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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 således bläddra framåt i dokumentet för att få mer 

bakgrundsinformation.  
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HANDLINGAR 

Till detaljplanen hör följande handlingar: 

• Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000 

• Planbeskrivning med 

konsekvensbeskrivning, 

genomförandebeskrivning och illustration. 

Övriga handlingar/ utredningar: 

• Geoteknisk utredning 

• Naturvärdesinventering  

• Ekosystemtjänstutredning 

• Fastighetsförteckning 

INLEDNING 

SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Detaljplanen syfte är att möjliggöra en 

förtätning på delar av fastigheten Stockrosen 1 

i form av högre bebyggelse än vad som tillåts i 

gällande detaljplan. Detaljplanen innebär en 

högre grad av förtätning och det skapas en ny 

tillfartsväg för att säkerställa att transporterna 

till och inom området kan ske på ett 

trafiksäkert sätt. 

PLANDATA 

Läge och areal 

Detaljplaneområdet ligger i Ulricehamns tätort 

och avgränsas i sydväst av Tre rosors väg och 

Parkgatan. Detaljplaneområdet innefattar en 

yta på cirka 31 460 m². 

Markägande 

Planområdet består av tre fastigheter 

Bogesund 1:230 som ägs av Ulricehamns 

kommun, Stockrosen 2 som ägs av Netto 

Marknad Sverige AB och Stockrosen 1 som ägs 

av Stubo AB. 

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. Detaljplanen innebär en 

förtätning av redan exploaterad mark i ett 

relativt centralt läge vilket bidrar till god 

hushållning med mark- och vattenresurser.  

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. 

Enligt kapitel 5 i miljöbalken ska kommuner 

och myndigheter säkerställa att uppställda 

miljökvalitetsnormer iakttas. Detaljplanen 

bedöms inte påverka uppfyllelsen av 

miljökvalitetsnormerna för vatten och luft. Läs 

mer i kapitlet ”konsekvensbeskrivning”. 

FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING 

NATUR OCH KULTUR 

Mark, vegetation och naturvärden 

Markninvån inom planområdet är varierande, 

nivån är högre i den sydöstra delen sluttar mot 

nordväst där nivån planar ut. Marknivån 

varierar från cirka + 230 till + 242 meter över 

havet. Mindre förändringar kan komma att 

göras avseende marknivån i samband 

tillkommande gata och bebyggelse för att 

uppnå en god tillgänglighet. 

Vissa ytor som idag är vegitationsklädda 

kommer att tas i anspråk för tillkommande 

byggnader samt för att skapa en ny tillfartsväg. 

Vissa lövträd inom planområdet kommer också 

att behöva tas ner bland annat för att skapa 

god sikt vid utfart mot Parkgatan. Förslagsvis 

kan nya träd eller annan växtlighet planteras 

och placeras så att de inte skymmer sikten ut 

mot Parkgatan och samtidigt fungerar 

avskärmande mot angränsande 

kedjehusbebyggelse på fastigheterna Åsryd 1-4. 
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Kulturmiljövärden 

Planområdet omfattas delvis av riksintresset 

för kulturmiljövård som ska skyddas mot 

påtaglig skada. Detaljplanen innebär ingen 

påtaglig skada eller negativ påverkan på 

riksintresset då den del av planområdet som 

omfattas av det redan är i anspråkstaget för 

bebyggelse. Vidare bedöms inget av 

riksintressets specifika värden påverkas. 

BEBYGGELSE OCH SERVICE 

Placering och utformning 

Detaljplanen innebär att högre bebyggelse blir 

möjlig inom den nordvästra delen av 

planområdet, som idag inte är bebyggd. I de 

delar tillåts bebyggelse upp till +251 respektive 

+257 meter över havet, vilket motsvarar cirka 

sex respektive sju våningar. I övriga delar av 

planområdet görs inga förändningar i höjd 

gentemot befintlig bebyggelse. 

Tillgänglighet och trygghet 

Ny bebyggelse ska uppföras 

tillgänglighetsanpassat. Byggnationen är tänkt 

att inryma en gruppbostad vilket gör det än 

mer viktigt att såväl lokaler, gårdsmiljöer och 

bostäder är lättillgängliga. 

Detaljplanen ökar möjligheterna att inrymma 

fler bostäder och således också fler människor i 

området samtidigt som det i en befintlig 

byggnad möjliggörs för centrumverksamhet i 

markplan. Det innebär att fler personer 

sannolikt kommer röra sig i, samt till och från 

området. Folkliv och rörelse kan ses som en 

förutsättning för en ökad upplevd trygghet och 

byggnationen kommer således inte enbart öka 

tryggheten inom planområdet utan också 

skapa underlag för ett tryggare stadsliv i 

omkringliggande områden. 

Grundläggning 

En geoteknisk utredning genomförd år 2017 

påvisar att grundläggning av tillkommande 

högre bebyggelse kan utföras med plattor på 

mark. Antingen kan det göras på naturligt 

lagrad jord alternativt på återfyllt material. 

Viss byggnation kan komma att grundläggas på 

berg och viss sprängning kan komma att 

behövas. För detaljerad information se 

geoteknisk utredning daterad 2017-11-08. 

Verksamheter 

Detaljplanen möjliggör för centrumverksamhet 

i markplan i en befintlig byggnad som idag 

inrymmer en förskola. Förskolan är tänkt att 

avvecklas i samband med att nya förskolor 

byggs då lokalen inte är optimal för 

förskoleverksamhet. Lokalerna kan lämpligen 

användas för annan bostadsnära service som 

kan tillföra mer rörelse i området och andra 

värden för de närboende, vilket är anledningen 

till att centrumverksamhet också tillåts. 

FRIYTOR 

Rekreation  

Till samtliga bostadslägenheter bör det finnas 

tillhörande uteplatser eller gemensam uteplats 

där ljudnivån är acceptabel. Det är viktigt att 

dessa platser möjliggör en kvalitativ utevistelse 

för de boende i området. Närliggande områden 

och parker som kan nyttjas för rekreation och 

lek är grönområdet närmast norr om 

planområdet som löper upp till Stjärnvallen 

och Stadsparken. Det finns således goda 

möjligheter till rekreation och lek i nära 

anslutning till planområdet.  

I och med att byggande av nya bostadshus 

startar kommer tillfälliga friytor behöva 

anläggas för att säkra friytan för angränsande 

förskoleverksamhet om denna fortfarande 

bedrivs på platsen.  

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät och trafik 

Det skapas en ny tillfartsväg till den nordvästra 

delen av fastigheten Stockrosen 1, där 

tillkommande bebyggelse planeras uppföras. 

Tillfartsvägen skapas  för att säkerställa att 

transporterna till och inom området kan ske på 

ett trafiksäkert sätt vid byggnation av fler 

bostäder samt för att underlätta för att klara 

tillgänglighetskraven för bostäder vid ny 

byggnation. En trafikökning kommer sannolikt 

att ske till följd av planens genomförande då 

den möjliggör för fler bostäder inom området. 

Trafikökningen bedöms bli relativt liten och 
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begränsad då den nya tillfartsvägen utformas 

som en återvändsgata. 

Utfart och staket 

I samband med att en ny tillfartsväg skapas 

inom området tillkommer utfarter från 

kvartersmark. Den nya tillfartsvägen kommer 

att ha utfart till Parkgatan.  

Det är önskvärt att den utfart som finns på 

kvartersmarken för detaljhandel närmast den 

nya tillfartsvägen enbart används för last och 

lossning för att minimera mängden 

konfliksituationer mellan fotgängare och 

cyklister. Detta då det blir två konfliktpunkter i 

nära anslutning till varandra i samband med 

den nya tillfarten. 

Gång- och cykelvägar 

I och med tillskapandet av en ny tillfartsväg 

inom planområdet kommer nuvarande gång- 

och cykelvägar utmed Parkgatan och utmed 

skogsområdet som ansluter till Furuvägen 

(utanför planområdet) att få en något 

annorlunda sträckning. Se illustrationslinje på 

plankartan.  

Till följd av den nya tillfarstvägen och en 

förändrad dragning av gång- och cykelvägar 

inom planområdet tillkommer en ytterliggare 

konfliktsituation mellan bilister, fotgängare 

och cyklister. 

Parkering 

För att minska inverkan på omkringliggande 

kvarter och gatustruktur ska parkering 

anordnas inom fastigheterna på kvartersmark. 

Beslut om antal parkeringsplatser inom 

planområdet tas i bygglovsskedet med 

bakgrund i gällande parkeringsnorm. Det är 

eftersträvansvärt att parkering utfomas så 

yteffektivt som möjligt inom kvartersmark 

avsedd för bostäder så att det finns goda 

möligheter till rikligt med ytor för lek och 

utevistelse för de boende. 

STÖRNINGAR 

Buller 

Utifrån en översiktlig bullerberäkning bedöms 

inga bostäder såväl befintliga som 

tillkommande inom planområdet överskrida 

riktvärdet för vägbuller på 60 dBA vid fasad. 

Det är dock viktigt att poängtera att dessa 

riktvärden anger maximal ljudnivå och att vid 

uppförande av ny bebyggelse ska hänsyn tas till 

bullersituationen, byggnader och lägenheter 

ska utformas för att skapa tysta och lugna 

miljöer. Läs mer i kapitlet ”förusättningar”. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten, avlopp och dagvatten 

Planområdet är anslutet till kommunalt vatten 

och avlopp med befintliga serviser för 

färskvatten, spillvatten och dagvattenavlopp 

inom och i anslutning till planområdet. 

Vattennätet för färsk- och spillvatten bedöms 

kunna försörjas via det befintliga VA-nätet. 

Dagvattnet kommer att behöva fördröjas inom 

planområdet då detaljplanen innebär att mer 

ytor hårdgörs. Dagvattenmagasin planeras 

anläggas i gatumark för att skapa en 

fördröjning av dagvattenflödet till 

Paradisravinen. 

Vissa ledningar blir genom detaljplanen 

förlagda på kvartersmark, möjligheten att 

skapa ledningsrätt finns då u-områden 

motsvarande en fyra meter bred 

ledningskorridor införts. 

El, fjärrvärme och bredband  

Fjärrvärme, fiber och el är anslutet till 

fastigheterna Stockrosen 1 och 2. 

Anslutningspunkter finns bland annat i  

anslutning till gång- och cykelvägen som löper 

i norra delen av planområdet. 

Fjärrvärmeldningar inom kvartersmark 

behöver troligen flyttas till följd av 

tillkommande bebyggelse. 

Belysningsstolpar och armaturer kommer att 

behöva flyttas i samband med en förändrad 

dragning av gång- och cykelvägen.  
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Avfall och återvinningsstation 

Närmaste återvinningsstation finns belägen 

vid reningsverket utmed Strandgatan cirka 

1 500 meter från planområdet. i området 

Stadsskogen drygt 700 meter från 

planområdet finns mark detaljplanelagt för en 

ny återvinningsstation.  

För tillkommande bebyggelse planeras ett 

avfallsrum (miljöhus) i anslutning till den nya 

tillfartsvägen och vändplanen med goda 

möjligheter till soptömning från den nya gatan.  

Brandvattenförsörjning 

Det finns brandposter i anslutning till 

fastigheten Stockrosen 1 i öst och i norr. 

Möjligheterna att använda dessa till 

kommande bebyggelse bedöms som goda. 

PLANBESTÄMMELSER 

Allmänna platser 

Delar av mark som tidigare varit planlagd som  

kvartersmark avsedd för handelsändamål görs 

till allmän platsmark, gata för den nya 

tillfartsvägen.  

Gränserna för den allmän platsmarken utmed 

nuvarande gång- och cykelväg justeras men 

består fortfarande av allmän platsmark avsedd 

för gata och park. 

I övrigt kvarstår den allmäna platsmarken från 

tidigare detaljplaner i form av gata (Parkgatan 

och Tre rosors väg) samt i form av park för att 

bevara de gröna ytorna och stråket utmed Tre 

rosors väg. 

Kvartersmark 

På kvartersmark tillåts B – bostäder, B1 – 

bostäder med vårdinslag, C1 - 

centrumverksamhet, E1 – transformatorstation 

och H – detaljhandel.  Centrumverksamhet är 

endast tillåtet att bedrivas i en del av 

planområdet och endast i markplan. 

Centrumverksamhet tillåts där det idag finns 

lokaler som används för kommunal service 

(förskola) och kan lämpligen nyttjas för annan 

bostadsnära service eller liknande när 

verksamheten flyttar till andra lokaler. 

Egenskapsbestämmelser 

Höjden regleras med högsta byggnadshöjd i 

meter över havet (möh) för området som är 

planlagt som kvartersmark för bostads- och 

centrumändamål. Högsta tillåtna höjd varierar 

inom området. Höjden på byggnader längs Tre 

rosors väg och den nordöstra sidan av 

planområdet är reglerad till en byggnadshöjd 

om maximalt + 250 möh vilket motsvarar 

högsta höjden på befintliga byggnader inom 

planområdet. I den norra delen av området 

utmed gång- och cykelvägen tillåts högre 

bebyggelse med en högsta tillåtna nockhöjd om 

+ 256, respektive + 262 möh vilket motsvarar 

sex respektive sju våningar. 

I den del som tillåter handel regleras högsta 

tillåtna byggnadshöjd i meter över havet och 

byggnader inte får uppföras högre än + 238 

möh.  

Kvartersmarken avsedd för bostäder får högst 

bebyggas till 35% av fastighetsarean och 

kvartersmarken avsedd för handel till högst 30 

% av fastighetsarean. 

Marken som är markerad med prickar får inte 

förses med byggnader. 

Marken som är markerad med plus är avsedd 

för skyltpylon för den detaljhandelsverksamhet 

som tillåts inom planområdet. 

Utfartsförbud finns mot delar av Parkgatan 

från den kvartersmark som är planlagt för 

detaljhandel. Detta för att reglera mängden 

utfarter och konflikter med fotgängare och 

cyklister. I samband med den nya tillfartsvägen 

införs ett utfartsförbud från angänsande 

kvartersmark de närmsta 10 meterna från 

korsningen. Utfartsförbudet är infört av 

trafiksäkerhetsskäl.  

Markens höjd är bestämd för den nya 

tillfartsvägen utifrån en projektering. 

Höjdläget är anpassat bland annat utifrån  

höjdläget för befintliga ledningar inom 

området. 

Administrativa bestämmelser 

För att underlätta möjligheten att bilda 

ledningsrätt finns egenskapsbestämmelsen u1 
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på fastigheten Stockrosen 1 och Stockrosen 2 

där det idag är ledningar förlagda. För området 

på Stockrosen 2 finns idag befintliga 

ledningsrätter för u-området. För Stockrosen 1 

är u-området beläget på mark som idag är 

allmänplats mark men som vid genomförandet 

av detaljplanen blir kvartersmark.  

Bestämmelsen innebär att marken är 

reserverad för underjordiska ledningar och 

underlättar bildandet av rättigheter inom 

avsett område. 

Genomförandetiden för detaljplanen är 10 år 

från den dagen som planen vinner laga kraft. 

Illustration 

Nedan följer flera illustrationer och en sektion 

på tillkommande bebyggelse i relation till 

befintlig bebyggelse inom planområdet. 

Skisserna visar ett exempel på utformning och 

volymer som som detaljplanen medger i 

förhållande till befintlig bebyggelse. 

Illustrationerna är framtagna arkitektfirman 

Krook och Tjäder.  

Bild 1. Illustration. Krook och Tjäder. 

Bild 2. Illustration. Krook och Tjäder. 

Bild 1. Sektion. Krook och Tjäder. 

Bild 4. Illustration. Krook och Tjäder. 

Bild 5. Illustration. Krook och Tjäder. 
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TIDIGARE 

STÄLLNINGSTAGANDEN 

ÖVERSIKTSPLAN 

Detaljplaneområdet pekas ut som ett lämpligt 

område för nya bostäder och stämmer väl in på 

de övergripande riktlinjerna för 

bebyggelseutveckling som presenteras i 

översiktsplanen för Ulricehamns kommun 

(antagen 2015-10-29 § 187). Dessa riktlinjer 

innebär att bebyggelseutveckling ska ske i 

attraktiva lägen där befintlig infrastruktur och 

service används och där möjligheten för god 

arbets- och studiependling finns (s. 63). För att 

bibehålla kvalitéer i Ulricehamn ska en stor 

variation i både upplåtelseform och typ av 

bostäder så som villor, radhus, lägenheter, 

seniorboende och kedjehus finnas (s. 64). Det 

är av stor vikt att tillgänglighetsanpassade 

bostäder uppförs. Energisnåla byggnader och 

byggnader som är uppförda i miljöanpassade 

material förordas och uppskattas generellt. 

Människans närhet från bostad till 

grönområde ska beaktas vid ny planläggning 

och en god tillgänglighet till grönområden ska 

eftersträvas. 

DETALJPLAN 

Inom detaljplaneområdet finns fyra gällande 

planer; förslag till ändrad Stadsplan för 

kvarteren Stubbahagen, Bergryd och Valleryd; 

förslag till Stadsplan för område vid 

Fredriksberg (södra delen); förslag till ändring 

av detaljplan för del av stg 279 mm, 

Fredriksberg och detaljplan för del av 

Stockrosen 1 m fl ”Netto”. 

 

Bild 2. Gällande detaljplaner inom området. 

För huvuddelen av planområdet gäller förslag 

till Stadsplan för område vid Fredriksberg 

(södra delen) som antogs 1975-09-05. Det 

aktuella området är planlagt för 

bostadsändamål (B) och byggnader får högst 

uppföras i två våningar med en byggnadshöjd 

sju meter. I planen finns också en yta 

reserverad för en transformatorstation.  

Förslag till ändring av detaljplan för del av stg 

279 mm, Fredriksberg antogs 1990-04-11. 

Planen togs fram för att skapa möjligheter till 

att bygga garage och uthus som komplement 

till bostadsbebyggelse på fastigheten 

Stockrosen 1. 

Detaljplan för del av Stockrosen 1 m fl ”Netto” 

antagen 2007-12-11 omfattar fastigheten 

Stockrosen 2 och har huvudändamålet handel 

(H). 

Förslag till ändrad Stadsplan för kvarteren, 

Stubbahagen, Bergryd och Valleryd antogs 

1958-12-13. Den del av detaljplanen som 

omfattas av planförslaget är planlagd för 

idrottsändamål eller därmed samhörigt 

ändamål (Ri). 

Genomförandetid i gällande detaljplan 

Genomförandetiden för alla gällande 

detaljplaner inom planområdet har gått ut. 
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RIKSINTRESSEN 

Riksintresse Kulturmiljövård 

Planområdets nordvästra del omfattas av 

riksintresset för kulturmiljövård för Ätrans 

dalgång. Riksintresset omfattar bland annat 

stadskärnan med det medeltida gatunätet, 

1700 och 1800-talets småskaliga bebyggelse 

samt terränganpassade utbyggnadsområden 

med stora villor från sekelskiftet runt 1900.  

Riksintresse Kommunikationer 

Planområdet omfattas av riksintresset för 

framtida järnväg för Götalandsbanan sträckan 

Linköping-Borås. Götalandsbanan är en 

framtida höghastighetsjärnväg mellan 

Stockholm och Göteborg. Planerings- och 

utredningsarbete pågår för de olika sträckorna, 

Ulricehamn ingår i sträckan Linköping-Borås. 

Detaljplanen innebär ingen negativ påverkan 

på riksintresset för framtida järnväg då 

området inte bedöms kunna vara ett alternativ 

för en framtida järnvägsdragning. Planområdet 

ligger centralt i Ulricehamns tätort och omges 

av befintlig bostadsbebyggelse, att en framtida 

järnväg skulle anläggas inom området bedöms 

därför inte som lämpligt. 

ÖVRIGT 

Detaljplaneområdet omfattas av grönplanen 

för Ulricehamns stad (antagen 2001). Delar av 

planområdet innefattas i ett av de gröna stråk 

som tar sig in i staden. De gröna stråken är 

viktiga att bevara och förstärka för att ge växter 

och djur möjlighet att spridas mellan olika 

natur- och parkområden.  

Planområdets norra del, där befintlig gång- 

och cykelbana är belägen, benämns i 

grönplanen som naturpark. Många 

naturparker är rester av skog som blivit kvar 

mellan bebyggelse och utmed vägar och har 

stort värde för djur, växter och människor 

(s.22). Naturparken fortsätter norrut utanför 

planområdet mot Stjärnvallen. 

FÖRUTSÄTTNINGAR  

NATUR OCH KULTUR 

Mark och vegetation 

Inom planområdet finns en varierande 

marknivå. Marknivån är högre i den sydöstra 

delen och sluttar mot nordväst där nivån 

planar ut. Inom planområdet varierar 

marknivån från cirka + 230 till + 242 meter. 

Stora delar av planområdet är idag i 

anspråkstaget av bebyggelse och 

parkeringsytor. De ytor som inte är 

ianspråktagna för det ändamålet är främst 

klippta gräsytor men vissa planterade buskage 

och träd förekommer på kvartersmark. 

Planområdets norra del är något lummigare 

där finns flera lövträd, i anslutning till befintlig 

gång och cykelväg. 

Staket, häck eller liknande 

Inom planområdet finns i dagsläget ett staket 

på kvartersmark som avgränsar förskolan 

Åsundavys friytor från övriga friytor för 

flerbostadshusens behov.  

De vägar och parkeringar som förekommer på 

kvartersmark avsedd för bostäder separeras av 

mindre planterade buskage. Parkeringsytorna 

på kvartersmark avsedd för handel avgränsas 

av ett lägre staket utmed Parkgatan. 

Geoteknik  

En geoteknisk undersökning av området 

genomfördes 1989. En kompletterande 

geoteknisk undersökning har genomförts av 

WSP 2017-10-02. Resultatet visar att de 

generella stabilitetsförhållandena är goda och 

att risk för spontana skred och ras inte 

förekommer. För mer information om de 

geotekniska förutsättningarna läs bilagd 

utredning daterad 2017-11-08.  

Om schaktning av massor blir aktuellt vid 

byggnation kan anmälan eller tillstånd krävas 

från miljö och bygg nämnden.  

Grundläggning bör ske efter de 

rekomendationer som framgår av den 

geotekniska undersökningen från 2017.  
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Markföroreningar 

Inom planområdet finns inga kända 

markföroreningar och föroreningsrisk bedöms 

inte föreligga på fastigheterna. 

Radon 

Planområdet ligger inom normalriskområde 

för radon enligt kommunens radonriskkarta.  

Naturvärden 

Inom planområdet bedöms det finnas få höga 

naturvärden då det till största del är 

exploaterat idag och merparten av de gröna 

ytorna består av gräsytor eller planterade 

buskage. Planområdet innefattas delvis i 

stadens gröna fingrar och kopplar samman 

naturområdet kring Paradisravinen och 

naturområdet upp mot Stjärnvallen och kan 

fungera som spridningsvägar för djur och 

växter. Naturvärden i angränsande området 

skulle därför eventuellt kunna påverkas av 

exploateringen. 

Planområdet innfattas dock i värdetrakten för 

lövskogarna kring Åsunden och värdetrakten 

för skyddsvärda träd Göteborg-Sjuhärad. Att 

området är utpekat som värdetrakt innebär att 

landskapet är av en sådan karaktär att det 

sannolikt har höga ekologiska 

bevarandevärden. Utpekandena är generella 

och omfattar stora vidsträckta områden, men 

eftersom planområdet till största del redan är 

exploaterat bedöms sannolikheten att de höga 

värdena förekommer inom området som små.  

En naturvärdesinventering genomfördes 

sommaren 2018. Inventeirngen genomfördes 

över ett större område inom och i anslutning 

till planområdet. Inveteringen visar att stora 

naturvärden finns i den äldre alskogen och ett 

rikt fågelliv. Under inventeringen hittades ett 

antal rödlistade arter och värdeelemnt i de 

skogspartier som inventerades. Planområdet i 

sig består främst av klippta gräsytor med 

strödda parkträd utan förhöjda naturvärden 

och saknar naturvärdesklassning efter 

inventeringen.  

En ekosystemtjänstutredning utfördes i 

samband med naturvärdesinventeringen 2018. 

De ekosystemtjänster som är kopplade direkt 

till planområdet är näringsflöden i vatten, 

oorganiserat friluftsliv, idrottsaktiviteter och 

positiva hälsoeffekter. Skog och grönområden 

förhindrar näringsläckage till närliggande 

vatten.  

Ny bebyggelse kommer ske på idag klippta 

gräsytor och ny hårdgjord mark kommer 

anläggas i samband med planens 

genomförande vilket minskar andelen 

absorberande och filtrerande ytor. Detta 

bedöms av kommunen ha en viss effekt på 

näringsläckaget till närliggande bäck, dock så 

kommer stor andel grönska kommer finnas 

kvar i området.  

Möjligheten till vistelser i grönområden med 

oorganiserat friluftsliv och idrottsaktiviteter 

kommer finnas kvar vid planens genomförande 

då de närliggande skogspartierna ligger 

utanför plangräns.   

Kommunens bedömning är att naturvärdena 

kommer påverkas i begränsad omfattning då 

de höga värdena ligger utanför plangräns.  

Kulturmiljövärden 

Planområdets nordvästra delar innefattas i 

riksintresset för kulturmiljövård för Ätrans 

dalgång, i övrigt finns inga kända 

kulturmiljövärden. För mer information se 

avsnitt om Riksintresse för kulturmiljövård. 
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Fornlämningar 

Det finns inga kända fornlämningar inom 

planområdet. 

BEBYGGELSE OCH SERVICE 

Bebyggelse 

Inom planområdet finns idag fem 

flerbostadshus uppförda under tidigt 1990-tal, 

med tillhörande komplementbyggnader och 

garage, en transformatorstation samt en 

livsmedelsbutik uppförd år 2008. Byggnaderna 

är nummrerade 1-6 i figruen nedan. 

Byggnad 1-4 används idag som bostäder, 

byggnad 5 som bostäder med 

förskoleverksamhet i markplan och byggnad 6 

är en livsmedelsbutik. 

 

Skola, varuaffär, vård 

Bogesundsskolan och Ulrikaskolan, två av  

kommunens låg- och mellanstadieskolor, 

ligger drygt 1 500 meter från planområdet. 

Idag finns en förskola inom planområdet och 

på sikt när planerade förskolor är byggda och 

befintliga tillbyggda ska verksamheten flytta 

till nya lokaler som är byggda för ändamålet. 

I planområdet finns en livsmedelsbutik och 

närmsta vårdcentral ligger cirka 1 500 meter 

bort. 

FRIYTOR 

Rekreation 

Närmsta park är Stadsparken som ligger cirka 

400 meter nordväst om planområdet. 

Planområdet angränsar till naturområdet 

Paradisravinen i väst och direkt norr om 

planområdet finns ett naturområde som löper 

till kvartersidrottsplatsen Stjärnvallen som 

ligger cirka 300 meter nordöst om 

planområdet. Inom planområdet finns också 

en basketplan på kvartersmark.  

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät och trafik 

Planområdet avgränsas i sydväst av Parkgatan 

och Tre rosors väg. Till bostäderna inom 

planområdet sker infarten idag från Tre rosors 

väg och till livsmedelsbutiken sker infarten 

från Parkgatan.  

Bild 3. Befintlig bebyggelse inom planområdet. 

Bild 8. Bostadshus med förskola 

Bild 4. Bostadshus 
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Gång- och cykelvägar 

Utmed Parkgatan och Tre rosors väg finns 

gång- och cykelvägar som till största del är väl 

avskilda från bil och kollektivtrafik. Det 

förekommer korsande trafik vid infarterna till 

planområdet från Parkgatan. I norra delen av 

planområdet löper en gång- och cykelväg som 

ansluter till Furuvägen.  

Kollektivtrafik 

I direkt anslutning till planområdet finns två 

busshållplatser. De trafikeras idag av flera 

busslinjer som går inom tätorten samt till 

kringliggande kransorter och angränsande 

kommuner. 

Parkering 

Parkering inom planområdet sker i markplan 

på kvartersmark. Till flerbostadshusen finns 

ett mindre antal garageplatser att hyra.  

 

 

Störningar 

Buller 

Utifrån uppmätta trafikmängder på Parkgatan 

(2014-2015) och Tre rosors väg (2016-2017) 

har en översiktlig bullerberäkning gjorts med 

stöd av Boverkets publikation ”Hur mycket 

bullrar vägtrafiken”(2016). Resultatet inom 

planområdet illustreras i kartbilden nedan. 

Enligt beräkningen överstigs inte riktvärdet för 

buller (60 dBA vid fasad) inom den del av 

detaljplanen som är avsedd för 

bostadsändamål i detaljplanen och tidigare 

detaljplaner. 

Farligt gods  

Vägarna längs med fastigheten är inte 

utpekade som primär eller sekundär 

transportled för farligt gods. 

Bild 10. Karta översiktlig bullerberäkning. 
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Tillgänglighet inom fastigheterna 

Tillgängligheten till befintliga byggnader inom 

planområdet bedöms som god med entréer i 

markplan. Nivåskillanderna inom planområdet 

kräver att lutningen på tillkommande 

kommunala gator och gator inom 

kvartersmark är anpassad för att inte begränsa 

tillgängligheten. 

Övrigt 

Leveranser till livsmedelsbutiken kan upplevas 

som störande för de boende i området och 

därför ska största hänsyn tas i samband med 

lastning och lossning. Bullerdämpande skydd i 

form av plank finns vid lastbryggan för att 

minimera den störning som kan upplevas.  

Brandskydd och utrymning 

Om utrymning från byggnader förväntas ske 

med hjälp av räddningstjänstens utskjutsstegar 

får byggnaderna maximalt ha 11 meter till 

fönstrets eller balkongräckets nedre kant och 

endast innehålla bostäder, kontor, industri 

eller liknande. Om utrymning från byggnaden 

förväntas ske med räddningstjänstens stegbil 

får byggnaderna maximalt ha 23 meter till 

fönstrets eller balkongräckets nedre kant och 

endast innehålla bostäder, kontor, industri 

eller liknande. 

Avståndet mellan räddningstjänstens 

uppställningsplats för släckfordon bör inte 

överstiga 50 meter till angreppsvägen. Om 

gatunätet inte tillgodoser detta ska 

räddningsväg skapas.  

Om ett underjordiskt garage anordnas ska 

detta anordnas så att kontaminerat släckvatten 

kan förhindras från att nå recipienten. 

Förväntas räddningstjänsten köra på detta ska 

bärförmågan av garagets tak särskilt beaktas. 

 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten, avlopp och dagvatten 

Fastigheterna är anslutna till kommunalt 

vatten och avlopp. Ledningarna går bland 

annat under den befintliga gång- och 

cykelvägen som löper i den norra delen av 

planområdet. Färskvattenledningar finns även 

utmed planområdets östra gräns och dagvatten 

utmed Tre rosors väg.  

Idag finns ett fördröjningsmagasin för 

dagvatten på fastigheten Stockrosen 1 strax 

öster om nuvarande livsmedelsbutik. De 

tekniska förutsättningarna bedöms överlag 

som goda. 

El, fjärrvärme och bredband 

Fjärrvärme- och fiberanslutningar till 

fastigheten Stockrosen 1 finns via en 

förlängning från Hemrydsgatan. I samband 

med byggnation kan anslutningarna behöva 

flyttas eller göras om inom kvartersmarken. En 

transformatorstation finns inom planområdet. 

Avfall 

Närmaste återvinningsstation finns belägen 

vid reningsverket utmed Strandgatan cirka  

1 500 meter från planområdet.  

Befintliga bostadshus har tillgång till miljöhus 

på fastigheten med möjlighet till källsortering 

och den befintliga livsmedelsbutiken har en 

återviningsstation kopplad till sin verksamhet. 



ANTAGANDEHANDLING    17 

BEHOVSBEDÖMNING  

BEHOVSBEDÖMNING 

En MKB (miljökonsekvensbeskrivning) enligt 

Miljöbalken kommer inte att upprättas 

eftersom planen inte bedöms innebära någon 

betydande påverkan som avses i PBL 5:18 av 

miljö, hälsa, hushållning av mark och vatten 

och andra naturresurser.  

ARTSKYDDSFÖRORDNING 

Kommunen bedömer att planområdet inte har 

sådana kvaliteteter att förändringen inom 

området är av särskild betydelse för arter 

benämnda i artskyddsförordningen. Ett antal 

rödlistade arter hittades under inventeringen 

2018 men dessa observerades utanför 

planområdet.  

KONSEKVENSBESKRIVNING 

HUSHÅLLNING MED MARK OCH 

VATTEN 

Planområdet är sedan tidigare till stor del 

bebyggt. Att planlägga marken för en utökad 

möjlighet för bostäder innebär en 

resurseffektiv hushållning med mark då 

befintlig service och infrastruktur i hög grad 

kan utnyttjas. Detaljplanen innebär ett positivt 

tillskott av nya lägenheter i ett attraktivt 

centralt läge vilket minskar resbehovet för de 

boende. Detaljplanen innebär en högre 

exploateringsgrad och därmed ett högre 

utnyttjande av marken. 

HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER 

Planområdet är sedan tidigare bebyggt. Att 

planlägga marken för en utökad möjlighet för 

bostäder innebär en resurseffektiv hushållning 

med mark då ingen oexploaterad yta tas i 

anspråk samt att befintlig service och 

infrastruktur utnyttjas. Detaljplanen innebär 

ett tillskott av nya lägenheter i ett attraktivt 

och relativt centralt läge, vilket minskar 

resbehovet för de boende. Detaljplanen 

innebär att högre byggnader kan uppföras och 

därmed kan fler lägenheter inrymmas och 

marken nyttjas mer effektivt. 

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT 

OCH BULLER 

Enligt kapitel 5 i miljöbalken ska kommuner 

och myndigheter säkerställa att uppställda 

miljökvalitetsnormer (MKN) iakttas.  

Detaljplanen innebär fler bostäder vilket med 

största sannolikhet också leder till en ökad 

trafikmängd. Kommunen bedömer att 

trafikökningen inte kommer att bli så stor att 

gällande miljökvalitetsnormer för luft och 

buller kommer att överskridas. 

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR 

VATTEN 

Detaljplanen bedöms inte ha en negativ 

påverkan för miljökvalitetsnormerna för 

vatten. 

NOLLALTERNATIV 

Om en ny detaljplan inte tas fram begränsas 

möjligheterna till utveckling av 

bostadsområdet. Byggnation i området 

kommer bara att kunna uppföras maximalt i 

två våningar. Möjligheterna att trafikförsörja 

tillkommande bebyggelse på ett trafiksäkert 

sätt försvåras. I ett nollalternativ skulle färre 

bostäder kunna inrymmas och marken skulle 

inte kunna nyttjas lika resurseffektivt. 

STÖRNINGAR FRÅN 

INDUSTRIVERKSAMHET 

En befintlig industrifastighet finns cirka 120 

meter nordöst om planområdet. På 

industrifastigheten bedrivs idag inga farliga 

eller störande verksamheter och fastigheten är 

utpekad som ett lämpligt område för bostäder i 

kommunens översiktsplan. Planområdet är väl 

avskilt från industrifastigheten genom annan 

bostadsbebyggelse och angränsande 

naturområde. Verksamheterna på fastigheten 

bedöms inte vara störande för boende inom 

planområdet. 

NATURVÄRDEN 

Det finns inga kända naturvärden inom 

planområdet. Förändringar till följd av 

detaljplanen kan dock komma att påverka 

naturvärden i angänsande områden  då arter 

idag kan använda området kring befintlig 
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gång- och cykelväg som spridningsväg mellan 

angränsande naturområden. En 

naturinventering genomförs sommaren 2018 

och hänsyn behöver tas till naturvärden i 

angränsande naturområden så att byggnation 

inom planområdet inte försämrar de kvalitéer 

som finns i dessa områden. 

KULTURMILJÖVÄRDEN 

Planområdets nordvästra del omfattas av 

riksintresset för kulturmiljövård för Ätrans 

dalgång. Riksintressen för kulturmiljövården 

ska skyddas mot påtaglig skada. Planförslaget 

innebär ingen påtaglig skada eller negativ 

påverkan på riksintresset då den del av 

planområdet som omfattas av det redan är i 

anspråkstaget för bebyggelse och inget av 

riksintressets specifika värden bedöms 

påverkas. 

STADSBILD  

Detaljplan medför att stadsbilden kan komma 

att förändras då högre bebyggelse möjliggörs 

inom delar av fastigheten Stockrosen 1 än vad 

som i dagsläget finns på platsen.   

DAGVATTENHANTERING  

Dagvattenhantering sker till det kommunala 

dagvattennätet och fördröjningsmagasin 

planeras anläggas i gatumark. Fördröjning av 

dagvatten på kvartersmark uppmuntras och 

det är önskvärt att befintligt dagvattenmagasin 

på fastigheten Stockrosen 1 bevaras för att inte 

skapa för kraftiga flöden till Paradisravinen.   

TRAFIK 

I och med att detaljplanen medför möjlighet 

till fler bostäder och en ny tillfartsväg kan 

trafikmängden i området komma att öka. 

Trafikökningen i området i sin helhet bedöms 

som godtagbar. 

BULLER 

Planområdet är utsatt för buller från 

omgivande gator men i förhållande till 

riktlinjerna från 1 juli 2017 bedöms bullernivån 

vara acceptabel. 

ÖVRIGA STÖRNINGAR  

Leveranser till livsmedelsbutiken kan upplevas 

som störande för de boende i området, därför 

ska största hänsyn tas i samband med lastning 

och lossning. Bullerdämpande skydd i form av 

plank finns vid lastbryggan för att minimera 

den störning som kan upplevas.  
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

INLEDNING 

Genomförandebeskrivningen redovisar de 

organisatoriska, fastighetsrättsliga, 

ekonomiska och tekniska åtgärder som 

behöver vidtas för att genomföra detaljplanen. 

Den skall redovisa vem som vidtar åtgärderna 

och när de skall 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  kvartal 3, 2018 

Granskning kvartal 1, 2019 

Antagande kvartal 3, 2019 

Antagen lagakraftvunnen detaljplan beräknas 

till kvartal 3, 2019. 

Genomförande av planen inleds kvartal 1, 

2020. 

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 

rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i 

enlighet med planen. Under 

genomförandetiden får inte detaljplanen 

ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen 

gäller även efter genomförandetidens utgång 

men kan då ändras eller upphävas utan att de 

rättigheter som uppkommit genom planen 

behöver beaktas. 

Huvudmannaskap 

Med huvudmannaskap avses bland annat 

ansvaret för iordningställande och underhåll 

av allmän platsmark inom planområdet.  

 

Kommunen är huvudman för allmän plats. Det 

innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad 

samt för framtida drift och underhåll av allmän 

plats inom planområdet.  

Övrigt 

I och med genomförandet av detaljplanen och 

utbyggnad av gata samt omdragning av gång- 

och cykelväg kan även angränsande gång- och 

cykelväg utanför området komma att beröras i 

mindre omfattning för att skapa en bra 

anslutning. 

Ansvarsfördelning 

Ansvaret för att genomföra planen fördelas 

enligt följande: 

Ulricehamns Energi AB 

• det allmänna VA-ledningsnätet 

• elförsörjning 

• eventuell utbyggnad av optofiber 

• eventuell utbyggnad och flytt av av 

fjärrvärmeledningar 

 

Kommunen  

• utbyggnad av allmän plats, gata 

• utbyggnad av allmän plats, park  

(gång- och cykelväg) 

 

Fastighetsägare 

• egen byggrätt samt övriga anläggningar på 

kvartersmark 

Avtal m.m. 

Marköverlåtelse mellan kommunen och 

exploatören kommer ske som en del av planens 

genomförande.  

 

I samband med avtal mellan Ulricehamns 

kommun och Netto Sverige AB för 

marköverlåtelse för del av Stockrosen 2 

kommer flytt av återvinningscentral regleras.  
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Kommunens kostnader för planen och dess 

genomförande regleras i avtal mellan 

kommunen och exploatör.  

Gatukostnader 

Kostnad för åtgärder som sker genom 

exploateringen på allmän plats regleras i 

exploateringsavtalet.  

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Allmänt 

Berörda fastighetsägare, rättighetshavare och 

delägare i eventuella samfälligheter framgår av 

fastighetsförteckningen.  

De fastighetsrättsliga och ekonomiska 

konsekvenserna beskrivs per fastighet och 

rättighet. Förändringarna framgår av kartan 

och tabellen under avsnittet ekonomiska 

frågor. De arealuppgifter som anges är 

ungefärliga och kan komma att justeras vid 

lantmäteriförrättning.  

Fastighetsbildning söks hos Lantmäteriet och 

genomförs i första hand med stöd av avtal 

mellan fastighetsägarna. Detsamma gäller vid 

bildande av gemensamhetsanläggningar och 

andra rättigheter.  

Antagen detaljplan som vinner laga kraft ger 

kommunen rätt att lösa in mark som enligt 

planen skall användas för allmänna platser 

(allmän platsmark). Berörd fastighetsägare har 

rätt att kräva att kommunen löser in marken. 

Kommunen är skyldig att betala ersättning för 

den mark som skall lösas in. 

Kommunen bedömer att det inte krävs 

fastighetsindelningsbestämmelser för att 

kunna genomföra detaljplanen. Om behov 

uppstår, kan fastighetsindelningsbestämmelser 

införas senare genom ändring av detaljplan. 

FASTIGHETSBILDNING M.M. 

Förändring av fastighetsindelning kommer att 

genomföras. De fastighetsdelar som utgör 

mark för allmän plats regleras från Stockrosen 

1 respektive Stockrosen 2 till den kommunalt 

ägda fastigheten Bogesund 1:230. Till 

Stockrosen 1 regleras del av Bogesund 1:230.  

Ledningsrätt 

För området på Stockrosen 2 finns idag 

befintliga ledningsrätter för u-området. För 

Stockrosen 1 är u-områdena belägna på mark 

som idag är allmän platsmark men som vid 

genomförandet av detaljplanen blir 

kvartersmark. Bestämmelsen innebär att 

marken är reserverad för underjordiska 

ledningar och underlättar bildandet av 

rättigheter inom avsett område. Respektive 

ledningsinnehavare ansvarar för bildande av 

rättigheter inom området. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Gator och trafik 

En ny tillfartsväg med vändzon kommer att 

uppföras för anslutning till ny 

flerbostadshusbebyggelse, till följd av det 

kommer även en gång- och cykelväg inom 

planområdet få en ny sträckning se 

illustrationslinje på plankartan. 

Vatten, avlopp och dagvatten 

Det kommunala vatten- och avloppsnätet är 

utbyggt i anslutning till planområdet. 

Dagvattenhanteringen sker till det kommunala 

dagvattennätet vilket bedöms som fungerande. 

Fördröjning av dagvatten uppmuntras. 

El, tele, bredband och fjärrvärme 

Detaljprojektering av el, tele, bredband och 

fjärrvärme genomförs av ansvarigt bolag.  

Tekniska utredningar 

En geoteknisk utredning har utförts, 

utredningen finns bilagd. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Detaljplanekostnader 

Kommunens kostnader för planen och dess 

genomförande består av kostnader för 

planering, inlösen av mark och kostnader för 

utbyggnad av allmän plats.  

Ett planavtal har upprättats, planavgift ska inte 

tas ut vid prövning av lovärenden. 

Anslutningsavgift för vatten, avlopp och 

dagvatten 
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Ulricehamns Energi AB (UEAB) tar ut avgift 

för anslutningar till va-nätet enligt gällande 

taxa.  

Inlösen och ersättning 

Antagen detaljplan som vinner laga kraft ger 

kommunen rätt att lösa mark som enligt 

planen skall användas för allmänna platser 

(allmän platsmark). Berörd fastighetsägare har 

ovillkorlig rätt att kräva sådan inlösen från 

kommunen. Kommunen är skyldig att betala 

ersättning för den mark som skall lösas in. 

Anläggningar och byggnader som behöver 

flyttas/tas bort i samband med utbyggnad av 

allmän platsmark kommer att värderas och 

ersättas i samband med inlösen av 

allmänplatsmark. 

Övriga avgifter 

Den som bygger, får i normalfallet betala 

följande kommunala avgifter: planavgift, 

bygglovsavgift, avgift för nybyggnadskarta och 

utsättningsavgift.  
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Ekonomiska konsekvenser   

Fastighet Marköverföringar 

(fastighetbildning) 

Ekonomiska konsekvenser 

  Kostnader Intäkter 

Bogesund 1:230 

Ulricehamns kommun 

Avstår cirka 554 m² mark till 

Stockrosen 1 (område 2). 

Erhåller cirka 154 m² mark från 

Stockrosen 1 (område 3). 

Erhåller cirka 269 m² mark från 

Stockrosen 2 (område 1). 

Inlösen av allmän plats. 

Fastighetsreglering. 

Utbyggnad av allmän 

plats. 

Ersättning för 

anläggning på allmän 

platsmark. 

Försäljning av kvartersmark 

Ersättning för utbyggnad av 

gata via exploateringsavtal 

Stockrosen 1 

Stubo AB 

Avstår cirka 154 m² mark, till 

Bogesund 1:230 (område 3). 

Erhåller cirka 554 m² mark från 

Bogesund 1:230 (område 2). 

Köp av kvartersmark. 

Fastighetsreglering. 

Utbyggnad av gata via 

exploateringsavtal. 

Ersättning för inlösen av 

allmän plats. 

Stockrosen 2 

Netto Marknad Sverige 

AB 

Avstår cirka 269 m² mark, till 

Bogesund 1:230 (område 1). 

 Ersättning för inlösen av 

allmän plats. 

Ersättning för anläggning på 

allmän plats. 

Bild 11. Kartbild områden som ska fastighetsregleras. 
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ARBETSGRUPP 

I arbetet med detaljplanen har medverkande 

tjänstemän varit:  

 

Emma Richardsson, planarkitekt 

Puck Larsson, planarkitekt 

Eva Öhlund, enhetschef plan 

Pär Norgren, vik. enhetschef plan, 

miljöinspektör  

Lars Stokka, stadsarkitekt 

Viktoria Oscarsson, mätingenjör 

Henrik Wetterholm, bygglovshandläggare 

Malin Lindgren, bygglovshandläggare 

Lisa Arnesén, miljöinspektör 

Mats Kindlund, gatuingenjör 

Johan Persson, infrasturkturstrateg 

Christoffer Fredriksson, mark- och 

exploateringsingenjör 

Patric Thomsson, exploateringsingenjör 

Per Lindahl, lokalsamordnare sektor lärande 

Mona Andersson, lokalplanerare fastighet 

Tomas Brolin, planeringschef,  

Ulricehamns Energi AB 

 

MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD 

 

 
Sebastian Olofsson  
Samhällsbyggnadschef 
Miljö och samhällsbyggnad 
 
Emma Richardsson 
Planarkitekt 
Planenheten 
Miljö och samhällsbyggnad 
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Miljö och samhällsbyggnad 

TELEFON 0321-59 50 00  E-POST miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS Höjdgatan 3  POSTADRESS 523 86 Ulricehamn 

WEBB ulricehamn.se  FACEBOOK facebook.com/ulricehamnskommun 

 

 

 

  


