte 
är i bruk.  

Dag- och dräneringsvattenavlopp 
Befintligt dagvattensystem behålls eftersom 
det är i god funktion.  

Vid anläggningen av Källebergs vattentäkt 
visade det sig att infiltration av vattnet från 
området inte är att föredra då detta innebär att 
spill från en olycka infiltreras i marken och kan 
ta sig till vattentäkten. Kombinerat med att 
infiltration i området bör undvikas och att det 
finns en anlagd damm med vattenspegel dit 
dagvattnet från fabriksområdet går idag 
föreslås en lösning där dagvattnet från ny 
exploatering leds till samma damm. På så vis 
kan såväl dagvattensystem och damm succesivt 
byggas ut vilket ger en rationell och miljöriktig 
hantering där ingrepp i miljön görs först när 
behoven uppstår. Detaljplanen möjliggör en 
gemensamhetsanläggning för 
dagvattendammen (g). När utbyggnaden sker 
är det viktigt att avstängningsfunktion, som på 
befintlig anläggning, byggs in för att kunna 
stoppa dagvattnet vid en olycka. Detta innebär 
såväl en lucka på utloppsledning som tätningar 
till dagvattenbrunnar. Tillkommande 
exploatering kopplas till samma utlopps-
ledning. Lösningen baseras på tidigare gjord 
riskanalys att nuvarande verksamhet inte föro-

renar dagvattnet utan har olycka eller 
punktutsläpp som största risk.  

Detaljplanen möjliggör och har avsatt ett 
område för en dagvattendamm med en volym 
om 2000 kubikmeter (damm). Detaljplanen 
reglerar att en vall eller liknande ska skydda 
dagvattendammen mot ett vattenstånd i Ätran 
på upp till 171,50. 

Mängden dagvatten efter exploatering är i 
bilagd dagvattenutredning framräknat utifrån 
förslagen detaljplan med största byggnadsarea 
50% på industrimark och 50% på kontorsmark 
med en total yta om 27 hektar. Avrinningsko-
efficient (ϕ) 0,1 (naturmark), 0,8 (hårdgjord 
yta), 0,9 (tak). Dagvattenflöde har beräknats 
enligt rationella metoden med en klimatfaktor 
på 1,25. Återkomsttid 2 och 10 år, varaktighet 
10 min, regnintensitet 168 respektive 285 l/s, 
ha. 

PLANBESTÄMMELSER 

Allmänna platser 
NATUR - Naturområde. Området är avsatt för 
grönområde. 

GATA - Genomfarts- och infartstrafik, främst 
långväga trafik för alla trafikslag. 

Kvartersmark 
E – Teknisk anläggning i form av en 
transformatorstation. 

J1 – Industri som inte strider mot 
föreskrifterna för vattenskyddsområde. 
Särskilda föreskrifter fastställda av 
kommunfullmäktige 2012-10-29 § 142 
2012.0253 gäller. 

K – Kontor i form av kontorsverksamhet, 
konferenslokaler och liknande verksamhet 
med liten varuhantering. 

Egenskapsbestämmelser 

Utnyttjandegrad 
e150 – högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea 
per fastighetsarea är 50 %. Det gäller både där 
det medges kontor och industri. 
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Begränsningar 
Prickmark – byggnader får inte uppföras. 
Däremot kan vägar, parkeringar etc. anläggas. 

g – marken ska vara tillgänglig för gemensam-
hetsanläggning. Områdena som löper utmed 
planområdets kanter är avsatta för möjlig väg. 
Området i det nordvästra hörnet för möjlig 
gemensamhetsanläggning avseende dagvatten-
dammen. De avsatta områdena får inte be-
byggas eller disponeras på ett sådant sätt att 
hinder för gemensamhetsanläggning uppstår. 

u – marken ska vara tillgänglig för allmän-
nyttiga underjordiska ledningar dvs. VA-
ledningar, elledningar etc. 

Stängsel och utfart 
En bestämmelse om utfartsförbud finns utmed 
delar av väg 46. Avsikten är att styra utfarts-
möjligheterna till totalt två (2). En i söder och 
en i norr av planområdet. 

Höjd på byggnader 
I huvudsak begränsas byggnadshöjden till 18 
meter för industrin och 8 meter för kontors-
delen. Det finns även möjlighet att bygga 
betongsilos med en högsta totalhöjd om 22 
meter där det medges industri. 

Markens anordnande och vegetation 
Damm – området är avsatt för dagvattendamm 
med en volym om 2000 kubikmeter enligt dag-
vattenutredning. Dammen måste utformas så 
att en vall eller liknande ger dammen ett skydd 
mot ett vattenstånd i Ätran om +171.5 meter. 
Parkering eller vägar får inte anläggas inpm 
området. 

Skydd mot störningar 
Verksamheten får inte vara störande för 
bostäder i omgivningen. Gällande riktvärden 
för bostäder är inomhus högst 30 dBA 
ekvivalentnivå och 45 dBA maximalnivå. 
Utomhus dagtid 50 dBA, kvällstid 45 dBA och 
nattetid 40 dBA. 

Vall – en planterad vall som avskärmar 
industriområdet från väg 46 ska finnas. 

Maximalt en öppning om 35 meter för en utfart 
får göras mot väg 46. 

Administrativa bestämmelser 
Genomförandetiden är tio år från det datum då 
planen vinner laga kraft. 

a1 – strandskyddet är upphävt inom delar av 
planområdet. Motiv och detaljerad beskrivning 
av syftet finns tidigare i planbeskrivningen. 

a2 – marklov krävs inte för en vall om 
maximalt 182 meter över nollplanet (detta 
gäller både enligt bestämmelsen om vall utmed 
väg 46 som utmed den södra planområdes-
gränsen). 

a3 – marklov krävs inte för en vall om 
maximalt +171.5 meter (enligt bestämmelsen 
om dagvattendammen). 
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DETALJPLANEOMRÅDET  

 

TIDIGARE 
STÄLLNINGSTAGANDEN 

ÖVERSIKTSPLAN 

Detaljplaneområdet är i översiktsplanen ut-
pekat som det enda i kommunen för ”Nytt 
område för verksamhet” och ligger i direkt an-
slutning till befintlig verksamhet. I översikts-
planen står bland annat.: Området har delvis 
pekats ut som industrimark i den tidigare 
översiktsplanen. Delar av marken används 
idag som jordbruksmark och inom en del har 
det funnits växthus för handelsträdgård. 
Detta är det enda nya, större område i 
Ätradalen som föreslås exploateras. Därför 
blir intrånget på jordbruksmark minimalt i 
kommunen som helhet. Expansions-
möjligheterna för befintlig verksamhet 
prioriteras i detta läge. Området ligger inom 
riksintresse för kulturmiljövården  
 
 

 
 
 

 

och för naturvården, samt delvis inom strand-
skyddat område (Ätran). Inga särskilda 
naturvärden finns i området, som har 
använts som jordbruksmark. Dalgången har 
här en storskalig karaktär, vilket innebär att 
landskapet inte är så känsligt för exploatering 
i denna del.  

PROGRAM FÖR PLANOMRÅDET 

Ett planprogram har upprättats för området år 
2005 inför att gällande detaljplan togs fram. 
Programmet redovisar den framtida in-
riktningen för användningen av den aktuella 
industrimarken och den omgivande marken.  
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Gällande detaljplan från 2006 

DETALJPLAN 

Detaljplanen ersätter gällande detaljplan för 
Timmele 1:21, antagen 2006-04-24, laga kraft-
vunnen 2006-05-30. Genomförandetiden för 
gällande plan gick ut 2016-05-30. 

Gällande detaljplan reglerar användningen av 
mark för pågående verksamhet (betong-
industri). Ny detaljplan upprättas efter 
begäran från företaget (UBAB) som bedriver 
aktuell verksamhet. Inom gällande plan finns 
även en gemensamhetsanläggning för tillfart 
till bland annat kommunens renings-
anläggning. Övriga fastigheter norr om 
gällande detaljplan har idag tillfart genom 
servitut inom icke detaljplanelagt område. 

RIKSINTRESSEN 

Riksintresse Naturvård 
Planområdet ingår i Ätradalen, som är av riks-
intresse för naturvård. Ätran rinner genom ett 
representativt odlingslandskap med lång 
kontinuitet och stort inslag av naturbetes-
marker samt naturlig slåttermark, vilka utgör 
viktiga rastlokaler för flyttande fågel.  

Riksintresse Kulturmiljövård 
Planområdet är en del av Ätrans dalgång som 
är av riksintresse för kulturmiljövården. Dal-
gångsbygden har haft stor betydelse för 
kommunikationer och kulturimpulser mellan 
syd- och mellansverige, vilket syns bland annat 
i Ulricehamns medeltida stadsbildning. Den 
rika förekomsten av fornlämnings-, by- och 
herrgårdsmiljöer avspeglar dessutom ett långt 
kontinuerligt landskapsutnyttjande sedan 
stenåldern. Kulturlandskapet består även av 
betade marker som på flera platser uppvisar 
lång brukarkontinuitet. 

Riksintresse Friluftsliv 
Området är av riksintresse för friluftsliv 
(Ätrans dalgång - FO48). Förutsättningar för 
bevarande och utveckling av områdets värden 
sammanfattas i värdebeskrivningen: Åtgärder 
för att bevara områdets värden - Ätradalens 
odlingslandskap är präglat av mångtusenårig 
jordbrukshävd. Småskalig hävd med åkerbruk, 
beteshävd och slåtter är en förutsättning för att 
bevara områdets attraktionskraft som besöks-
mål och för det rörliga friluftslivet. Underhåll 
av stigar, cykelleder, parkeringsplatser och 
informationstavlor är av stor vikt. 

VATTENSKYDDSOMRÅDE 

Planområdet ligger ca 500 m norr om en 
vattentäkt för allmän dricksvattenförsörjning 
och inom primärt och sekundärt vattenskydds-
område. För Vist 10:2 finns ett tillstånd och 
dispens för både schaktnings- och markarbete 
och användning av massor i samband inom det 
primära vattenskyddsområdet för Källeberg. 
Enligt tillståndet kan återanvändning av 
konstaterade påverkade jordmassor i samband 
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Brant slänt ner mot Ätran 

med schaktnings- och markarbete inom 
primära skyddszonen för Källebergs vattentäkt 
tillåtas inom fastigheten. Om massorna 
hanteras rätt och avskiljs vid återanvändning 
inom fastigheten bedöms återanvändningen 
inte medföra fara för miljön och för 
vattentäkten. Avsikten är att återanvända 
avbanade massor för en vall mot väg 46. 

STRANDSKYDD 

Enligt Miljöbalken kapitel 7 råder generellt 
strandskydd 100 meter vid sjöar och vatten-
drag för att tillgodose allmänhetens tillgång till 
friluftsliv samt att bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet.  

Strandskyddet sträcker sig från strandlinjen 
både ut i vattnet och upp på land. I gällande 
detaljplanen är strandskyddet upphävt.  

Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 7 kap 
18g§ PBL gäller strandskyddet åter, 
om detaljplanen ersätts med en ny detaljplan.  

FÖRUTSÄTTNINGAR  

GEOTEKNIK 

En geoteknisk utredning har bilagts plan-
handlingarna. En utredning av stabilitetsför-
hållanden har utförts enligt IEG Rapport 
4:2010 ”Tillståndsbedömning/ klassificering 
av naturliga slänter och slänter med befintlig 
bebyggelse och anläggningar” (ersätter 
Skredkommissionens Rapport 3:95). Resultat 
av utförda undersökningar redovisas i separat 
handling ”Markteknisk undersökningsrapport, 
Geoteknik (MUR/Geo).” 

Topografi 
Området består av relativt plan åkermark. 
Öster om åkern går väg 46 mellan Ulricehamn 
och Timmele. I väster kantas åkern av Ätrans 
ca 10 m djupa ravin.  

En sektion ner mot Ätran har mätts in med 
GPS. Släntkrönet vid den undersökta sektionen 
ligger på nivån +180 m och vid undersöknings-
tillfället uppmättes Ätrans vattennivå till 
+166.7 m. Medelnivån ligger enligt mätningar 

på +167,72. Vid den meanderkrök som ansågs 
vara närmast området visar avvägningar att 
slänten har en största lutning av 39 grader. 

Närmast ravinen och i ravinens sidor växer en 
trädridå bestående av lövträd och tall. I de 
branta ravinområdena ligger träden ner på 
grund av lokala jordras, se bild. Åkerkanten i 
den undersökta sektionen ligger ca 20 meter 
från ravinens krön. 

Jordlagerföljd 
Jorden inom området utgörs av finsand under 
ett tunt lager mulljord. Enligt jordartskartan 
utgörs sanden i Ätrans när-område av 
svämsediment. Sonderingen har drivits ner till 
ca. 18 meter under markytan. Sanden och 
finsanden underlagras av en morän vars 
tjocklek inte har undersökts. 

Hydrogeologi 
I samband med att CPT-sonderingen avslutats 
har det vattentryck som råder på borrhålets 
avslutningsnivå mätts. Dessa nivåer i båda 
sonderingarna och den avvägda nivån på Ätran 
visar att en fri grundvattenyta ligger som lägst 
vid Ätran på nivån +166,7 och som högst vid 
östra sonderingspunkten på nivån +169,9. Vid 
undersökningstillfället september 2013 var 
grundvattnet i området lågt efter en lång torka. 
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Erosion 
Äldre kartmaterial har studerats, och jämförts 
med aktuell grundkarta för att göra en 
bedömning gällande den pågående erosionen i 
Ätrans ravin. Utifrån detta material framgår att 
erosionen pågår men har varit relativt liten de 
senaste 100 åren. I de områden där erosionen 
varit störst bedöms släntkrönet inte ha rört sig 
de senaste 60 åren men erosion har flyttat 
slätfoten nere vid Ätran något öster ut, närmre 
planområdet. Stabilitetsberäkningar med 
hänsyn till framtida erosion har gjorts.  

Stabilitet 
Beräkningarna visar på tillfredställande 
stabilitet mot Ätran för befintliga förhållanden 
samt för nybyggnation där 300 kPa har förut-
satts belasta marken inom detaljplaneområdet. 
Detta är en hög last som i realiteten endast blir 
aktuellt inom begränsade ytor där betongsilos 
placeras. Högre marklaster begränsas av 
markens bärighet och är en fråga som styrs av 
konstruktiv utformning. För att ta hänsyn till 
inverkan av framtida erosion har beräkningar 
utförts med konservativa antaganden gällande 
erosion i den mest kritiska slänten. 
Beräkningarna visar på tillfredsställande 
stabilitet mot Ätran för befintliga förhållanden 
samt för nybyggnation där 300 kPa har 
förutsatts belasta marken inom 
detaljplaneområdet. 

MARKFÖRORENINGAR 

Det har gjorts flera miljötekniska under-
sökningar på fastigheten Timmele 8:23 samt 
en del av Vist 10:2 i Ulricehamns kommun i 
syfte att undersöka huruvida den före detta 
verksamheten haft negativ inverkan på mark-
miljön inom fastigheten, med avseende på 
fenoler och bekämpningsmedel (i huvudsak 
DDT och dieldrin). Den senaste och mest 
detaljerade undersökningen genomfördes i 
november 2016. Fastigheterna Timmele 8:23 
(delar av) samt del av Vist 10:2 delades in i ett 
rutnät om 40x40 meter (huvudruta). Huvud-
rutan motsvarar fyra stycken rutor om 20x20 
meter (underrutor). Samlingsprover uttogs och 
sparades separat för varje underruta. Från de 

fyra underrutorna uttogs sedan material och 
blandades till ett generalprov som 
representerade hela ytan (40x40 meter). Prov-
tagningen utfördes från 0–0,5 meters djup, 
vilket bedöms vara det djup föroreningar kan 
förekomma i. 

Resultatet från utförd kompletterande miljö-
teknisk provtagning visar att det finns en 
problematik avseende dieldrin som kvarstår 
inom del av fastigheten Vist 10:2. Genom ut-
förd provtagning kan dock 0,56 ha av 
fastigheten friklassas, vilket innebär att 
massorna kan återanvändas inom internt eller 
externt, utan att detta föregås av en anmälan. 
Inga halter med avseende på DDT har upp-
mätts över laboratoriets detektionsgräns, oav-
sett fastighet. 

Det finns ett tillstånd och dispens för både 
schaktnings- och markarbete och användning 
av massor inom området. Enligt tillståndet får 
konstaterade påverkade jordmassor återan-
vändas i samband med schaktnings- och mark-
arbete. Återanvändningen bedöms inte med-
föra fara för miljön och för vattentäkten men 
rekommendationen är ändå att ytterligare 
provtagning kan vara aktuellt att utföra på 
massor som idag är oklassade, för att på så sätt 
minimera kostnader för till exempel 
deponering. Detta då det i och med 
undersökningen varit möjligt att friklassa stora 
volymer inom fastigheterna. 

NATUR  

Naturcentrum AB utfört en naturvärdes-
inventering (NVI) inom planområdet. Syftet 
med en NVI är att "identifiera och avgränsa de 
geografiska områden i landskapet som är av 
positiv betydelse för biologisk mångfald samt 
att dokumentera och naturvärdesbedöma 
dessa". 

Beskrivning av planområdet 
Inventeringsområdet består till större delen av 
kraftigt människopåverkade miljöer som 
domineras av hårdgjorda ytor och befintlig 
industri med byggnader. Norr om den 
befintliga industrin finns en festplats och park-
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Karta över livsmiljöer for rödlistade och skyddade 
arter. Röd prick redovisar plats där etternässla 
påträffades vid inventeringen, men hela det 
grönfärgade området bedöms vara potentiell livsmiljö. 
Svart rödstjärt noterades på flera platser och hela 
ljusblå området bedöms vara potentiell livsmiljö. Gul 
prick visar slänt med bohål for backsvala. 

Naturvärdesobjekten inom planområdet 

miljö med tallar och björkar. Längre norrut 
finns festplatsens parkering, där grusytorna 
håller på att naturaliseras med växter som 
rölleka, ängssyra, revfibbla och olika gräs. 
Längst i norr finns ett område med fuktigare 
mark och frodigare växtlighet som alggräs, 
mjölkört, nässlor och veketåg. Väst och sydväst 
om industrin finns en mindre täkt samt upplag 
av jordhögar och betongblock. Söder om 
industrin finns en åkermark som ligger i träda 
och längst i söder finns en nedlagd handels-
trädgård. Dessa marker är ganska artfattiga 
men har inslag av rödlistade arter. Det finns en 
del sand och jordblottor samt nektarbärande 
växter som kan vara av betydelse for sand-
levande bin. 

Ätran är klassad som ett regionalt värdefullt 
vatten och området kring Ätran som ett 
regionalt värdefullt odlingslandskap. Träd-
ridåerna kring ån och de snirkliga åkrarna 
ger området en mosaikartad karaktär som 
kan vara lämpligt for exempelvis fladdermöss.

Någon inventering har inte gjorts här, men 
det finns en mycket rik fladdermusfauna i 
Ulricehamnstrakten.  

Naturvärdesobjekt 
Två naturvärdesobjekt med påtagligt natur-
värde (naturvärdesklass 3) har identifierats 
vid inventeringen. Dessa innefattar sand-
täkten och ett område med jordhögar väst 
och sydväst om industrin. Båda bedöms vara 
intressanta för insekter, fåglar och 
sandlevande insekter. Två rödlistade fåglar 
noterades här, backsvala och svart rödstjärt. 
Ett objekt med visst naturvärde (naturvärdes-
klass 4) har identifierats och innefattar den 
nedlagda handelsträdgården längst i söder. 
Har finns några äldre fynd av de rödlistade 
växterna mjukdån och etternässla. Etternässla 
noterades även vid inventeringen till-
sammans med den ganska ovanliga svampen 
gyllenskivling, som förekommer i näringsrik 
jord. 
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Prickad linje visar fornlämningens avgränsning, 
redovisas även på plankartan. 

Backsvalor 
I samband med en utbyggnad av betong-
fabriken lades jordmassor från tidigare åker-
mark upp inom planområdet. Från 2014 har 
backsvalor utnyttjat några av dessa högar för 
häckning: omkring 25 bohål 2014, 20+20 bo-
hål 2015 (två högar), 20 bohål 2016 och 20 bo-
hål 2017. I genomsnitt brukar 60-70% av bo-
hålen anges vara bebodda, men variationen är 
stor mellan år och olika kolonier. Se ytterligare 
beskrivning i bilagt naturvårdsutlåtande. 
 
Backsvalan omfattas av Artskyddsförordningen 
och är rödlistad i hotkategorin Nära hotad 
(NT). Vid exploateringar måste man därför 
vara extra noggrann så att inte viktiga livs-
miljöer för arten förstörs. Dispens för åt-
gärderna bedöms inte krävas om man kan vid-
ta åtgärder som säkerställer en kontinuerlig 
tillgång på lämpliga häckningsplatser i 
området, minst av samma kvalitet och om-
fattning som tidigare.  

HISTORIK 

Timmele är en tätort i Ulricehamns kommun 
och kyrkbyn i Timmele socken belägen åtta 
kilometer norr om Ulricehamn. Det har funnits 
bebyggelse på platsen under lång tid, eftersom 
Ätran rinner genom orten och Ätrastigen 
passerade här. I Timmele socken finns det 
många fornlämningar från stenåldern och 
framåt. 

Befintlig betongindustri är etablerad på platsen 
sedan 1946 och drivs som ett familjeföretag. 
Företaget sysselsätter idag ca 270 personer och 
är en av Sveriges ledande leverantörer av 
prefabricerade betongelement. UBAB driver 
även ett dotterbolag i Björbo. Inom 
planområdet ligger Timmeleparken, som är en 
av landets få bevarade folkparker. När 
Ulricehamns Betong AB köpte mark för att 
bygga ut ingick parken i köpet, men istället för 
att riva parken, valde företaget att rusta upp 
den och hyra ut den. Idag används parken för 
allt från veteranbilsträffar till motionsdans. I 
södra delen av området finns en idag nedlagd 
handelsträdgård etablerad kring 1965. 

Kulturmiljövärden, fornlämningar 
Två arkeologiska utredningar har utförts inom 
planområdet (Länsstyrelsens dnr 431-34472-
2013). Den första utredningen utfördes i 
februari 2014. Då framkom tre förhistoriska 
boplatsområden/aktivitetsytor. Den andra ut-
fördes i juni 2014 och ytterligare ett område 
kunde avgränsas som ett boplatsområde. 
Anläggningarna har bedömts vara forn-
lämningar av förhistorisk karaktär och har 
anmälts till fornlämningsregistret.  

Länsstyrelsen beslutade 2017-05-05 om 
arkeologisk förundersökning av forn-
lämningarna. Vid förundersökningen framkom 
ett förhållandevis stort antal urlakade an-
läggningar som daterades till mellan-
mesolitikum, neolitikum och bronsålder.  

Den planerade exploateringen innebär ingrepp 
i fornlämning, vilket kräver Länsstyrelsens till-
stånd enligt 2 kap. 12 § KML. Med hänsyn till 
fornlämningens art och betydelse bedömer 
Länsstyrelsen att ett sådant tillstånd kommer 
att förenas med villkor om arkeologisk 
undersökning.  



ANTAGANDE   23 

 

RISKER 

Radon 
Området ligger inom normalriskområde för 
radon, vilket redovisas i SGABs rapport 
”Radonriskundersökning för Ulricehamns 
kommun 1990 (ID-nr: IRAP90421).” Nya 
arbetslokaler ska byggas radonskyddade. 

Risk för höga vattenstånd 
En riskkartering för översvämningar i Åsunden 
och Ätran nedströms har tagits fram av SMHI 
och Räddningsverket, 2000/156204. Åsunden 
har normalt nivån 163,0 – 165,0 med 
medelnivå på 163,97. Hundraårsnivån ligger på 
165,5.  

Kommunen har under en tioårsperiod gjort 
kontinuerliga mätningar av Ätrans vattennivå 
vid platsen då det ligger slamavvattnings-
dammar intill Ätran i anslutning till 
planområdet. Medelnivån ligger på +167,72.   

BEBYGGELSE OCH SERVICE 

Bebyggelse 
Befintligt industriområde är bebyggt med 
kontors-, tillverknings- och lagerbyggnader i 
storskaligt format. Nordost om planområdet 
ligger en grupp av bostadshus i form av små-
hus. Vid Ätrans strand ligger ett av 
kommunens reningsverk samt en äldre kvarn. 
Inom planområdet finns förutom industri-
byggnaderna även byggnader tillhörande en 
mindre folkpark. Nordost om planområdet 
finns inom Timmele 8:12 en äldre kvarn med 
tillhörande mjölnarbostad. Kvarnen är inte i 
drift och bostaden inte bebodd. 

Skola, varuaffär, vård 
Närmaste kommunala och kommersiella 
service finns i Timmele tätort drygt 3 km norr 
om planområdet 

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät och trafik 
Väg som passerar planområdet är riksväg 46 
vilken är en transportled för farligt gods. 
Årsmedeldygnstrafiken på väg 46 i höjd med 

planområdet beräknas i gällande detaljplan till 
runt 5 000 fordon per dygn, varav ca. 8 % är 
tung trafik. 

Nuvarande industrifastighet angörs från väg 
46 via en gemensamhetsanläggning på 
kvartersmark. Vägen, benämnd Betongvägen, 
utgör även angöring till kommunens renings-
verk vid Ätran (Timmele 1:22). Vägen används 
också delvis som tillfart till den så kallade 
mjölnarbostaden inom kvarnområdet 
(Timmele 8:12). I den norra delen av 
planområdet finns en utfart som trafikförsörjer 
kvarnen (Timmele 8:12), festplatsen och de 
övriga mindre verksamheterna norr om 
planområdet (Timmele 22:3). Den används 
också som en kompletterande utfart för 
betongfabriken. I övrigt gäller utfartsförbud 
mot väg 46.  

Trafikmängden som industrin alstrar beräknas 
till omkring 35 lastbilstransporter per dag. Ca 
50 bilplatser används av personalen. Villa-
fastigheterna har egna utfarter mot riksväg 46. 

Kollektivtrafik 
Väg 46 trafikeras av Västtrafik med tre linjer.  

Parkering 
Behovet av parkering för besök och anställda 
uppfylls inom fastigheten.  

STÖRNINGAR 

Buller 
Verksamheten förorsakar visst buller men det 
finns inget som tyder på att gällande 
restriktioner överskrids.  

Farligt gods 
Väg 46 är transportled för farligt gods. Efter-
som planen ligger inom 150 meter från vägen 
har en riskutredning tagits fram i enlighet med 
länsstyrelsens riskpolicy. Individrisken ses 
som acceptabel på större avstånd än 30 meter 
från vägen.  
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Den befintliga dagvattendammens placering 

Tillgänglighet inom fastighet 
Marknivån inom planområdet är jämn. 
Angöring till kontorsbyggnad kan ske för 
rörelsehindrade personer. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och spillvattenavlopp 
Betongfabriken är ansluten till Ulricehamns 
Energi AB:s vattenledningsnät och delvis till 
avloppsnätet men ligger inte inom kommunalt 
verksamhetsområde. Vatten- och avlopps-
ledningar går genom planområdets norra del. 
Fabriken har också en egen avloppsanläggning.  

El, tele, opto, bredband och värme 
Anslutning finns till befintliga nät för el, tele 
och bredband.  

Avfall 
Stål, trä samt deponi (blandat avfall) käll-
sorteras i containrar. Cellplast komprimeras 
och sorteras som brännbart. Betongspill läggs 
på hög och krossas med jämna mellanrum för 
att återvinnas som fyllnadsmaterial. 

Dagvatten 
Vid anläggningen av Källebergs vattentäkt 
visade det sig att infiltration av vattnet från 
området inte är att föredra då detta innebär att 
spill från en olycka infiltreras i marken och kan 
ta sig till vattentäkten. Dagvattenavrinning 
sker idag främst via dagvattenbrunnar med 
ledningar som avvattnar området åt väster till 
damm med vattenspegel och vidare mot Ätran. 
Utloppsledning har en lucka som manuellt kan 
stängas vid olycka inne på området. Tätningar 
finns också runtomkring på fastigheten för att 
kunna täta dagvattenbrunnar vid eventuella 
olyckor inne på området.  

Provtagning av dagvattnet som gjordes i sam-
band med upprättandet av en ny vattentäkt 
visade inte på stora föroreningsmängder i dag-
vattnet. Största föroreningsrisken är olycka 
eller punktutsläpp.    
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BEHOVSBEDÖMNING  

BEHOVSBEDÖMNING 

Planen medför att mark som använts för jord-
bruks- och handelsträdgårdsändamål får be-
byggas för industriverksamhet. Föreslagen 
markanvändning är i enlighet med såväl 
gällande som föreslagen översiktsplan samt 
planprogram. 

Enligt plan- och bygglagen (PBL) 2:2 ska 
miljökvalitetsnormer enligt Miljöbalken (MB) 
5:3 iakttas vid planering och planläggning. 

En separat miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
ska upprättas enligt PBL 5:18 och MB 6:11-18 
om genomförandet av detaljplanen kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. 
Detaljplanen bedöms inte medföra en sådan 
betydande miljöpåverkan att särskild miljö-
konsekvensbeskrivning krävs. 

Planen bedöms inte heller leda till att miljö-
kvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen 
medför ingen betydande förändring av förut-
sättningarna för allemansrätten och tillträde 
till strandområden vid Ätran. Gällande strand-
skydd upphävs inom del av planområdet. 

KONSEKVENSBESKRIVNING 

HUSHÅLLNING MED MARK OCH 
VATTEN 

Föreslaget ändamål är i överensstämmelse 
med kommunens översiktsplan. Hela dal-
gången omfattas av riksintresse för naturvård, 
kulturmiljövård samt friluftsliv. I översikts-
planen från 2015 har en avvägning gentemot 
dessa intressen gjorts i förhållande till ut-
vecklingen av industrimark i kommunen. Det 
råder brist på industrimark i kommunen men 
inom planområdet finns goda möjligheter till 
en relativt storskalig exploatering utan 
negativa konsekvenser på riksintressena. Till 
platsens fördelar hör närheten till befintlig 
industri, närheten till redan utbyggd infra-
struktur samt en fördelaktig topografi. Sam-
tidigt har dalgången här en storskalig karaktär, 

vilket innebär att landskapet inte är så känsligt 
för exploatering. Kommunen har därför 
prioriterat ett verksamhetsområde istället för 
flera mindre utspridda över andra delar av 
kommunen. Det gör i sin tur att den 
sammanlagda konsekvensen på riksintressena 
blir liten.   

HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER 

Planförslaget tar mark i anspråk som tidigare 
använts för jordbruk och växtodling. Ianspråk-
tagna områden har inte utnyttjats för odling 
under flera år och bedöms inte behövas som 
jordbruksmark. 

MILJÖKVALITETSNORMER  

Planen bedöms inte leda till att miljökvalitets-
normerna för luft, vatten och buller överskrids. 

Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljö-
balken om viss lägsta miljökvalitet för mark, 
vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett 
geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna 
omfattar föroreningar i utomhusluft, vatten, 
olika parametrar i fisk- och musselvatten samt 
omgivningsbuller. Det finns idag inga 
indikationer på att gällande miljökvalitets-
normer för luft eller buller överskrids eller 
riskerar att överskridas inom planområdet 
eller av aktuell planläggning. 

Vattenförekomst Ätran ligger väster om plan-
området: Åsarp – Åsunden, (SE642339-
136253). Statusen är måttlig ekologisk status 
och uppnår ej god kemisk status. Kvalitets-
kravet till 2021 är god ekologisk status och god 
kemisk ytvattenstatus.  

Genomförandet av planen bedöms inte på-
verka statusen för vattenförekomsterna 
negativt. De lösningar för dagvatten-
hanteringen som föreslås i detaljplanen säker-
ställer att inte föroreningar från planområdet 
når Ätran via dagvattnet.  

MILJÖMÅL 

Vid tillämpning av miljöbalken 2 kap 2 § ska 
miljömålen vara vägledande. En avstämning 
har därmed gjorts mot Västra Götalands 
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regionala miljömål. Planens genomförande 
bedöms överlag innebära relativt liten på-
verkan på möjligheten att uppnå gällande 
miljömål. Nedan redogörs för de miljö-
kvalitetsmålen som är relevanta för detalj-
planen.  

Begränsad klimatpåverkan och frisk luft: 
Detaljplanens påverkan på klimatet beror 
främst på utsläpp från trafiken. En utbyggnad 
av verksamheter på platsen gör att trafiken 
ökar till och från området. Fördelen med 
platsen är bland annat att en relativt stor 
exploatering kan göras nära befintlig 
infrastruktur och jämfört med flera mindre 
verksamhetsområden blir påverkan liten. 

Bara naturlig försurning: Planen bidrar till för-
surning via utsläpp av försurande ämnen till 
luften, främst från trafik. Se ovan framförda 
resonemang kring påverkan. 

Giftfri miljö: Inom planområdet hanteras dag-
vattnet genom att det leds till en damm med 
möjlighet att stänga av flödet om en olycka 
med föroreningar inträffar. Detta minimerar 
risken till utsläpp. 

Ingen övergödning: Se rubrik Begränsad 
klimatpåverkan. 

Levande sjöar och vattendrag: Genom före-
slagen dagvattenhantering blir påverkan på 
Ätran och nedströms belägna vattendrag liten. 

Grundvatten av god kvalitet: Se rubrik Giftfri 
miljö. 

Ett rikt odlingslandskap: Inom planområdet är 
det möjligt att odla. Även här gör dock 
resonemanget med att möjligheten till en verk-
samhetsutbyggnad istället för flera mindre att 
påverkan blir liten på odlingslandskapet.  

God bebyggd miljö: Planens genomförande 
innebär att området som används för industri-
verksamhet kommer att utökas och att till-
kommande mark som tidigare använts för 
jordbruks- och handelsträdgårdsändamål tas i 
anspråk. Förslaget har en positiv påverkan på 
miljömålet på så sätt att befintlig verksamhet 

kan utvecklas på den plats där den sedan 
tidigare finns etablerad och behöver därför inte 
ta helt ny mark i anspråk. Det innebär heller 
inte uppbyggande av ny infrastruktur.  

Ett rikt djur- och växtliv: Exploateringen kan 
komma att ha negativ påverkan på det lokala 
fågellivet och annat växt- och djurliv. 
Ambitionen är dock att återskapa livsmiljöer 
för exempelvis backsvalan inom 
detaljplaneområdet.  

UTBYGGNADSALTERNATIV 

Inga utbyggnadsalternativ inom kommunen 
har undersökts inom detaljplanearbetet. Det 
finns inga alternativa platser för nya verksam-
heter i gällande översiktsplan. Alternativ ut-
byggnad kan ske på annan ort om för-
hållandena i kommunen inte medger att plan-
förslaget genomförs. 

NOLLALTERNATIV 

Om marken inte planläggs för industriändamål 
kan den fortsättningsvis användas för jord-
bruk. Industrimark behöver lokaliseras på 
annan plats.  

STÖRNINGAR FRÅN 
INDUSTRIVERKSAMHETEN 

I planområdets omedelbara närhet finns ingen 
bebyggelse eller verksamhet som kan påverkas 
negativt av utbyggnad och nyetablering av 
industriverksamhet.  

NATURVÄRDEN 

Huvuddelen av det utökade planområdet be-
står av plan mark, tidigare utnyttjad för jord-
bruks och handelsträdgård, varav större delen 
använts för lagring av timmer under ca. fyra år 
efter ”Gudrunstormen”. Norr om befintligt 
verksamhetsområde berörs öppen ängsmark 
som periodvis utnyttjats för parkering till folk-
parken. I områdets nordvästra del påverkas en 
sänka, ingående i Ätrans ravinområde genom 
utfyllnad. Samtliga omnämnda ytor saknar 
trädvegetation.  
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En ny väg anläggs i en slinga i områdets norra 
del, vilket föranleder viss uppfyllnad av 
marken genom en delvis trädbevuxen sänka. 
Folkparken innehåller en viss trädvegetation 
som inte berörs. 

De naturvärdesobjekt som har identifierats i 
området kan vid en fullt genomförd detaljplan 
komma att tas bort i sin helhet. De bedöms i 
sig inte ha ett så pass stort värde att de ska 
hindra eller på ett mer omfattande sätt påverka 
exploateringen. Områdena har bedömts som 
naturvärdesklass 3 och 4 och då aktuellt plan-
område är det enda området i översiktsplanen 
som föreslås för ny verksamhetsetablering 
prioriteras industriändamålet.  

Enligt genomförd naturinventering finns det 
en bokoloni av backsvalor inom planområdet. 
Backsvalans ägg och ungar är skyddade genom 
artskyddsförordningen. Möjligheter att genom 
förbättrande åtgärder skapa goda förut-
sättningar för fortsatt häckning av back-
svalorna har beskrivits i bilagt naturvårdsut-
låtande, även efter en exploatering där nu-
varande häckningsplats tas i anspråk. Förut-
sättningarna att med små medel skapa en eller 
flera nya häckningsbranter i eller nära plan-
området är goda. Ätrans dalgång och 
dammarna vid reningsverket sörjer dessutom 
för att tillgången på insekter är god och gör 
området attraktivt för backsvalor även ur den 
aspekten. Plankartan säkerställer ett natur-
område för nödvändiga åtgärder. 

KULTURMILJÖVÄRDEN 

En arkeologisk förundersökning är genomförd 
och en boplats har hittats inom planområdet. 
Genom utredningarna i samband med detalj-
planeprocessen har kunskapen stärkts kring 
kulturmiljön i området. En exploatering som 
innebär ingrepp i fornlämning kräver 
Länsstyrelsens tillstånd enligt 2 kap. 12 § KML. 
Med hänsyn till fornlämningens art och 
betydelse bedömer Länsstyrelsen att ett sådant 
tillstånd kommer att förenas med villkor om 
arkeologisk undersökning.  

STRANDSKYDD 

Strandskyddet upphävs delvis inom plan-
området. Viss strandskyddad mark utgörs av 
naturmark i detaljplanen och upphävs inte. De 
delar av strandskyddat område där 
bestämmelserna om strandskydd föreslås upp-
hävas utgörs i huvudsak av plan åkermark 
ovanför och öster om ravinen. Mindre delar av 
området som upphävs utgörs av skog men inga 
områden har någon naturvärdesklass enligt 
naturvärdesinventeringen.  

Genom att planlägga för industri även söder 
om gällande plan påverkas allmänhetens till-
gång till Ätran lokalt men inte intrånget i 
strandskyddet i sig. Planområdets utökning 
mot söder sker utmed kanten på ravinen med 
ett avstånd till släntkanten om minst 20 m och 
det kommer att finnas möjlighet att röra sig 
utmed stranden öster om Ätran utanför 
detaljplanelagt område.  

LANDSKAPSBILD, STADSBILD  

Landskapsbilden påverkas idag av befintlig 
industribebyggelse. Tillkommande bebyggelse 
kan komma att bestå av stora byggnads-
volymer som befäster områdets karaktär av 
verksamhetsområde. 

DAGVATTENHANTERING, 
SPILLVATTEN 

Dagvatten tas om hand lokalt och hanteras så 
att vattentäkten inte skadas. Det är viktigt att 
konstruktionen/utförandet av föreslagen dag-
vattendamm är sådant att utsläpp ej får möjlig-
het att brädda vid stängning av utloppet utan 
att volym finns och uppsamling kan ske. Spill-
vattnet är anslutet till allmänt ledningsnät. 

TRAFIK 

Utökad industriverksamhet medför ökat behov 
av framför allt tunga transporter. 

BULLER 

Ökad transportmängd medför ökade buller-
nivåer. Bullervall anläggs mot väg 46. 
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GENOMFÖRANDE-
BESKRIVNING 

INLEDNING 

Genomförandebeskrivningen redovisar de 
organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som 
behöver vidtas för att genomföra detaljplanen. 
Den redovisa vem som vidtar åtgärderna och 
när de ska vidtas.  

Genomförandebeskrivningen har ingen 
självständig rättsverkan. Detaljplanens 
bindande föreskrifter framgår istället av 
plankartan och planbestämmelser. 
Genomförandebeskrivningen förtydligar 
detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt 
och blir därigenom vägledande vid 
genomförandet av detaljplanen. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan 
Följande översiktliga tidplan gäller för 
detaljplanen: 
samråd  andra kvartalet 2017 
granskning första kvartalet 2018 
antagande  andra kvartalet 2018 

Antagen lagakraftvunnen detaljplan beräknas 
finnas i tredje kvartalet 2018. 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är tio år från den 
dag detaljplanen vinner laga kraft. Vald 
genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad 
av planområdet. 

Under genomförandetiden har fastighetsägare 
en garanterad rätt att efter ansökan om bygg-
lov få bygga i enlighet med planen. Efter 
genomförandetidens slut är fastighetsägaren ej 
längre garanterad byggrätt. Kommunen kan då 
ändra eller upphäva planen. 

Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän plats. Det 
innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad 
samt framtida drift och underhåll av allmän 
plats inom planområdet. Trafikverket är väg-
hållare för väg 46. 

Ansvarsfördelning 
Ansvaret för att genomföra planen fördelas 
enligt följande: 

Ulricehamns Energi AB  
 de allmänna vatten- och spillvatten-

avloppsledningarna  
 elförsörjning (delvis; Timmele 8:23 ligger 

inom Ulricehamn Energis koncessions-
område. Vattenfall är huvudman för el-
nätet i övrigt.) 

 eventuell utbyggnad av optofiber 
 eventuell utbyggnad av fjärrvärme 
 
Fastighetsägare 
 egen byggrätt samt övriga anläggningar på 

kvartersmark och allmän plats 
 dagvattenhantering 
 erforderliga anläggnings- och fastighets-

bildningsåtgärder 
 åtgärder för fortsatt häckning av back-

svalor 
 arkeologiska utredningar 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR  

Berörda fastighetsägare framgår av till planen 
bifogad fastighetsförteckning. 

Allmän platsmark 
Allmän platsmark utgörs av delar av Timmele 
1:7 samt 1:18. 

Kvartersmark 
Kvartersmark utgör av del av Timmele 1:18 
samt hela Timmele 1:21, 8:23 och Vist 10:2. 

FASTIGHETSBILDNING M.M. 

Förändring av fastighetsindelning kommer att 
genomföras. Reglering av mark inom kvarters-
mark och allmän plats blir nödvändig för att 
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erhålla fastighetsindelning som överens-
stämmer med planen.  

Erforderlig fastighetsbildning inom plan-
området (exempelvis kostnader för fastighets-
regleringar, upphävande och nybildande av 
gemensamhetsanläggning för väg) ansöks om 
och bekostas av fastighetsägaren.  

Servitut/ledningsrätt 
Rätt till utrymme för ledningar och lednings-
anordningar skall upplåtas på fastigheter inom 
kvartersmark till förmån för Ulricehamns 
Energi AB samt Vattenfall Eldistribution AB. 
Dessa finns reglerade antingen genom 
ledningsrätt eller servitut.  

Gemensamhetsanläggningar 
En gemensamhetsanläggning (Timmele ga:2) 
svarar för den befintliga Betongvägens drift 
och underhåll. Avsikten är att en ny 
gemensamhetsanläggning inrättas och ersätter 
Timmele ga:2 för tillfart till Timmele 1:22 
(kommunens reningsverk) och 8:12 på nu-
varande Timmele 1:18 och 1:21 i planområdets 
norra del. Nuvarande gemensamhetsan-
läggning måste kunna nyttja Betongvägen fram 
till dess att ny tillfart är färdigställd. Genom att 
detaljplanen avsätter mark för en gemensam-
hetsanläggning i den norra delen av plan-
området möjliggörs en ändring eller ny-
bildning av gemensamhetsanläggning som er-
sättning för nuvarande ga:2. Delägare i en 
gemensamhetsanläggning som begränsas eller 
upphävs kan ha rätt till ersättning enligt 40 a § 
anläggningslagen. 

I det fall Timmele ga:2 förändras ska denna 
nya väg och tillfart också betjäna övriga fastig-
heter väster om planområdet (Timmele 8:12 
och 22:3) och den befintliga tillfarten stängs.  

Förändringarna ovan är inte nödvändiga för att 
genomföra detaljplanen. Vid en omprövning av 
Timmele ga:2 bedömer Lantmäteriet i 
anläggningsförrättning vem som ansvarar för 
att eventuella servitut upphävs, för 
avstängning av befintlig tillfart samt 

nödvändiga projekteringar och 
anläggningsarbeten. 

Om kvartersmarken delas upp i fler än en 
fastighet ska inrättande av gemensamhetsan-
läggningar och/eller servitut ske i samband 
med fastighetsbildningen för att tillgodose 
gemensamma behov och intressen och för att 
inte förhindra att kvartersmarken kan ut-
nyttjas fullt ut i enlighet med detaljplanens 
syfte. Gemensamhetsanläggningen och/eller 
servitutet ska i sådana fall tillgodose att varje 
fastighet har möjlighet till säkrad utfart till 
allmän väg samt angöring till egna fastigheten. 
Det kan också bli aktuellt med en gemen-
samhetsanläggning för dagvattendammen.  

När flera fastigheter använder samma ledning 
för sin försörjning av vatten, avlopp, etc., bör 
en gemensamhetsanläggning bildas som delar 
upp ansvaret för skötsel och kostnader mellan 
de ingående fastigheterna. I de fall dagvatten-
fördröjning inte kan lösas på den egna 
fastigheten kan gemensamhetsanläggning för 
dagvatten behöva bildas.  

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER 
INOM PLANOMRÅDET 

Med detaljplanen som grund kan 
fastighetsregleringar ske enligt nedan. 
Fastighetsregleringen är dock flexibel utifrån 
detaljplanens förutsättningar vilket medför att 
frågor om utfart och vattenförsörjning till 
fastigheterna kan behöva lösas i 
fastighetsbildningen. Reglering av nya 
fastigheter får inte förhindra att hela 
kvartersytan kan fastighetsbildas och användas 
i enlighet med planens syfte. 

Timmele 1:7; ägs av Ulricehamns kommun och 
kommer delvis att regleras till Timmele 1:21 
och utgöra en del av industrifastigheten. Det 
som i detaljplanen är allmän plats natur och 
gata kvarstår i kommunens ägo. 
Fastighetsregleringen sker på initiativ och 
bekostnad av fastighetsägaren till Timmele 
1:21. Timmele 1:18; kommer att 
fastighetsregleras enligt plankartan. En del 
läggs till industrifastigheten Timmele 1:21 
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genom fastighetsreglering och en del blir 
kontorsfastighet i den norra delen av 
planområdet. Timmele 8:23 samt del av Vist 
10:2; fastigheterna kommer att få 
industriändamål enligt detaljplanen och 
utifrån att avtal tecknas, läggs Timmele 1:21 till 
genom fastighetsreglering. De delar av 
fastigheterna Timmele 1:21 som planläggs som 
allmän plats gata regleras till Timmele 1:18. De 
delar av Silarp 2:18 och Frännarp 3:4 som 
planläggs som allmän plats gata kvarstår som i 
nuvarande fastighetsindelning. 

Timmele 1:21; del av Timmele 1:7, 1:18 och Vist 
10:2 samt hela 8:23 regleras och blir 
tillsammans en industrifastighet. Detaljplanen 
möjliggör att gemensamhetsanläggningen 
Timmele ga:2 flyttas till den norra delen av 
fastigheten. 

Alla ovanstående fastighetsregleringar, 
markköp etc. blir aktuella först när parterna 
har kommit överens via avtal. 

Se karta på konsekvenserna för fastigheter 
inom planområdet på nästkommande sida. 
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Konsekvenser för fastigheter inom planområdet  

FRÄNNARP 3:4 

SILARP 2:18 
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EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 
Kommunens kostnader för planen och dess 
genomförande består av kostnader för 
planering i enlighet med undertecknat 
planavtal. 

Kommunen tar ut avgifter i samband med 
ansökan om bygglov (bygglov, nybyggnads-
karta, utsättning etc.).  

Ulricehamn Energi AB tar ut ersättning från 
den som begär anslutning eller utbyggnad av 
respektive nät.  

Flytt av befintliga ledningar, kablar och 
transformatorstation bekostas av exploatören. 

Anslutningsavgift för vatten, avlopp, 
dag- och dränvatten 
Ulricehamns Energi AB (UEAB) tar ut avgift 
för anslutningar till va-nätet enligt gällande 
taxa.  

Övriga avgifter 
Den som bygger, får i normalfallet betala 
följande kommunala avgifter: planavgift, bygg-
lovsavgift, avgift för nybyggnadskarta och ut-
sättningsavgift.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och spillvattenavlopp 

Vatten och spillvattenledningar finns i 
anslutning till planområdet.  
Dag- och dräneringsvattenavlopp 

Dagvatten ska omhändertas lokalt via dag-
vattendamm.  

El/tele och uppvärmning 

Befintliga ledningar för el/tele finns till 
området. TeliaSonera är huvudman för 
telefoni. Timmele 8:23 ligger inom 
Ulricehamn Energis koncessionsområde. 
Vattenfall eldistribution AB är huvudman för 
elnätet i övrigt. 

Tekniska utredningar 
Tekniska utredningar har utförts. Innan på-
börjande av byggnation kan nya utredningar 
behöva tas fram. 
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ARBETSGRUPP 
Planen har upprättats av ÅF Infrastructure AB 
genom underkonsult planarkitekt Jesper 
Adolfsson (Nya planer AB) i samarbete med 
planarkitekt Elin Kajander, Ulricehamns 
kommun.  
 
I arbetet med detaljplanen har medverkande 
tjänstemän varit:  
Sara Nylander, planarkitekt 
Ida Sjöberg, planarkitekt 
Gunilla Kock Hansson, miljöchef  
Fredrik Larsson, exploateringsingenjör 
Lisa Arnesén, miljöinspektör 
Pär Norgren, miljöinspektör 
Edward Isaksson, exploateringsingenjör 
Viktoria Oskarsson, mätingenjör 
Mats Kindlund, gatuingenjör 
Thomas Brolin, Ulricehamns Energi AB 
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Sebastian Olofsson  
Samhällsbyggnadschef 
 
Elin Kajander 
Planarkitekt 
Planenheten  

Jesper Adolfsson 
Planarkitekt, Nya planer AB 
 
 
 
 
 
 

  
 



ANTAGANDE   34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljö och samhällsbyggnad 
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