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§ 58/2020 
 

Revidering av regler för partistöd 
Dnr 2020/13 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Reviderade regler för partistöd antas. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har uppmärksammat att kommunens regler för partistöd inte uppdaterats 
med korrekta laghänvisningar efter införandet av en ny kommunallag (2017:725). 
Dokumentet är nu uppdaterat med korrekta hänvisningar och i samband med detta lades 
även en inledande text till i informationssyfte. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-01-09 från kanslichef 
2 Regler för partistöd 
3 Kommunalt partistöd Ulricehamns kommun 2015-03-26 

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Reviderade regler för partistöd antas. 
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§  
 

Revidering av regler för partistöd 
Dnr 2020/13 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Reviderade regler för partistöd antas. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har uppmärksammat att kommunens regler för partistöd inte uppdaterats 
med korrekta laghänvisningar efter införandet av en ny kommunallag (2017:725). 
Dokumentet är nu uppdaterat med korrekta hänvisningar och i samband med detta lades 
även en inledande text till i informationssyfte. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-01-09 från kanslichef 
2 Regler för partistöd 
3 Kommunalt partistöd Ulricehamns kommun 2015-03-26 
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§ 48/2020 
 

Revidering av regler för partistöd 
Dnr 2020/13 
 
 
Beredande utskottets beslut 
Ärendet är klart för behandling i kommunstyrelsen 5 mars.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har uppmärksammat att kommunens regler för partistöd inte uppdaterats 
med korrekta laghänvisningar efter införandet av en ny kommunallag (2017:725). 
Dokumentet är nu uppdaterat med korrekta hänvisningar och i samband med detta lades 
även en inledande text till i informationssyfte. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-01-09 från kanslichef 
2 Regler för partistöd 
3 Kommunalt partistöd Ulricehamns kommun 2015-03-26 

Förvaltningens förslag till beslut 
Reviderade regler för partistöd antas. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-01-09 

Tjänsteskrivelse Revidering av regler för partistöd 
Diarienummer 2020/13, löpnummer 47/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Reviderade regler för partistöd antas. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har uppmärksammat att kommunens regler för partistöd inte uppdaterats 
med korrekta laghänvisningar efter införandet av en ny kommunallag (2017:725). 
Dokumentet är nu uppdaterat med korrekta hänvisningar och i samband med detta lades 
även en inledande text till i informationssyfte. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen har uppmärksammat att kommunens regler för partistöd inte uppdaterats 
med korrekta laghänvisningar efter införandet av en ny kommunallag (2017:725). 
Dokumentet är nu uppdaterat med korrekta hänvisningar och i samband med detta lades 
även en inledande text till i informationssyfte. 
 
Tillägg och förändringar är markerade med rött i dokumentet. 
 
Beslutsunderlag 

1 Regler för partistöd 
2 Kommunalt partistöd Ulricehamns kommun 2015-03-26 
  

Beslut lämnas till 
Gruppledare 
Kanslichef 
Författningshandboken 
 
 
 
 

Lena Brännmar Ida Josefsson 
Kanslichef Utredare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben 
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1 Bakgrund 
I kommunallagens (2017:725) 4 kap 29–32 §§ framgår att kommuner får ge ekonomiskt 
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala 
demokratin.  

Partistöd får ges till de partier som är representerade i fullmäktige och som är juridiska 
personer. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald 
ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Partistöd får ges också till ett parti 
som har upphört att vara representerat i fullmäktige, dock endast under ett år efter det att 
representationen upphörde. 

Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet får inte 
utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. Fullmäktige får besluta att 
endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt vallagen ska beaktas vid 
fördelningen av partistödet. 

Mottagaren av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning till fullmäktige som visar 
att partistödet använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och ska ges in till fullmäktige 
senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En, av mottagaren för partistödet, 
utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur 
mottagaren använt partistödet. 

2 Syfte 
Ulricehamns kommun ger ekonomiskt stöd till politiska partier och ska då enligt 
kommunallagen (KL) besluta om partistödets omfattning och formerna för stödet. 

Utöver vad som regleras i KL (2017:725) 4 kap 29–32 §§ gäller följande: 

3 Regler för partistöd 

3.1 Rätt till partistöd 
Det lokala partistödet i Ulricehamns kommun utgår till partier som är representerade i 
fullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap 29 § andra stycket KL.   

3.2 Grundstöd och mandatstöd 
Partistödet består av, 
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 Ett grundstöd, som uppgår till ett prisbasbelopp (PBB) för det aktuella året per parti 
och år samt 

 Ett mandatstöd, som uppgår till 30 % av PBB för det aktuella året per mandat och år. 

3.3 Fördelning av partistödet 
Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd 
enligt 14 kap vallagen (2005:837). 

Partistöd utgår under det kalenderår då utbetalningen gjorts även om representationen 
upphört. 

3.4 Redovisning och granskning 
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning till fullmäktige som visar 
att partistödet använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin, vilket 
anges i 4 kap 29 § 1 st. KL. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 

Partistöd utbetalas till partiets lokala partiförening, som ska ha antagna stadgar, styrelse och 
revisorer. Partiföreningen ska ha ett eget post- eller bankgiro eller bankkonto.  

Föreningen ska årligen, genom protokollsutdrag, anvisa det konto som utbetalning ska ske 
till samt vem/vilka som har rätt att teckna föreningens firma. 

3.5 Årlig utbetalning 
Partistöd utbetalas årligen efter beslut i kommunfullmäktige under maj månad. 

Redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap 31 § 1–2 st. KL ska lämnas in senast 1 april 
året efter det år som partistöd utbetalts för. 

Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap 31 § 1–2 st. KL inte lämnats in inom 
föreskriven tid (senast 1 april året efter det år som partistöd utbetalts för) utbetalas inget 
partistöd för nästkommande år. 



Regler för kommunalt partistöd i Ulricehamns kommun fr o m mandatperioden 2014-
2018   (reviderat av kommunfullmäktige 2015-03-26, § 44) 

I kommunallagen (KL 1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt 
partistöd. I Ulricehamns kommun ska därutöver följande gälla: 

1 § Rätt till partistöd 

Det lokala partistödet in Ulricehamns kommun utgår till partier som är representerade i enlighet 
med vad som föreskrivs i 2 kap 9 § 2 st KL.  

2 § Grundstöd och mandatstöd 

Partistödet består av 

- ett grundstöd, som uppgår till ett prisbasbelopp för det aktuella året per parti och år samt 

- ett mandatstöd, som uppgår till 30 % av prisbasbeloppet för det aktuella året per måndat 
och år. 

3 § Fördelning av partistödet 

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd 
enligt 14 kap vallagen (2005:837). 

Partistöd utgår under det kalenderår då utbetalningen gjorts även om representationen upphört.  

4 § Redovisning och granskning m m 

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har 
använts för det ändamål som anges i 2 kap 9 § 1 st KL. Till redovisningen ska fogas ett 
granskningsintyg. 

Partistöd utbetalas till partiets lokala partiförening, som ska ha antagna stadgar, styrelse och 
revisorer. Partiföreningen ska ha eget post- eller bankgiro eller bankkonto. Föreningen ska årligen 
genom protokollsutdrag anvisa det konto som utbetalningen ska ske till och genom 
protokollsutdrag visa vem/vilka som har rätt att teckna föreningens firma.  

5 § Årlig utbetalning 

Partistöd utbetalas årligen i förskott efter beslut i kommunfullmäktige under maj månad.  

Redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap 11 § 2 st KL ska lämnas in senast 1 april året 
efter det år partistöd utbetalts för.  

Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap 11 § 2 st KL inte lämnats in inom 
föreskriven tid (senast 1 april året efter det år partistöd utbetalts för) utbetalas inget stöd för 
nästkommande år.  
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§ 59/2020 
 

Hastighetsplan för Ulricehamns kommun 
Dnr 2016/325 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Hastighetsplan för Ulricehamns kommun antas.  
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun arbetade mellan 2010 till 2012 fram en hastighetsplan som omfattade 
tätorterna Ulricehamn, Timmele, Dalum, Blidsberg och Trädet. Planen blev dock aldrig 
antagen. Kommunstyrelsen gav därefter förvaltningen i uppdrag att revidera 
hastighetsplanen.  
 
Hastighetsplanens syfte är att vara ett underlag till framtida beslut angående justering av 
hastighetsgränser, samt vid planering av åtgärder som ökar hastighetsefterlevnaden på 
kommunens gator och vägar.  
 
För att en god efterlevnad av hastighetsgränsen ska uppnås är det viktigt att vägens karaktär 
överensstämmer med skyltad hastighet, antingen genom ombyggnad eller genom 
punktåtgärder. Genomförandet av planen bör ske etappvis då de berörda vägsträckorna till 
största del tillhör det statliga vägnätet (väg 46) där Trafikverket ansvarar för och beslutar om 
dessa åtgärder.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-01-29 från tf samhällsbyggnadschef 
2 Hastighetsplan för Ulricehamns kommun 
3 Samrådsredogörelse Hastighetsplan för Ulricehamns kommun 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Hastighetsplan för Ulricehamns kommun antas.  
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§  
 

Hastighetsplan för Ulricehamns kommun 
Dnr 2016/325 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Hastighetsplan för Ulricehamns kommun antas.  
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun arbetade mellan 2010 till 2012 fram en hastighetsplan som omfattade 
tätorterna Ulricehamn, Timmele, Dalum, Blidsberg och Trädet. Planen blev dock aldrig 
antagen. Kommunstyrelsen gav därefter förvaltningen i uppdrag att revidera 
hastighetsplanen.  
 
Hastighetsplanens syfte är att vara ett underlag till framtida beslut angående justering av 
hastighetsgränser, samt vid planering av åtgärder som ökar hastighetsefterlevnaden på 
kommunens gator och vägar.  
 
För att en god efterlevnad av hastighetsgränsen ska uppnås är det viktigt att vägens karaktär 
överensstämmer med skyltad hastighet, antingen genom ombyggnad eller genom 
punktåtgärder. Genomförandet av planen bör ske etappvis då de berörda vägsträckorna till 
största del tillhör det statliga vägnätet (väg 46) där Trafikverket ansvarar för och beslutar om 
dessa åtgärder.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-01-29 från tf samhällsbyggnadschef 
2 Hastighetsplan för Ulricehamns kommun 
3 Samrådsredogörelse Hastighetsplan för Ulricehamns kommun 
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§ 49/2020 
 

Hastighetsplan för Ulricehamns kommun 
Dnr 2016/325 
 
 
Beredande utskottets beslut 
Ärendet är klart för behandling i kommunstyrelsen 5 mars.  
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun arbetade mellan 2010 till 2012 fram en hastighetsplan som omfattade 
tätorterna Ulricehamn, Timmele, Dalum, Blidsberg och Trädet. Planen blev dock aldrig 
antagen. Kommunstyrelsen gav därefter förvaltningen i uppdrag att revidera 
hastighetsplanen.  
 
Hastighetsplanens syfte är att vara ett underlag till framtida beslut angående justering av 
hastighetsgränser, samt vid planering av åtgärder som ökar hastighetsefterlevnaden på 
kommunens gator och vägar.  
 
För att en god efterlevnad av hastighetsgränsen ska uppnås är det viktigt att vägens karaktär 
överensstämmer med skyltad hastighet, antingen genom ombyggnad eller genom 
punktåtgärder. Genomförandet av planen bör ske etappvis då de berörda vägsträckorna till 
största del tillhör det statliga vägnätet (väg 46) där Trafikverket ansvarar för och beslutar om 
dessa åtgärder.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-01-29 från tf samhällsbyggnadschef 
2 Hastighetsplan för Ulricehamns kommun 
3 Samrådsredogörelse Hastighetsplan för Ulricehamns kommun 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Hastighetsplan för Ulricehamns kommun antas.  
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-01-29 

Tjänsteskrivelse Hastighetsplan för Ulricehamns 
kommun 
Diarienummer 2016/325, löpnummer 274/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Hastighetsplan för Ulricehamns kommun antas.  
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun arbetade mellan 2010 till 2012 fram en hastighetsplan som omfattade 
tätorterna Ulricehamn, Timmele, Dalum, Blidsberg och Trädet. Hastighetsplanen blev dock 
aldrig antagen, kommunstyrelsen gav därefter förvaltningen i uppdrag att revidera 
hastighetsplanen.  
 
Hastighetsplanens syfte är att vara ett underlag till framtida beslut angående justering av 
hastighetsgränser, samt vid planering av åtgärder som ökar hastighetsefterlevnaden på 
kommunens gator och vägar.  
 
För att en god efterlevnad av hastighetsgränsen ska uppnås är det viktigt att vägens karaktär 
överensstämmer med skyltad hastighet, antingen genom ombyggnad eller genom 
punktåtgärder. Genomförandet av planen bör ske etappvis då de berörda vägsträckorna till 
största del tillhör det statliga vägnätet (väg 46). Där Trafikverket ansvarar för och beslutar 
om dessa åtgärder.  
 
 
Ärendet 
Ulricehamns kommun arbetade mellan 2010 till 2012 fram en hastighetsplan som omfattade 
tätorterna Ulricehamn, Timmele, Dalum, Blidsberg och Trädet. Hastighetsplanen blev dock 
aldrig antagen, anledningen var bland annat att de föreslagna hastigheterna ansågs vara för 
låga och det saknades en kostnadsberäkning. Kommunstyrelsen gav därefter förvaltningen i 
uppdrag att revidera hastighetsplanen.  
 
Den största förändringen är att lokalvägnätet, som till största del utgörs av bostadsgator, får 
ny hastighetsgräns 40 km/h istället för 30 km/h som det var föreslaget i tidigare plan. 
Anledningen är att efterlevnaden av 30 km/h bedöms bli liten och att det på många gator inte 
finns behov av att införa 30 km/h.  
 
Hastighetsplanens syfte är att vara ett underlag till framtida beslut angående justering av 
hastighetsgränser, samt vid planering av åtgärder som ökar hastighetsefterlevnaden på 
kommunens gator och vägar. Genom att avväga hastigheten väl, kan den valda gränsen 
medverka till att stadsrummet används på ett sätt som stödjer stadens utveckling.  
För att en god efterlevnad av hastighetsgränsen ska uppnås är det viktigt att vägens karaktär 
överensstämmer med skyltad hastighet, antingen genom ombyggnad eller genom 
punktåtgärder. Genomförandet av planen bör därför ske etappvis. De vägsträckor som det i 
första hand krävs åtgärder på tillhör det statliga vägnätet (väg 46) så är det Trafikverket som 
ansvarar för och beslutar om dessa åtgärder. Det krävs att kommunen har en fortsatt dialog 
med Trafikverket och att kommunen prioriterar åtgärder på väg 46 vid inspel till regional 
plan.  
 



  2016/325, 274/2020 2(2) 

Då det kan ta lång tid innan den här typen av åtgärder kommer till ett genomförande så 
kommer i ett första steg 50 km/h bibehållas på delar av de sträckor som kommunen på sikt 
avser införa 40 km/h på. Införandet av 40 km/h på dessa sträckor avses därefter ske 
succesivt i samband med att åtgärder genomförs. 
 
När hastighetsplanen blivit antagen ska trafikföreskrifter på de föreslagna 
hastighetsgränserna tas fram och beslutas. Efter det tas underlag fram för omskyltning vilket 
samordnas med Trafikverket, omskyltning bedöms tidigast kunna ske under hösten 2020.  
Kostnaden för omskyltning till de nya hastighetsgränser som omfattas av den kortsiktiga 
planen beräknas uppgå till 300 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
1 Hastighetsplan för Ulricehamns kommun 
2 Samrådsredogörelse Hastighetsplan för Ulricehamns kommun 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Författningshandboken 
 
 
 

Andreas Ekman Mats Kindlund 
Tf samhällsbyggnadschef Gatuingenjör 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Ulricehamns kommun arbetade mellan 2010 till 2012 fram en hastighetsplan med hjälp av 
upphandlad konsult, hastighetsplanen blev dock aldrig antagen. Kommunstyrelsen gav 
därefter förvaltningen i uppdrag att revidera hastighetsplanen. Förvaltningen fick även i 
uppdrag att anpassa arbetet med hastighetsplanen efter den översyn av det nationella 
regelverket som staten har aviserat. 

Från den 2 maj 2008 är det i Sverige möjligt att skylta hastigheten i steg om 10 km/h, från 30 
km/h och upp till 120 km/h. Syftet är att få en bättre anpassning av hastigheterna i 
förhållande till de trafikpolitiska målen. Förändringen av hastighetsbegränsningarna är 
avsedd att ge ökad trafiksäkerhet och bidra till ökad respekt och acceptans för 
hastighetsgränserna. 

Genom att avväga hastigheten väl kan den valda gränsen medverka till att stadsrummet 
används på ett sätt som stödjer stadens utveckling. År 2016 gav regeringen trafikanalys i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för, och konsekvenserna av sänkt bashastighet i tätort. 
Bashastighet är den högst tillåtna hastighet som fordon får föras i om inget annat är beslutat. 
Rapporten från trafikanalys förordar att en ny bashastighet på 40 km/h inom tättbebyggt 
område införs. En tydlig fördel med att införa en ny bashastighet är att de får ett snabbt 
genomslag över hela landet.1 I dagsläget är det möjligt att göra dessa förändringar inom 
ramen för lokala trafikföreskrifter. 

2 Syfte 
Hastighetsplanens syfte är att vara ett underlag till framtida beslut angående justering av 
hastighetsgränser, samt vid planering av åtgärder som ökar hastighetsefterlevnaden på 
kommunens gator och vägar.  

3 Metod 
Hastighetsplanen har tagits fram med hjälp av utvalda delar ur handboken rätt fart i staden.2  
Handboken syftar till att få nationell likhet och igenkänning.  

 

 
1 Trafikanalys. Sänkt bashastighet i tätort.2017. https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2017/rapport-
2017_16-sankt-bashastighet-i-tatort.pdf (Hämtad 2018-12-18) 
2 SKL och Vägverket.2008. Rätt fart i staden. Sveriges kommuner och landsting, Stockholm 

https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2017/rapport-2017_16-sankt-bashastighet-i-tatort.pdf
https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2017/rapport-2017_16-sankt-bashastighet-i-tatort.pdf
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Figur 1. Olika livsrum (källa: Caroline Andersson, Rätt fart i staden)

3.1 Inventering 
För att kunna identifiera vilken hastighetsnivå som är lämplig i förhållande till gatans och 
gaturummets funktion och utformning delas varje gata in i olika rum enligt 
livsrumsmodellen. I denna modell delas staden och tätorten in i tre olika rum och två 
mellanrum. Inventeringen gjordes även genom fältstudier och med stöd av befintligt 
dataunderlag. 

Frirum(F): Rum för cyklister, fotgängare och de lekande barnen. I frirummet ska de 
oskyddade trafikanterna inte behöva oroa sig för motorfordonstrafik.  

Integrerat frirum(IF): Rum där fotgängare och cyklister är prioriterade. Motorfordon har 
möjlighet till begränsad inkörning men alltid med stor hänsyn till de oskyddade trafikanterna 

Mjuktrafikrum(M): Rum som omfattar större delen av stadens gaturum. Väggarna i 
rummen uttrycker ett anspråk på kontakt och närvaro. Rummet bör tillmötesgå människors 
anspråk att lätt röra sig i rummets längs-och tvärsriktning. 

Integrerat transportrum(IT): Oskyddade trafikanter kan färdas i rummet men har inga 
anspråk på att korsa det. Det finns också ringa anspråk på vistelse i rummet.  

Transportrum(T): Rum för enbart motorfordonstrafik, där gång och cykelpassager på ett 
bekvämt och tryggt sätt är separerade.  

 

 

 

 

3.2 Nulägesbeskrivning 
Nulägesbeskrivningen bygger på bedömning av livsrum från inventeringen samt uppgifter 
om befintlig hastighetsgräns och bil-, kollektiv-och utryckningsnätens funktion. Data 
sammanställs sedan i en Excel fil, där de olika anspråken viktas mot varandra.  

De Stadsbyggnadskvaliteter som tas i beaktning är: 
• Stadens karaktär 
• Tillgänglighet 
• Trygghet 
• Trafiksäkerhet 
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3.3 Analys och bearbetning 
Nulägesbeskrivningen utgör underlag för analys och bearbetning av data. Ett antal 
kvalitetavvikelser av låg kvalitet har konstaterats. För att reducera antalet och graden av 
kvalitetsavvikelser görs en länkoptimering som sammanväger de olika anspråken. Höjning 
och sänkning av hastighetsgränsen prövas och konsekvenserna analyseras. Detta görs för att 
minska plottrigheten och skapa ett sammanhängande nät. I ett sista steg görs en 
systemanpassning så att endast hastighetsgränserna 30, 40 och 60 km/h respektive 
gångfartshastighet förekommer i hastighetssättningen. 

3.4 Avvikelsehantering 
För de platser, sträckor eller punkter som i analysen uppvisar låg kvalitet inom ett eller flera 
av bedömningskriterierna görs en sammanställning som redovisas i avsnitt 5.  
Bedömningskriterierna är Stadens karaktär, tillgänglighet, trygghet och trafiksäkerhet. 

4 Nulägesbeskrivning 

4.1 Nuvarande hastighetsgränser 
Nuvarande hastighetsbegränsningar har hämtats från Nationell vägdatabas. På de flesta 
kommunala gator och vägar gäller idag hastighetsbegränsning 50 km/h. Flertal gator utanför 
skolor och förskolor har tidsbegränsad hastighetsbegränsning till 30 km/h. I 
hastighetsplanen kommer nuvarande hastighetsbegränsningar att redovisas.  

4.2 Kollektivtrafik 
I Ulricehamns tätort finns kollektivtrafik i form av bussar i linje och närtrafik. I övriga orter 
finns regionbusstrafik. Kollektivtrafiken sköts av Västtrafik AB.  

4.3 Biltrafiknätet 
Med Nationell vägdatabas som underlag har biltrafiknätet delats in i övergripande 
huvudvägnät, huvudvägnät och lokalvägnät. Huvudvägnätet ska kanalisera trafik från 
lokalvägnätet vilket innebär högre anspråk på framkomlighet och åtgärder för oskyddade 
trafikanter. På lokalvägnätet är biltrafikens samspel med de oskyddade trafikanterna viktig. 

4.4 Bedömning av nuläget 
En inledande analys har gjorts utifrån befintliga hastighetsbegränsningar. Var och en av 
dessa har bedömts inom kvaliteterna tillgänglighet för bil-och kollektivtrafik, karaktär, 
trygghet och trafiksäkerhet. Alla kvaliteter är dock inte tillämpliga på alla delar av nätet.  
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4.5 Livsrum 
För att kunna identifiera vilken hastighetsnivå som är lämplig i förhållande till gaturummets 
funktion och gatans utformning delas varje gata in i olika rum enligt livsrumsmodellen. I 
denna modell delas staden och tätorten in i tre olika rum och två mellanrum. 

5 Analys 
Länkoptimering har utförts för att välja den hastighetsnivå som bäst balanserar anspråken 
för de olika stadsbyggnadskvaliteterna. I samband med detta har även en anpassning av 
hastighetsbegränsningarna gjorts, så att endast 30, 40 och 60 km/h respektive 
gångfartshastighet förekommer i hastighetssättningen. De förändringar som har gjorts för att 
minska plottrigheten och skapa ett sammanhängande nät innebär i vissa fall att avvikelser 
ökar något. I ett första steg så kommer 50 km/h bibehållas på vissa sträckor fram till att 
åtgärder för anpassning till 40 km/h genomförts.  

Tillgänglighetsanspråken för buss, ambulans och räddningstjänst har stor betydelse. Innan 
vägar byggs om för att anpassas till lägre hastigheter bör kommunen samråda med 
räddningstjänst och trafikhuvudman. En sänkning av hastigheten bör dock kunna accepteras 
på platser där oskyddade trafikanter och stadens karaktär har stora och viktiga anspråk. 

6 Kvalitetavvikelser 

6.1 Identifierade kvalitetsavvikelser 
De punktavvikelser som framkommit är gång-och cykelstråk som korsar biltrafik på sträckor 
där hastighetsbegränsningen föreslagits till 60 km/h och på sträckor på det högtrafikerade 
vägnätet som föreslagits få 40 km/h. 

Exempel på detta är övergångsställen samt gång-och cykelpassager i Ulricehamn på: 

 Tre Rosors väg 

 Grönahögsvägen 

 Strandgatan 

I Trädet på: 

 Centralvägen 

I Dalum på: 

 Centralvägen  

I Blidsberg på: 

 Falköpingsvägen 

I Timmele på: 
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 Falköpingsvägen 

6.2 Åtgärdsförslag 
Åtgärdsförslag för avvikelser med låg kvalitet 

Vid vald hastighetsgräns kan något av stadsbyggnadskvaliteterna bedömas få en låg kvalitet. 
Kvaliteterna som tas i beaktning är: Stadens karaktär, tillgänglighet, trygghet och 
trafiksäkerhet. 

Korsningspunkter med oskyddade trafikanter på sträckor med föreslagen 
hastighetsbegränsning 60 km/h och högtrafikerade gator med 40 km/h måste 
hastighetssäkras. Det är viktigt att säkra de platser där många oskyddade trafikanter behöver 
korsa vägen. Exempel på detta är:  

 Alla övergångsställen på Tre Rosors väg i Ulricehamn. Det är mycket viktigt att 
hastighetssäkra de övergångsställen där många barn och äldre passerar.  

 Övergångsställen vid förskola på Grönahögsvägen i Ulricehamn. 

 Övergångställen på Strandgatan i Ulricehamn. 

 Övergångsstället utanför skolan på Falköpingsvägen (väg 46) i Blidsberg. Detta 
övergångsstället är mycket viktigt att hastighetssäkra eftersom många barn passerar 
här.  

 De fyra övergångsställena längs Centralvägen (väg 46) samt vid busshållplatsen söder 
om Industrigatan i Trädet. 

 Vid busshållplatserna på Centralvägen (väg 46) i Dalum. 

 Övergångsstället och busshållplats utanför skolan på Falköpingsvägen (väg 46) i 
Timmele och säkrad passage vid Herrljungavägen. 

På sträckor där hastighetsefterlevnaden konstateras vara låg kommer fysiska åtgärder behöva 
utföras. Utbyggnaden av dessa görs succesivt utefter att behovet konstaterats. 

7 Hastighetsplan 
Det slutliga förslaget till hastighetsplan kommer att redovisas nedan. Först kommer de 
långsiktiga planer att presenteras för att sedan beskriva hur hastighetssättningen är tänkt att 
ske etappvis. Överlag ger förslaget få avvikelser med låg kvalitet. Resultatet i Ulricehamns 
kommun är att 40–60 km/h föreslås på det övergripande huvudvägnätet och huvudsakligen 
40 km/h på huvudvägnätet. På lokalnätet föreslås 40 km/h med undantag för vissa sträckor 
vid exempelvis skolor där 30 km/h föreslås. Gator inom industriområden föreslås få en 
hastighetsbegränsning på 40 alternativt 60 km/h.  

Förslaget till hastighetsplan är en långsiktig plan som ger en målbild av hastighetsgränserna. 
Själva genomförandet av hastighetsplanen behöver dock delas upp i etapper. 
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Hastighetsförändringarna som kan behöva genomföras mer på sikt är främst åtgärder som 
förutsätter stora investeringar i form av ombyggnad eller fysiska åtgärder.  

En utvärdering som finns beskriven i rätt fart i staden visar att en sänkning av hastigheten 
från 50 km/h till 40 km/h har en betydande vinst i tätorter. Medelhastigheten sänks i snitt 
med 3 km/h, vilket innebär en minskad risk för dödsolyckor med 25–30 procent. Restiden 
påverkas mindre än en halv minut i restidsförlängning.3 

Körning i tätort orsakar även större bränsleförbrukning än till exempel landsvägskörning. 
Många stopp och accelerationer är en orsak. Lägre hastighet och framför allt ett jämnt 
körsätt ger vid körning i tätort mindre utsläpp av koldioxid och minskad bullernivå. 4 

Hastigheten har en stor inverkan på trafiksäkerheten, det gäller främst konsekvenserna av en 
kollision. Vid en sänkning från 50 km/h till 40 km/h minskas stoppsträckan markant vilket 
är direkt avgörande för konsekvenserna vid en olycka.5  

En bullerkartläggning har utförts över Ulricehamns kommun där konsekvenser av nya 
hastighetsgränser har utretts. Om hastighetsöversynen genomförs i sin helhet blir effekten 
totalt att ca 700 personer färre än i dag exponeras för ljudnivåer över 55 dB(A). Även de som 
i dag utsätts för mycket höga nivåer, över 65 dB(A) vid fasad, minskar betydligt. 

7.1 Hastighetsplan Blidsberg 
Tätorten utgörs i huvudsak av bostadsområden och i södra delen av Blidsberg finns ett litet 
Industriområde. Genom tätorten går väg 46 som sträcker sig mellan Ulricehamn och Skövde, 
vägen domineras idag av genomfartstrafik och bedöms som integrerat transportrum. Väg 
1865 ansluter genom västra delen av samhället till väg 46 och bedöms också vara integrerat 
transportrum. Resterande vägar är mjuktrafikrum. 

Det finns gång- och cykelväg på västra sidan utmed väg 46. Det finns inget utbyggt gång- och 
cykelvägsnät inom lokalvägnätet utöver belagd banvall som går genom samhället.  

Gällande hastighetsbegränsning inom tätorten är 50 km/h utom vid skolan och förskolan, 
där det är 30 km/h.  

Kvalitetsavvikelse finns på övergångsstället utanför skolan på Falköpingsvägen. Detta 
övergångsstället är viktigt att hastighetssäkra.   

Karta över föreslagna hastighetsbegränsningar finns redovisat i bilaga 6.  

 

 

 

 

 
3 SKL och Vägverket.2008. Rätt fart i staden. Sveriges kommuner och landsting, Stockholm. 
4 Ibid 
5 Ibid. 
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7.2 Hastighetsplan Dalum 
Tätorten utgörs i huvudsak av bostadsområden. Genom tätorten går väg 46 som sträcker sig 
mellan Ulricehamn och Skövde, vägen domineras idag av genomfartstrafik och bedöms som 
integrerat transportrum. Resterande vägar bedöms som mjuktrafikrum. 

Det finns gång- och cykelväg på östra sidan utmed väg 46 men inget utbyggt gång- och 
cykelvägsnät inom lokalvägnätet.  

Gällande hastighetsbegränsning inom tätorten är 50 km/h.  

Kvalitetsavvikelser finns vid busshållplatserna på Centralvägen (väg 46), de platserna 
behöver hastighetssäkras. 

Karta över föreslagna hastighetsbegränsningar finns redovisat i bilaga 7.  

7.3 Hastighetsplan Timmele 
Tätorten Timmele utgörs i huvudsak av bostadsområden och i södra delen av tätorten finns 
skola och förskola, i norra delen finns ett industriområde. Genom tätorten går väg 46 som 
sträcker sig mellan Ulricehamn och Skövde, från väster ansluter väg 182 och väg 1835 till väg 
46, dessa bedöms som integrerat transportrum. Resterande vägar bedöms som 
mjuktrafikrum. 

Det finns gång- och cykelväg på östra sidan utmed väg 46 från skolan och söderut samt från 
väg 182 till plantvägen(idrottsplats). Gång- och cykelväg finns även utmed väg 1835 och del 
av väg 182. Det finns inget utbyggt gång- och cykelvägsnät inom lokalvägnätet utöver belagd 
banvall som går genom samhället.  

Gällande hastighetsbegränsning inom tätorten är 50 km/h. utom vid skolan och förskolan, 
där det är 30 km/h. 

Kvalitetsavvikelse finns på övergångsställe och busshållplats utanför skolan på 
Falköpingsvägen (väg 46) och korsningen vid Herrljungavägen. 

Karta över föreslagna hastighetsbegränsningar finns redovisat i bilaga 8.  
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7.4 Hastighetsplan Trädet 
Tätorten utgörs främst av bostadsområden och i östra delen av tätorten finns en skola. 
Genom tätorten går Väg 46 sträcker sig mellan Ulricehamn och Skövde som bedöms som 
integrerat transportrum. De allmänna vägarna 1859 och 1887 som korsar samhället i östlig-
västlig riktning bedöms även som integrerat transportrum. Dock är trafikmängden på dessa 
vägar relativt låg. Resterande vägar bedöms som mjuktrafikrum. 

Det finns gång- och cykelväg på östra sidan utmed väg 46. Det finns inget utbyggt gång- och 
cykelvägsnät inom lokalvägnätet utöver belagd banvall som går genom samhället.  

Gällande hastighetsbegränsning inom tätorten är 50 km/h.  

Kvalitetsavvikelse finns på de fyra övergångsställena längs Centralvägen (väg 46) samt vid 
busshållplatsen söder om industrigatan. 

Karta över föreslagna hastighetsbegränsningar finns redovisat i bilaga 9.  

 

7.5 Hastighetsplan Ulricehamn 
Det övergripande huvudvägnätet består av; Falköpingsvägen, Strandvägen och 
Marbäcksvägen som förbinder väg 46 med väg 157 i nord-sydlig riktning. Jönköpingsvägen 
och Rönnåsgatan som ansluter till väg 40 österut och Tre Rosors väg som till viss del 
fungerar som genomfartsled men som främst matar interntrafiken i tätorten. 
Falköpingsvägen bedöms som transportrum och övriga gator som integrerat transportrum 

Huvudvägnätet som i huvudsak samlar upp trafiken från bostadsområden, industriområden 
och centrumgator bedöms också som integrerat transportrum. Bostadsgator och övriga gator 
bedöms som mjuktrafikrum, med undantag för norra delen av Storgatan och till de 
anslutande gator som bedöms som frirum respektive integrerat frirum. 

Det finns gång- och cykelvägar utmed större delen av huvudvägnätet, på några sträckor ligger 
dock inte gång- och cykelvägen utmed huvudvägen men i dessa fall finns alternativ väg för 
gående och cyklister.  

Gällande hastighetsbegränsning inom tätorten är 50 km/h. I vissa bostadsområden är det 
idag 30 km/h och på vissa sträckor runt skolor är det tidsbegränsad 30 km/h. 

Kvalitetavvikelser finns på övergångställena och gång-och cykelpassager på Tre Rosors väg, 
Grönahögsvägen och Strandgatan.  

Karta över föreslagna hastighetsbegränsningar finns redovisat i bilaga 10.  
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8 Genomförande i etapper 
Med beaktning av inkomna yttrande föreslås hastighetsplanen införas stegvis. Ulricehamns 
kommuns ställningstagande är att 40 km/h ska vara bashastighet inom tättbebyggt område, 
men för att samtidigt uppnå en acceptabel efterlevnad krävs fysiska åtgärder. Det tar 
generellt lång tid för att genomföra den här typen av åtgärder, då kommunen inte råder över 
frågan eftersom det rör statlig väg (väg 46). Det krävs att kommunen har en fortsatt dialog 
med Trafikverket i frågan och att kommunen prioriterar åtgärder på väg 46 vid inspel till 
regional plan. 

Som första steg i ett genomförande utförs etapp 1 där 50 km/h bibehålls på en del av de 
sträckor som kommunen på sikt avser införa 40 km/h på. Införandet av 40 km/h på dessa 
sträckor avses därefter genomföras i etapp 2 i samband med att de fysiska åtgärderna 
genomförs. I ett första genomförande av planen kommer nya hastighetsgränser införas i 
enlighet med bilagor 1–5. 

Kostnaden för omskyltning till de nya hastighetsgränser som omfattas av den kortsiktiga 
planen beräknas uppgå till 300 000 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Stegvis övergång från 50 km/h till 40 km/h
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9 Bilagor 
 

1. Hastighetsplan Blidsberg etapp 1 

2. Hastighetsplan Dalum etapp 1 

3. Hastighetsplan Timmele etapp 1 

4. Hastighetsplan Trädet etapp 1 

5. Hastighetsplan Ulricehamn etapp 1 

6. Hastighetsplan Blidsberg etapp 2 

7. Hastighetsplan Dalum etapp 2 

8. Hastighetsplan Timmele etapp 2 

9. Hastighetsplan Trädet etapp 2 

10. Hastighetsplan Ulricehamn etapp 2  
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Bilaga 1 Hastighetsplan Blidsberg etapp 1
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Bilaga 2 Hastighetsplan Dalum etapp 1
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Bilaga 3 Hastighetsplan Timmele etapp 1
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   Bilaga 4 Hastighetsplan Trädet etapp 1
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Bilaga 5 Hastighetsplan Ulricehamn etapp 1
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Bilaga 6 Hastighetsplan Blidsberg etapp 2
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Bilaga 7 Hastighetsplan Dalum etapp 2
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Bilaga 8 Hastighetsplan Timmele etapp 2
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Bilaga 9 Hastighetsplan Trädet etapp 2
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Bilaga 10 Hastighetsplan Ulricehamn etapp 2
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Samrådets genomförande  
Hastighetsplan för Ulricehamns kommun har varit ute på remiss under perioden 2019-01-15 
till 2019-02-12. Remisshandlingen har sänts till kommunala och statliga myndigheter samt 
berörda sakägare.  

Under samrådstiden har fem skrivelser inkommit. Yttrandena sammanfattas och 
kommenteras nedan.  

Statliga verk och myndigheter 
1. Polismyndigheten 
2. Trafikverket 

Kommuner 
3. Herrljunga kommun 

Övriga 
4. Blidsbergs väg och samhällsförening 

 

Sammanfattning och förslag till ändringar 
Statliga verk och myndigheter 

1. Polismyndigheten 
 

 Det övergripande syftet med hastighetsplanen är att minska olyckorna, 
dödsolyckor förekommer inte alls i våra tätorter sen år 2000. Runt våra skolor 
klagas det däremot på mycket på höga hastigheter. När hastighetskontroller 
utförts där är det påfallande många föräldrar, personal eller boende i närheten 
som åker fast trots att de är högst medvetna om att det är hastighetsbegränsat till 
30km/h där. Polismyndigheten bedömer att en i stort sett allmän sänkning av 
hastighetsbegränsningen från 50km/h till 40km/h i våra tätorter skulle innebära 
en kraftfull ökning av antalet fortkörare och klagomål på fortkörare.  
 
För att få ner hastigheterna behövs stora förändringar i trafikmiljön så att den 
inbjuder till att hålla hastigheterna. Man vet sen länge att en bilist inte någon 
längre sträcka kan hålla 30km/h om det går att köra fortare. Vi har redan idag 
problem med detta och det kommer bara öka vid en hastighetssänkning. Polisen i 
Ulricehamn bedömer att hastighetsplanen inte kommer uppnå sina syften och 
motsätter sig alltså den. 
 
Kommentar: I tätorterna som finns utmed väg 46 ligger närmare 30% av 
bostäderna i direkt anslutning till väg 46 och är därför direkt påverkade av 
trafikmiljön.  
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Det handlar i mångt och mycket om människors psykiska hälsa kopplat till oro för 
sina barn, olyckor och trafikbuller. Kommunen anser att det är viktigt att väga in 
tryggheten och livsmiljön för invånarna i orterna utmed väg 46. Trots 
trafikbelastningen så måste personer kunna vistas i samhällskärnan utan en 
känsla av olust eller otrygghet. Det är en förutsättning för att orterna ska kunna 
hållas levande och utvecklas. 

 

2. Trafikverket 
 Trafikverket skriver i sitt yttrande att det är viktigt att hastighetsgränserna 

överensstämmer med vägarnas utformning samt att långa sträckor med 
hastighetsgräns 30–40 km/h generellt har en låg hastighetsefterlevnad. 

Kommentar: Kommunen anser att 40 km/h är en motiverad hastighetsgräns 
inom orterna och anser att det är viktigt att åtgärder förs så att föreslagen 
hastighetsgräns efterlevs. Genom väl avvägda fysiska åtgärder anser kommunen 
att efterlevnad av 40 km/h kan uppnås. 
 

 I Blidsberg på väg 46 söder om korsningen med väg 1865 och norr om samma 
korsning kan hastighetsbegränsningen 40 km/h anses rimlig med avseende på ett 
lite större behov av att korsa vägarna för de oskyddade trafikanterna. På väg 1865 
närmast väg 46 finns det fastigheter på bägge sidor om vägen och behovet att 
korsa är större och därmed kan hastighetsbegränsningen 40 km/h anses rimlig 
även här. I övrigt finns det inget i det integrerade transportrum som talar för en 
lägre hastighetsbegränsning än dagens 50 km/h. Trafikverket anser att föreslagen 
hastighetsbegränsning inte är lämpligt på de statliga vägarna samt att de inte 
stämmer överens med befintlig trafikmiljö och därmed skulle 
hastighetsefterlevnaden bli låg. 

Kommentar: För att tillgodose Trafikverkets bedömning av lämpligt val av 
hastighet så föreslår vi att 50 km/h bibehålls på väg 46 inom tättbebyggt område, 
söder om norra korsningen med S:t Bertils väg. Norr om korsningen står 
kommunen fast vid bedömningen om att ny hastighetsgräns ska vara 40 km/h på 
väg 46, sträckan blir då 1 100 meter. 
På väg 1865 ser vi det möjligt att bibehålla 50 km/h på sträckan norr om 
Åsenvägen eftersom det endast är bebyggelse på västra sidan om vägen och det 
inte finns något behov av att korsa den. 

 
 I Dalum finns det inget i de integrerade transportrummen som talar för en lägre 

hastighetsbegränsning än dagens 50 km/h. Trafikverket anser att föreslagen 
hastighetsbegränsning inte stämmer överens med befintlig trafikmiljö och 
hastighetsefterlevnaden kommer därmed att bli låg. 

Kommentar: Söderifrån på väg 46 bedömer vi att 50 km/h kan bibehållas till 
direkt söder om korsningen med Vedåslavägen. Norrifrån på väg 46 kan 50 km/h 
bibehållas fram till att bebyggelse börjar på båda sidor av vägen. 4o km/ h föreslås 
på väg 1874 liksom övrig del av väg 46 (1 100 meter) inom tättbebyggt område.  

 
 I Timmele på väg 46 finns det inget i det integrerade transportrummen som talar 

för en lägre hastighetsbegränsning än dagens 50 km/h inom tättbebyggt område. 
Behovet att korsa vägen är ringa och passager finns på de platser där 
korsningsbehov finns. På väg 46, söder om Timmele, utanför tättbebyggt område 
där hastighetsplanen föreslår 60 km/h är det skog på bägge sidor av vägen, inget 
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behov för oskyddade trafikanter att korsa vägen. Det finns inget i dagens 
trafikmiljö som talar för 60 km/h. Eventuellt beslut om 60 km/h söder om och 
utanför gränsen tättbebyggt området kommer föreslås avstyrkas av Trafikverket. 
På väg 182 och väg 1835, närmast väg 46 kan hastighetsbegränsningen 40 km/h 
anses rimlig med avseende på ett större behov av att korsa vägarna för de 
oskyddade trafikanterna.  

I övrigt finns det inget i de integrerade transportrummen som talar för en lägre 
hastighetsbegränsning än dagens 50 km/h. Trafikverket anser att föreslagen 
hastighetsbegränsning inte är lämpligt på de statliga vägarna samt att de inte 
stämmer överens med befintlig trafikmiljö och därmed skulle 
hastighetsefterlevnaden bli låg. 

Kommentar: På väg 46 söder om gränsen för tättbebyggt område bedömer 
Trafikverket att det inte finns skäl för sänkning av hastighetsgräns som 
kommunen föreslår i hastighetsplanen. Kommunen ser heller inte att det finns 
skäl att besluta om ny gräns för tättbebyggt område. 

Kommunen anser att 40 km/h ska gälla inom tättbebyggt område. På väg 46, 
sträckan norr om väg 182 där 60 km/h föreslagits, ändras förslaget till 50 km/h 
för att få det enhetlighet med övriga orter. 

Inom gräns för tättbebyggt område på västra delarna av väg 1835 och väg 182 
finns ingen separering av gående eller cyklister. Här anser kommunen att 
hastighetsgränsen ska vara 40 km/h. 

 
 I Trädet på väg 46 finns det inget i det integrerade transportrummen som talar för 

en lägre hastighetsbegränsning än dagens 50 km/h inom tättbebyggt område. På 
väg 46, på den södra delen anses 60 km/h som en befogad hastighetsbegränsning, 
i enlighet med föreslagen hastighetsplan. Detta med anledning av att landskapet 
öppnar upp sig och det är färre fastigheter och anslutningar. På väg 1859 och väg 
1887 finns det inget i de integrerade transportrummen som talar för en lägre 
hastighetsbegränsning än dagens 50 km/h.  
 
Trafikverket anser att föreslagna hastighetsbegränsning inte är lämpligt på de 
statliga vägarna samt att de inte stämmer överens med befintlig trafikmiljö och 
därmed skulle hastighetsefterlevnaden bli låg.  

Kommentar: Kommunen anser att 40 km/h ska gälla inom tättbebyggt område. 
På väg 46 bibehålls dock 50 km/h i södra änden av det tättbebyggda området 
istället för föreslagen höjning till 60 km/h. Gräns för 50 km/h dras däremot fram 
till bron över Ätran. Likadant bibehålls 50km/h i norra änden av tättbebyggt 
område fram till en punkt 150 meter söder om Torngatan. Sträckan med 
hastighetsgränsen 40 km/h på väg 46 blir då 300 meter. 

På väg 1859 saknas separation för gående och cyklister och det är många otydliga 
fastighetsutfarter. Här anser kommunen att hastighetsgränsen ska vara 40 km/h. 
Vi anser även att 40 km/h är motiverat på väg 1887. 

 
 Inget yttrande gällande Ulricehamn, då ingen hastighetsförändring på statliga 

vägnätet är föreslagen.  
Kommentar: Noteras 
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Kommuner  

3. Herrljunga kommun 
 Herrljunga kommun har inget att erinra mot er hastighetsplan.         

Kommentar: Noteras 

Övriga 

4. Blidsbergs väg och samhällsförening  
 Blidsbergs väg och samhällsförening ställer sig mycket positiva till en 

hastighetssänkning från 50km till 40km/h på den sträckning som förslaget visar. 
Förslaget låter mycket bra men vi ställer oss frågande till hur det skall säkerställas 
att den nya hastighetsbegränsningen hålls, nya skyltar är inte tillräckligt. Vi 
behöver någon typ av farthinder/fartbegränsning främst i backen ner från skolan 
mot korsningen av väg 46/väg 1865.  

 
Att öka säkerheten vid övergångstället vid skolan låter bra men det 
övergångsstället som används mest frekvent i samhället är övergångsstället som 
är placerat vid Basta Kvarn. Här är busshållplatser placerade och dessutom ligger 
Pastellens förskola vid detta övergångsställe, vilket gör att många av samhällets 
barn passerar väg 46 just här. Här behövs tydliggöras att det är en passage över 
vägen som är använt av många samt att hastigheten behöver begränsas. Även 
övergångstället vid Fällestorpsvägen bör ses över då det är flitigt använt av 
skolbarn. 
 
Förslaget visar även på en felaktighet gällande cykelbanan som inte är på östra 
sidan av väg 46 utan på den västra sidan av vägen. Eftersom en stor del av 
samhällets villaområden ligger på den östra sidan måste väg 46 korsas för att 
kunna nyttja cykelbanorna, dessutom ligger både förskola och skola på den västra 
sidan vilket gör att tydliga och säkra övergångställen medför att cykelbanorna kan 
användas säkrare. 
Kommentar: Felet i texten gällande cykelbanan revideras och övriga synpunkter 
noteras.  
 

 
 
 

Sebastian Olofsson   Mats Kindlund 
Samhällsbyggnadschef   Gatuingenjör  
Miljö och samhällsbyggnad  Exploateringsenheten 
    Miljö och samhällsbyggnad 
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§ 60/2020 
 

Ansökan om investeringsmedel för ombyggnad av 
Maskinvägen 6 
Dnr 2020/25 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel till projektering beviljas.  
 
Investeringsmedel för ombyggnad av Maskinvägen 6, 0,5 mnkr, finansieras genom 
ianspråktagande av rörelsekapitalet.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för projektering inför ombyggnad av 
Maskinvägen 6, 0,5 mnkr. Investeringen möjliggör att leva upp till gällande arbetsmiljökrav 
för fastighetsskötare, vaktmästare, snickare, personal inom service- och skogslag. 
Fastigheten Verktyget 4 förvärvades den 15 januari i år. Lokalen behöver byggas om för att 
åstadkomma funktioner som saknas i lokalerna. Det finns kontor i byggnaden som kan 
fortsätta användas som förut. Behoven som behöver uppfyllas är: 
 

 Verkstad och förråd för fastighetsskötare/vaktmästare 
 Snickeri och förråd för snickare 
 Lunch- och omklädningsrum, wc och duschar för 45 personer 
 Förråd och verkstadslokaler för stads- och skogslaget 
 Garage/carport för bilar, ca 20 st 
 Stängsel för inhägnad av fordon och material som kan stå ute. 

 
Medel söks för att genomföra projektering inför ombyggnad. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Det finns inga 
budgetmedel avsatta för ändamålet. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet 
med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Övriga driftskostnadskonsekvenser hanteras i internbudgeten för 2020. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-01-17 från tf servicechef 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel till projektering beviljas.  
 
Investeringsmedel för ombyggnad av Maskinvägen 6, 0,5 mnkr, finansieras genom 
ianspråktagande av rörelsekapitalet.  
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§  
 

Ansökan om investeringsmedel för ombyggnad av 
Maskinvägen 6 
Dnr 2020/25 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel till projektering beviljas.  
 
Investeringsmedel för ombyggnad av Maskinvägen 6, 0,5 mnkr, finansieras genom 
ianspråktagande av rörelsekapitalet.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för projektering inför ombyggnad av 
Maskinvägen 6, 0,5 mnkr. Investeringen möjliggör att leva upp till gällande arbetsmiljökrav 
för fastighetsskötare, vaktmästare, snickare, personal inom service- och skogslag. 
Fastigheten Verktyget 4 förvärvades den 15 januari i år. Lokalen behöver byggas om för att 
åstadkomma funktioner som saknas i lokalerna. Det finns kontor i byggnaden som kan 
fortsätta användas som förut. Behoven som behöver uppfyllas är: 
 

 Verkstad och förråd för fastighetsskötare/vaktmästare 
 Snickeri och förråd för snickare 
 Lunch- och omklädningsrum, wc och duschar för 45 personer 
 Förråd och verkstadslokaler för stads- och skogslaget 
 Garage/carport för bilar, ca 20 st 
 Stängsel för inhägnad av fordon och material som kan stå ute. 

 
Medel söks för att genomföra projektering inför ombyggnad. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Det finns inga 
budgetmedel avsatta för ändamålet. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet 
med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Övriga driftskostnadskonsekvenser hanteras i internbudgeten för 2020. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-01-17 från tf servicechef 
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§ 50/2020 
 

Ansökan om investeringsmedel för ombyggnad av 
Maskinvägen 6 
Dnr 2020/25 
 
 
Beredande utskottets beslut 
Ärendet är klart för behandling i kommunstyrelsen 5 mars.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för projektering inför ombyggnad av 
Maskinvägen 6, 0,5 mnkr. Investeringen möjliggör att leva upp till gällande arbetsmiljökrav 
för fastighetsskötare, vaktmästare, snickare, personal inom service- och skogslag. 
Fastigheten Verktyget 4 förvärvades den 15 januari i år. Lokalen behöver byggas om för att 
åstadkomma funktioner som saknas i lokalerna. Det finns kontor i byggnaden som kan 
fortsätta användas som förut. Behoven som behöver uppfyllas är: 
 

 Verkstad och förråd för fastighetsskötare/vaktmästare 
 Snickeri och förråd för snickare 
 Lunch- och omklädningsrum, wc och duschar för 45 personer 
 Förråd och verkstadslokaler för stads- och skogslaget 
 Garage/carport för bilar, ca 20 st 
 Stängsel för inhägnad av fordon och material som kan stå ute. 

 
Medel söks för att genomföra projektering inför ombyggnad. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Det finns inga 
budgetmedel avsatta för ändamålet. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet 
med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Övriga driftskostnadskonsekvenser hanteras i internbudgeten för 2020. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-01-17 från tf servicechef 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel till projektering beviljas.  
 
Investeringsmedel för ombyggnad av Maskinvägen 6, 0,5 mnkr, finansieras genom 
ianspråktagande av rörelsekapitalet.  
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-01-17 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
ombyggnad av Maskinvägen 6 
Diarienummer 2020/25, löpnummer 121/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel till projektering beviljas.  
 
Investeringsmedel för ombyggnad av Maskinvägen 6, 0,5 mnkr, finansieras genom 
ianspråktagande av rörelsekapitalet.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för projektering inför ombyggnad av 
Maskinvägen 6, 0,5 mnkr. Investeringen möjliggör att leva upp till gällande arbetsmiljökrav 
för fastighetsskötare, vaktmästare, snickare, personal inom service- och skogslag. 
Fastigheten Verktyget 4 förvärvades den 15 januari i år. Lokalen behöver byggas om för att 
åstadkomma funktioner som saknas i lokalerna. Det finns kontor i byggnaden som kan 
fortsätta användas som förut. Behoven som behöver uppfyllas är: 
 

 Verkstad och förråd för fastighetsskötare/vaktmästare 
 Snickeri och förråd för snickare 
 Lunch- och omklädningsrum, wc och duschar för 45 personer 
 Förråd och verkstadslokaler för stads- och skogslaget 
 Garage/carport för bilar, ca 20 st 
 Stängsel för inhägnad av fordon och material som kan stå ute. 

 
Medel söks för att genomföra projektering inför ombyggnad. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Det finns inga 
budgetmedel avsatta för ändamålet. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet 
med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Övriga driftskostnadskonsekvenser hanteras i internbudgeten för 2020. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för projektering inför ombyggnad av 
Maskinvägen 6, 0,5 mnkr. Investeringen möjliggör att leva upp till gällande arbetsmiljökrav 
för fastighetsskötare, vaktmästare, snickare, personal inom service- och skogslag. De lokaler 
som används idag är överlag källarlokaler i kommunens fastigheter som egentligen bara kan 
användas som förråd eller liknande. Lokaler för snickarna hyrs av UEAB.  
Omorganisation kommer att genomföras inom fastighetsskötseln. Genom att 
fastighetsskötarna kan utgå från en gemensam lokal i Ulricehamn kommer en effektivare 
organisation kunna skapas. Kommunen hyr nu en tillfällig lokal för att park och skog skall 
kunna bedriva sin verksamhet under innevarande vinter. 
Fastigheten Verktyget 4 förvärvades den 15 januari i år. Lokalen behöver byggas om för att 
åstadkomma funktioner som saknas i lokalerna. Det finns kontor i byggnaden som kan 
fortsätta användas som förut. Behoven som behöver uppfyllas är: 
 

 Verkstad och förråd för fastighetsskötare/vaktmästare 
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 Snickeri och förråd för snickare 
 Lunch- och omklädningsrum, wc och duschar för 45 personer 
 Förråd och verkstadslokaler för stads- och skogslaget 
 Garage/carport för bilar, ca 20 st 
 Stängsel för inhägnad av fordon och material som kan stå ute. 

 
Medel söks för att genomföra projektering inför ombyggnad. Utgångspunkten är att befintlig 
hyresgäst ska vara kvar i lokalen, förutsatt att behovet enligt ovan tillgodoses.  
 
Det finns inga budgetmedel avsatta för ändamålet. Investeringsmedel för ombyggnad av 
Maskinvägen 6, 0,5 mnkr, finansieras genom ianspråktagande av rörelsekapitalet.  
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. 
Övriga driftskostnadskonsekvenser hanteras i internbudgeten för 2020.   
Investeringskalkyl upprättas när medel för genomförande söks. 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Det finns inga 
budgetmedel avsatta för ändamålet. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet 
med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Övriga 
driftskostnadskonsekvenser hanteras i internbudgeten för 2020.   
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut lämnas till 
Tf servicechef 
Tf ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Caroline Ahlberg 
Tf servicechef Tf ekonomichef 
Sektor service Kommunledningsstaben 
  

 

Crister Dahlgren 
Verksamhetschef fastighet 
Sektor service 
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§ 61/2020 
 

Förvärv av fastigheten Ulricehamn Brunnsnäs 2:1 
m.fl. 
Dnr 2020/75 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ulricehamns kommun förvärvar fastigheterna Ulricehamn Brunnsnäs 2:1, 2:3-2:7 samt 2:10-
2:11 enligt bifogat ”Köpekontrakt – Brunnsnäs 2:1 m.fl.”. 
 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. 
 
Investeringsmedel för att förvärva fastigheterna Ulricehamn Brunnsnäs 2:1, 2:3-2:7 samt 
2:10-2:11 för totalt 30,15 mnkr varav 0,15 mnkr för lantmäteriförrättning och ansökan om 
förvärvstillstånd, sker genom att 12,71 mnkr finansieras via avsatta medel för markförvärv 
och exploateringsverksamhet i 2020 års investeringsbudget. Resterande 17,44 mnkr anslås 
genom en utökning av investeringsbudgeten för 2020. 
 
Anslaget kan finansieras inom den lånelimit för 2020 som kommunfullmäktige har fastställt. 
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för att så fort som rimligen är möjligt 
avyttra samtliga byggnader på fastigheten Ulricehamn Brunnsnäs 2:1 m.fl.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår att Ulricehamns kommun förvärvar fastigheterna Ulricehamn 
Brunnsnäs 2:1, 2:3-2:7 samt 2:10-2:11 för 30,15 mnkr varav 0,15 mnkr för 
lantmäteriförrättning och ansökan om förvärvstillstånd. Förvärvet är strategiskt och innebär 
att kommunen utökar sin markreserv med attraktiv mark för nutida och framtida 
exploatering. Kommunalt innehav av fastigheterna ger kommunen möjlighet att styra 
utbyggnadstakten och inriktningen på bostadsbyggandet i området. 
 
Köpekontraktet avseende fastigheterna är giltigt under förutsättning att kommunfullmäktige 
beslutar om att godkänna förvärvet och att beslutet vinner laga kraft. Kommunen ska 
dessutom ha erhållit förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen senast 2020-05-20. 
 
Utöver utgiften för fastigheterna om 30,0 mnkr tillkommer en utgift om totalt 0,15 mnkr för 
lantmäteriförrättning och ansökan om förvärvstillstånd. I investeringsbudgeten för 2020 
finns 12,71 mnkr för markförvärv och exploateringsverksamhet. Förvaltningen ansöker 
därför om 12,71 mnkr från investeringsbudgeten och ytterligare investeringsmedel om 17,44 
mnkr för att finansiera hela förvärvet. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser om ca 0,51 mnkr per år hanteras i internbudgeten 2020 i 
anslaget kostnadsökningar till följd av investeringar. Övriga driftkostnadskonsekvenser är 
kostnader för el inklusive uppvärmning, försäkring, VA och sophämtning, reparation och 
underhåll, skötsel och grönytor samt försäkring och underhåll av transportvägar kopplat till 
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skogsmarken. Om byggnadsbeståndet hyrs ut samt om marken arrenderas ut kommer 
inkomna intäkter att minska kompensationen för driftskostnaderna. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-02-05 från tf samhällsbyggnadschef 
2 Investeringskalkyl Brunnsnäs 2_1 m.fl. 
3 Köpekontrakt - Brunnsnäs 2_1 m.fl. 
4 Rapport - Beskrivning av fastigheten Brunnsnäs 2_1 m.fl. (Brunnsnäs Säteri) 
5 Visningsbroschyr - Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Ulricehamn 
6 Värdeutlåtande – Nai Svefa (2017) 
7 Besiktningsprotokoll (2020) 
8 Second Opinion – Forum Fastighetsekonomi AB (2019) 
9 Värdeutlåtande – Forum Fastighetsekonomi AB (2020) 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ulricehamns kommun förvärvar fastigheterna Ulricehamn Brunnsnäs 2:1, 2:3-2:7 samt 2:10-
2:11 enligt bifogat ”Köpekontrakt – Brunnsnäs 2:1 m.fl.”. 
 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. 
 
Investeringsmedel för att förvärva fastigheterna Ulricehamn Brunnsnäs 2:1, 2:3-2:7 samt 
2:10-2:11 för totalt 30,15 mnkr varav 0,15 mnkr för lantmäteriförrättning och ansökan om 
förvärvstillstånd, sker genom att 12,71 mnkr finansieras via avsatta medel för markförvärv 
och exploateringsverksamhet i 2020 års investeringsbudget. Resterande 17,44 mnkr anslås 
genom en utökning av investeringsbudgeten för 2020. 
 
Anslaget kan finansieras inom den lånelimit för 2020 som kommunfullmäktige har fastställt. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Klas Redin (S) yrkar avslag till förvärvet med hänvisning till kommunens övriga stora 
investeringar som väntar. 
 
Wiktor Öberg (M) lämnar ett tilläggsyrkande som lyder; Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
ta fram en plan för att så fort som rimligen är möjligt avyttra samtliga byggnader på 
fastigheten Ulricehamn Brunnsnäs 2:1 m.fl.  
 
Mikael Levander (NU) och Mikael Dahl (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut 
samt bifall till Wiktor Öbergs (M) tilläggsyrkande.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer först ordförandens förslag till beslut mot Klas Redins (S) avslag mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslut enligt ordförandens förslag till beslut. 
 
Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen antar eller avslår Wiktor Öbergs (M) 
tilläggsyrkande och finner att det antas. 
 
Reservationer 
Klas Redin (S), Inga-Kersti Skarland (S) och Emma Magnusson (S) reserverar sig mot 
beslutet.  
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§  
 

Förvärv av fastigheten Ulricehamn Brunnsnäs 2:1 
m.fl. 
Dnr 2020/75 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ulricehamns kommun förvärvar fastigheterna Ulricehamn Brunnsnäs 2:1, 2:3-2:7 samt 2:10-
2:11 enligt bifogat ”Köpekontrakt – Brunnsnäs 2:1 m.fl.”. 
 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. 
 
Investeringsmedel för att förvärva fastigheterna Ulricehamn Brunnsnäs 2:1, 2:3-2:7 samt 
2:10-2:11 för totalt 30,15 mnkr varav 0,15 mnkr för lantmäteriförrättning och ansökan om 
förvärvstillstånd, sker genom att 12,71 mnkr finansieras via avsatta medel för markförvärv 
och exploateringsverksamhet i 2020 års investeringsbudget. Resterande 17,44 mnkr anslås 
genom en utökning av investeringsbudgeten för 2020. 
 
Anslaget kan finansieras inom den lånelimit för 2020 som kommunfullmäktige har fastställt. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår att Ulricehamns kommun förvärvar fastigheterna Ulricehamn 
Brunnsnäs 2:1, 2:3-2:7 samt 2:10-2:11 för 30,15 mnkr varav 0,15 mnkr för 
lantmäteriförrättning och ansökan om förvärvstillstånd. Förvärvet är strategiskt och innebär 
att kommunen utökar sin markreserv med attraktiv mark för nutida och framtida 
exploatering. Kommunalt innehav av fastigheterna ger kommunen möjlighet att styra 
utbyggnadstakten och inriktningen på bostadsbyggandet i området. 
 
Köpekontraktet avseende fastigheterna är giltigt under förutsättning att kommunfullmäktige 
beslutar om att godkänna förvärvet och att beslutet vinner laga kraft. Kommunen ska 
dessutom ha erhållit förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen senast 2020-05-20. 
 
Utöver utgiften för fastigheterna om 30,0 mnkr tillkommer en utgift om totalt 0,15 mnkr för 
lantmäteriförrättning och ansökan om förvärvstillstånd. I investeringsbudgeten för 2020 
finns 12,71 mnkr för markförvärv och exploateringsverksamhet. Förvaltningen ansöker 
därför om 12,71 mnkr från investeringsbudgeten och ytterligare investeringsmedel om 17,44 
mnkr för att finansiera hela förvärvet. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser om ca 0,51 mnkr per år hanteras i internbudgeten 2020 i 
anslaget kostnadsökningar till följd av investeringar. Övriga driftkostnadskonsekvenser är 
kostnader för el inklusive uppvärmning, försäkring, VA och sophämtning, reparation och 
underhåll, skötsel och grönytor samt försäkring och underhåll av transportvägar kopplat till 
skogsmarken. Om byggnadsbeståndet hyrs ut samt om marken arrenderas ut kommer 
inkomna intäkter att minska kompensationen för driftskostnaderna. 
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Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-02-05 från tf samhällsbyggnadschef 
2 Investeringskalkyl Brunnsnäs 2_1 m.fl. 
3 Köpekontrakt - Brunnsnäs 2_1 m.fl. 
4 Rapport - Beskrivning av fastigheten Brunnsnäs 2_1 m.fl. (Brunnsnäs Säteri) 
5 Visningsbroschyr - Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Ulricehamn 
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§ 52/2020 
 

Förvärv av fastigheten Ulricehamn Brunnsnäs 2:1 
m.fl. 
Dnr 2020/75 
 
 
Beredande utskottets beslut 
Ärendet är klart för behandling i kommunstyrelsen 5 mars.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår att Ulricehamns kommun förvärvar fastigheterna Ulricehamn 
Brunnsnäs 2:1, 2:3-2:7 samt 2:10-2:11 för 30,15 mnkr varav 0,15 mnkr för 
lantmäteriförrättning och ansökan om förvärvstillstånd. Förvärvet är strategiskt och innebär 
att kommunen utökar sin markreserv med attraktiv mark för nutida och framtida 
exploatering. Kommunalt innehav av fastigheterna ger kommunen möjlighet att styra 
utbyggnadstakten och inriktningen på bostadsbyggandet i området. 
 
Köpekontraktet avseende fastigheterna är giltigt under förutsättning att kommunfullmäktige 
beslutar om att godkänna förvärvet och att beslutet vinner laga kraft. Kommunen ska 
dessutom ha erhållit förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen senast 2020-05-20. 
 
Utöver utgiften för fastigheterna om 30,0 mnkr tillkommer en utgift om totalt 0,15 mnkr för 
lantmäteriförrättning och ansökan om förvärvstillstånd. I investeringsbudgeten för 2020 
finns 12,71 mnkr för markförvärv och exploateringsverksamhet. Förvaltningen ansöker 
därför om 12,71 mnkr från investeringsbudgeten och ytterligare investeringsmedel om 17,44 
mnkr för att finansiera hela förvärvet. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser om ca 0,51 mnkr per år hanteras i internbudgeten 2020 i 
anslaget kostnadsökningar till följd av investeringar. Övriga driftkostnadskonsekvenser är 
kostnader för el inklusive uppvärmning, försäkring, VA och sophämtning, reparation och 
underhåll, skötsel och grönytor samt försäkring och underhåll av transportvägar kopplat till 
skogsmarken. Om byggnadsbeståndet hyrs ut samt om marken arrenderas ut kommer 
inkomna intäkter att minska kompensationen för driftskostnaderna. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-02-05 från tf samhällsbyggnadschef 
2 Investeringskalkyl Brunnsnäs 2_1 m.fl. 
3 Köpekontrakt - Brunnsnäs 2_1 m.fl. 
4 Rapport - Beskrivning av fastigheten Brunnsnäs 2_1 m.fl. (Brunnsnäs Säteri) 
5 Visningsbroschyr - Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Ulricehamn 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ulricehamns kommun förvärvar fastigheterna Ulricehamn Brunnsnäs 2:1, 2:3-2:7 samt 2:10-
2:11 enligt bifogat ”Köpekontrakt – Brunnsnäs 2:1 m.fl.”. 
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Ansökan om investeringsmedel beviljas. 
 
Investeringsmedel för att förvärva fastigheterna Ulricehamn Brunnsnäs 2:1, 2:3-2:7 samt 
2:10-2:11 för totalt 30,15 mnkr varav 0,15 mnkr för lantmäteriförrättning och ansökan om 
förvärvstillstånd, sker genom att 12,71 mnkr finansieras via avsatta medel för markförvärv 
och exploateringsverksamhet i 2020 års investeringsbudget. Resterande 17,44 mnkr anslås 
genom en utökning av investeringsbudgeten för 2020. 
 
Anslaget kan finansieras inom den lånelimit för 2020 som kommunfullmäktige har fastställt. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-02-05 

Tjänsteskrivelse Förvärv av fastigheten Ulricehamn 
Brunnsnäs 2:1 m.fl. 
Diarienummer 2020/75, löpnummer 340/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ulricehamns kommun förvärvar fastigheterna Ulricehamn Brunnsnäs 2:1, 2:3-2:7 samt 2:10-
2:11 enligt bifogat ”Köpekontrakt – Brunnsnäs 2:1 m.fl.”. 
 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. 
 
Investeringsmedel för att förvärva fastigheterna Ulricehamn Brunnsnäs 2:1, 2:3-2:7 samt 
2:10-2:11 för totalt 30,15 mnkr varav 0,15 mnkr för lantmäteriförrättning och ansökan om 
förvärvstillstånd, sker genom att 12,71 mnkr finansieras via avsatta medel för markförvärv 
och exploateringsverksamhet i 2020 års investeringsbudget. Resterande 17,44 mnkr anslås 
genom en utökning av investeringsbudgeten för 2020. 
 
Anslaget kan finansieras inom den lånelimit för 2020 som kommunfullmäktige har fastställt. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår att Ulricehamns kommun förvärvar fastigheterna Ulricehamn 
Brunnsnäs 2:1, 2:3-2:7 samt 2:10-2:11 för 30,15 mnkr varav 0,15 mnkr för 
lantmäteriförrättning och ansökan om förvärvstillstånd. Förvärvet är strategiskt och innebär 
att kommunen utökar sin markreserv med attraktiv mark för nutida och framtida 
exploatering. Kommunalt innehav av fastigheterna ger kommunen möjlighet att styra 
utbyggnadstakten och inriktningen på bostadsbyggandet i området. 
 
Köpekontraktet avseende fastigheterna är giltigt under förutsättning att kommunfullmäktige 
beslutar om att godkänna förvärvet och att beslutet vinner laga kraft. Kommunen ska 
dessutom ha erhållit förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen senast 2020-05-20. 
 
Utöver utgiften för fastigheterna om 30,0 mnkr tillkommer en utgift om totalt 0,15 mnkr för 
lantmäteriförrättning och ansökan om förvärvstillstånd. I investeringsbudgeten för 2020 
finns 12,71 mnkr för markförvärv och exploateringsverksamhet. Förvaltningen ansöker 
därför om 12,71 mnkr från investeringsbudgeten och ytterligare investeringsmedel om 17,44 
mnkr för att finansiera hela förvärvet. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser om ca 0,51 mnkr per år hanteras i internbudgeten 2020 i 
anslaget kostnadsökningar till följd av investeringar. Övriga driftkostnadskonsekvenser är 
kostnader för el inklusive uppvärmning, försäkring, VA och sophämtning, reparation och 
underhåll, skötsel och grönytor samt försäkring och underhåll av transportvägar kopplat till 
skogsmarken. Om byggnadsbeståndet hyrs ut samt om marken arrenderas ut kommer 
inkomna intäkter att minska kompensationen för driftskostnaderna. 
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Ärendet 
Fastigheterna Ulricehamn Brunnsnäs 2:1, 2:3-2:7 samt 2:10-2:11 har legat ute till försäljning 
på bostadssajten Hemnet för utgångspriset 29,0 mnkr. Länsförsäkringar 
Fastighetsförmedling i Ulricehamn ansvarade för försäljningsprocessen.   
 
Exploateringsenheten har deltagit i en offentlig, öppen och villkorslös budgivning avseende 
fastigheterna. Inför budgivningen togs ett värderingsunderlag fram av kommunens anlitade 
värderingsman. I budgivningen deltog kommunen och ytterligare en budgivare. Med stöd av 
genomförd värdering lade kommunen det vinnande budet om 30,0 mnkr. 
 
Köpekontraktet avseende fastigheterna är giltigt under förutsättning att kommunfullmäktige 
beslutar om att godkänna förvärvet och att beslutet vinner laga kraft. Kommunen ska 
dessutom ha erhållit förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen senast 2020-05-20. 
 
Fastigheterna Ulricehamn Brunnsnäs 2:1, 2:3-2:7 samt 2:10-2:11 utgörs av totalt ca 45 hektar 
(ha) mark fördelat på ca 18 ha skogsmark, ca 1 ha skogsimpediment (myr), ca 23 ha 
jordbruksmark och ca 3 ha övrig mark (vägar, gårdsplan med mera). Virkesförrådet uppgår 
till ca 3 300 m3sk (skogskubikmeter). Skogen är i en god tillväxtsålder. 
 
I förvärvet ingår, utöver marken, även befintligt byggnadsbestånd. Ägandet av 
byggnadsbeståndet underlättar en framtida planläggning av området och ska, om det inte 
föreligger något kommunalt behov, säljas i anslutning till genomförd planläggning. En 
eventuell värdeminskning på byggnadsbeståndet fram till försäljningstidpunkten bedöms 
med god marginal kunna täckas upp av intäkterna från en framtida exploatering.  
 
Byggnadsbeståndet utgörs av sex bostadshus, ladugård, stall, vagnslid och ett mindre 
pumphus. Det finns goda möjligheter att med en rimlig avkastning på insatt kapital hyra ut 
bostadsbyggnaderna samt kontorslokaler, trots höga driftkostnader. Under förutsättning att 
samtliga bostadsbyggnader och kontorsutrymmen hyrs ut beräknas intäkterna uppgå till 
cirka 0,8 mnkr per år. I samband med värderingen utförde värderingsmannen en 
okulärbesiktning av byggnaderna. Besiktningen visade att byggnaderna överlag är i bra skick 
och att inga större akuta åtgärder behöver utföras. En kompletterande besiktning av 
byggnadsbeståndet (överlåtelsebesiktning) ska utföras under februari 2020. Syftet med 
besiktningen är att i ännu högre grad fastställa om de föreligger några akuta och kostsamma 
åtgärder som behöver göras. 
 
Förvärvet är strategiskt och innebär att kommunen utökar sin markreserv med attraktiv 
mark för nutida och framtida exploatering. Kommunalt innehav av fastigheterna ger 
kommunen möjlighet att styra utbyggnadstakten och inriktningen på bostadsbyggandet i 
området. Förvärvet är sålunda förenligt med den gällande markförvärvspolicy för 
Ulricehamns kommun (kommunstyrelsen, 2017-03-09, § 70).   
 
Delar av fastigheterna är utpekade som ”bostadsområde” respektive ”LIS-område” i förslaget 
till översiktsplan för 2040. 
 
Utöver utgiften för fastigheterna om 30,0 mnkr tillkommer en utgift om totalt 0,15 mnkr för 
lantmäteriförrättning och ansökan om förvärvstillstånd. I investeringsbudgeten för 2020 
avsattes 12,71 mnkr för markförvärv och exploateringsverksamhet. Förvaltningen ansöker 
därför om 12,71 mnkr från investeringsbudgeten och ytterligare investeringsmedel om 17,44 
mnkr för att finansiera hela förvärvet. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser om ca 0,51 mnkr per år hanteras i internbudgeten 2020 i 
anslaget kostnadsökningar till följd av investeringar. Övriga driftkostnadskonsekvenser är 
kostnader för el inklusive uppvärmning, försäkring, VA och sophämtning, reparation och 
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underhåll, skötsel och grönytor samt försäkring och underhåll av transportvägar kopplat till 
skogsmarken. Om byggnadsbeståndet hyrs ut samt om marken arrenderas kommer inkomna 
intäkter att minska kompensationen för driftskostnaderna.  
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns endast avsatt till en del i investeringsbudgeten för 2020. Ska köpet 
genomföras krävs finansiering med ytterligare 17,44 mnkr. Ett utökat anslag med 17,44 mnkr 
ryms inom den lånelimit för 2020 som kommunfullmäktige har fastställt. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser om cirka 0,51 mnkr per år hanteras i internbudgeten 2020 
i anslaget kostnadsökningar till följd av investeringar. Övriga driftkostnadskonsekvenser är 
kostnader för el inklusive uppvärmning, försäkring, VA och sophämtning, reparation och 
underhåll, skötsel och grönytor samt försäkring och underhåll av transportvägar kopplat till 
skogsmarken. Om byggnadsbeståndet hyrs ut samt om marken arrenderas ut kommer 
inkomna intäkter att minska kompensationen för driftskostnaderna.  
 
Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl Brunnsnäs 2_1 m.fl. 
2 Köpekontrakt - Brunnsnäs 2_1 m.fl. 
3 Rapport - Beskrivning av fastigheten Brunnsnäs 2_1 m.fl. (Brunnsnäs Säteri) 
4 Visningsbroschyr - Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Ulricehamn 
5 Värdeutlåtande - Nai Svefa (2017) 
6 Besiktningsprotokoll (2020) 
7 Second opinion - Forum Fastighetsekonomi AB (2019) 
8 Värdeutlåtande - Forum Fastighetsekonomi AB (2020) 

 
Beslut lämnas till 
Tf. samhällsbyggnadschef 
Tf. ekonomichef 
 
 
 

Andreas Ekman Caroline Ahlberg 
Tf samhällsbyggnadschef Tf. ekonomichef 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Kommunledningsstaben 
  

 

Fredrik Larsson 
Exploateringsingenjör 
Exploateringsenheten 
Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Andreas Ekman/Fredrik Larsson Miljö- och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år: 1
Beräknad avskrivningstid: 30 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7Internränta, %: 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Objektets namn: Ny-/om-/tillbyggn (m2 ) Investeringsutgift, tkr

Förvärv Brunnsnäs 2:1 mfl 30 150
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

30 150 30 150
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 30 150 0 0 0 0 0 30 150

Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)
Resursslag, tkr År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 510 510 510 510 510 510 3 060
Avskrivningar 1 005 1 005 1 005 1 005 1 005 1 005 6 030
Internränta 513 495 478 461 444 427 2 819
Summa kapitalkostnader 1 518 1 500 1 483 1 466 1 449 1 432 8 849
Summa kostnader 2 028 2 010 1 993 1 976 1 959 1 942 11 909
Externa intäkter 97 97 97 97 97 97 -582
Interna intäkter 0
Summa intäkter 97 97 97 97 97 97 -582
Driftskostnad, netto 1 931 1 913 1 896 1 879 1 862 1 845 11 327

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:
Här anges vilka typer av övriga driftskostnader som uppkommer. Kostnaderna ska specifieras med belopp.
Exempel på övriga kostnader kan vara: Lokalvård, El/VA/sophämtning, dvs kostnader som är kopplade till fastigheten.

Driftskostnaderna uppgår till ca 510 tkr och består bla. av El, VA, grönyteskötsel, sophämtning,
reparation och underhåll av byggnadsbeståndet, försäkringar. Byggnadsbeståndet hyrs delvis ut
idag, vilket genererar intäkter. Byggnadsbeståndet skall eftersträvas att hyras ut i sin helhet, den del
som hyrs ut idag generar ca 97 tkr per år.

Avskrivningskostnaden är beräknad utifrån ett snitt på kommunens fastigheter. Efter
tillträdesdagen får byggnadsbeståndet inventeras och avskrivingstider regleras utifrån gällande
lagstiftning på området.

Länk till guiden: Tjänsteskrivelse för investeringsansökan

https://guider.ulricehamn.se/2662.guide
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1 Beskrivning av budgivningsobjektet 
Budgivningsobjektet består av fastigheterna Ulricehamn Brunnsnäs 2:1, 2:3-2:7 samt 2:10-
2:11. Fastigheternas gemensamma areal uppgår till ca 45 hektar (ha) mark fördelat på ca 18 
ha skogsmark, ca 1 ha skogsimpediment (myr), ca 23 ha jordbruksmark och ca 3 ha övrig 
mark (vägar, gårdsplan med mera).  

Fastigheterna är belägna intill sjön Åsunden och ansluter i norr till detaljplaneområde 
”Handelsträdgården i Brunn” och ”Brunnsnäs”. I söder angränsar fastigheterna till den 
kommunägda fastigheten Brunnsnäs 2:9. Inom fastigheten Brunnsnäs 2:9 finns Åsastugan. 

 
Bild 1. Ulricehamn Brunnsnäs 2:1, 2:3–2:7 samt 2:10-2:11 (gula ytor). Kommunägd mark 

(röda ytor). 
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1.1 Brunnsnäs 2:1 
Fastigheten Brunnsnäs 2:1 har en areal om ca 2o hektar (ha) och består övervägande av 
betes- och åkermark.   

 
Bild 2. Brunnsnäs 2:1. 

1.1.1 Villa Nygård 
Inom fastigheten finns bostadshuset ”Villa Nygård” som är en 2-plans byggnad i trä från ca 
1915. Bostadsbyggnadens boarea uppgår till ca 150 m². Byggnaden har torpargrund, 
tvåglasfönster, tegeltak och vattenburen uppvärmning via kulvert från jordvärmepump i 
ladugården. På nedervåningen finns kök, stort vardagsrum, tvättstuga, förråd, hallar, och ett 
nyrenoverat badrum. På övervåningen finns bland annat fyra rum och en separat WC samt 
även separat dusch och ett utrymme med tvättställ. I vardagsrummet finns en kakelugn som 
fungerar och en stor altan i söder samt en mindre balkong i norr. Huset genomgick en större 
renovering i slutet av 1990-talet och under senare år har köket renoverats. Något större 
behov av renovering och underhåll bedöms inte föreligga. Ett visst behov av målning av fasad 
föreligger. 

1.1.2 Ekonomibyggnader m.m. 
Inom fastigheten finns även en ladugård som ursprungligen är en äldre byggnad på ca 400 
m² som är tillbyggd 1985. Ladugården är byggd i trä med tegeltak och delvis gjuten grund. 
Byggnaden inrymmer bland annat fårhall, verkstad med el och vatten, snickarbod, förråd 
samt ett stort kontor på övervåningen med kök och badrum. En balkong och ett förråd finns i 
norr. Varm och kallförråd finns på vindsvåningen. Uppvärmning sker via en jordvärmepump 
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som även förser förvaltarbostaden med värme. Det kan finnas möjlighet att bygga om 
kontoret till en lägenhet. Byggnaden är i bra skick. 

 

  
Bild 3.  Ladugård med kontor m.m. 
 

Fastigheten innefattar även en stallbyggnad i trä/betong som inrymmer fyra boxar och 
förrådsutrymmen samt höloft. El och vatten finns. Under senare år har en öppen vagnslid 
byggts till med grusgrund och med tre fack. Byggnaden är i bra skick med något sliten 
boxinredning. 

 
Bild 4. Stall och vagnslid. 
 

Det finns ett mindre pumphus inom fastigheten i betong som har en överbyggnad i trä för att 
bättre smälta in med övriga byggnader.  

På fastigheten finns även ett mindre vindskydd för betesdjur. 
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1.2 Brunnsnäs 2:3–2:7 
Fastigheterna, som är obebyggda, har en areal om totalt ca 4 900 m2 åkermark. 
 

 
Bild 5. Brunnsnäs 2:3–2:7. 
 

1.3 Brunnsnäs 2:10 (Säteriet) 
Fastigheten Brunnsnäs 2:10 med en areal om ca 7 800 m² avstyckades från Brunnsnäs 2:1 
under 2019. Inom fastigheten inryms huvudbyggnaden tillsammans med fyra 
flygelbyggnader. 

 
Bild 6. Brunnsnäs 2:10. 

1.3.1 Huvudbyggnaden 
Huvudbyggnaden, från ca 1770, utgörs av en 2-plans byggnad i trä med en boarea om ca 400 
m². Byggnaden har en mindre källare, torpargrund, tvåglasfönster, tegeltak, vattenburen 
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uppvärmning via jordvärmepump från ca 1998. Jordvärmepumpen förser även två av 
flygelbyggnaderna med värme via kulvertar. Nedervåningen har en takhöjd på ca 2,8 meter 
och inrymmer bland annat kök, separat WC, hallar, bibliotek, stor sal, mindre tvättstuga och 
flera sällskapsrum. På övervåningen finns ett stort rum och flera sovrum, två badrum varav 
ett med bubbelbadkar, förråd och klädkammare. I huset finns fyra kakelugnar varav två är ok 
att elda i. I öster mot Åsunden finns en altan och en balkong. Vatten via djupborrad brunn 
och avlopp till trekammarbrunn med infiltration. Vattnet från brunnen är gemensamt för 
gården och det finns tre avloppsbrunnar. Huset genomgick 1990 en större renovering med 
nytt kök, ny groventré, nytt badrum med mera. Vid renoveringen har den äldre stilen 
bevarats med till exempel tidstypiska dörröverstycken, franska spegeldörrar och engelska 
mässingsbeslag. Huset har ett mycket fint läge och är i bra skick. Inga större arbeten bedöms 
nödvändiga idag men sprickor i plattan för balkongen samt mindre målningsarbeten på 
fasaden bör åtgärdas inom kort. 

 
Bild 7. Huvudbyggnaden inom fastigheten Brunnsnäs 2:10. 

1.3.2 Nordöstra flygelbyggnaden 
Den nordöstra flygelbyggnaden, från ca 1770, utgörs av en 1,5-plans byggnad i trä med en 
boarea om ca 83 m².  

Byggnaden har en krypgrund, tvåglasfönster, tegeltak och vattenburen uppvärmning via 
kulvert med golvvärme på nedervåningen. 2011 gjordes en omfattande renovering som också 
innebar att rumsindelningen öppnades upp och idag finns ett stort rum på nedervåningen 
med utgång till en stor altan samt kök, badrum, hall och tvättstuga. På övervåningen finns 
flera sovrum och klädkammare. Byggnaden är fullt modern och håller en hög klass. Huset 
hyrs idag ut för ca 8 400 kr/månad i varmhyra. 
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1.3.3 Nordvästra flygelbyggnaden 
Den nordvästra flygelbyggnaden, från ca 1770, utgörs av en 1,5-plans byggnad i trä med en 
boarea om ca 75 m². 

Byggnaden har en krypgrund, tvåglasfönster, tegeltak och uppvärmning via direktverkande 
elelement. På 1970-talet gjordes en större renovering men huset har kvar den äldre 
rumsindelningen och även två snedställda murstockar. Nedervåningen inrymmer hall, kök, 
vardagsrum och badrum med tvättmaskin. På övervåningen finns sovrum och klädkammare. 
Öppen spis i vardagsrum som är ok. Byggnaden står idag obebodd. För att få en mer modern 
standard behövs renovering av främst badrum men även köket är något äldre. Trappan upp 
till övervåningen är ganska smal och brant. 

1.3.4 Sydöstra flygelbyggnaden 
Den sydöstra flygelbyggnaden, från ca 1770, utgörs av en 2,5-plans byggnad i trä med en 
boarea om ca 220 m². 

År 1999 byggdes ett helt nytt källarplan och en större altan i öster och söder. Även övriga 
delar av byggnaden renoverades och den äldre stilen har överlag bevarats. Byggnaden har 
tvåglasfönster, tegeltak och vattenburen uppvärmning via kulvert. Det finns även en separat 
elpanna som reserv. I källaren finns tre rum, två badrum, tvättstuga och klädkammare med 
mera. På nedervåningen finns stort kök, vardagsrum, hall, och badrum. På övervåningen 
finns bland annat ett stort öppet rum och badrum. Något högre takhöjd på nedervåningen än 
normalt och det finns tre eldstäder i huset. Byggnaden används idag av barn till ägaren. 
Något större behov av renovering och underhåll bedöms inte föreligga. 

 
Bild 8. Den sydöstra flygelbyggnaden inom fastigheten Brunnsnäs 2:10. 
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1.3.5 Sydvästra flygelbyggnaden 
Den sydvästra flygelbyggnaden, från ca 1770, utgörs av en 1,5-plans byggnad i trä med en 
boarea om ca 82 m². 

Byggnaden har en krypgrund, tvåglasfönster, tegeltak och uppvärmning via 
direktverkande el element. En renovering gjordes i mitten av 1970-talet. Nedervåningen 
inrymmer hall, kök, tre rum och badrum. I badrummet finns även en tvättmaskin. På 
övervåningen finns sovrum, separat WC och förråd. Det finns även ett rum med dusch 
som inte längre används på grund av osäker funktion i tätskikt. Öppen spis i vardagsrum 
med osäker funktion. Uteplats i söder. Byggnaden används idag av barnbarn till ägaren. 
Huset är i bra skick med en något äldre standard och bedöms inte ha några större 
renoveringsbehov. 

1.4 Brunnsnäs 2:11 
Fastigheten Brunnsnäs 2:11 om ca 23,5 ha utgör en obebyggd skogsbruksfastighet och består 
i huvudsak av ca 18 ha skogsmark och ca 5,5 ha betesmark. Virkesförrådet uppgår till totalt ca 
3 300 m³sk och domineras av 40-årig granskog. Skogen är i en mycket växtlig ålder och är 
nyligen gallrad. Marken är god. 

 
Bild 9. Brunnsnäs 2:11. 

2 Planer/strandskydd 
Fastigheterna är inte detaljplanelagda eller utpekade som område för bostäder i den 
översiktliga planen för Ulricehamns kommun. Enligt den fördjupade översiktsplanen ligger 
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fastigheterna däremot inom ett område som anges som naturområde/riksintresse för 
naturvård. I samrådsförslaget till översiktsplan 2040 är delar av marken utpekad som både 
område för bostäder samt som LIS- område (landsbygdsutveckling i strandnära läge). 

 
Bild 10. Samrådsförslag till översiktsplan 2040. Ljusgult är LIS-område. 

Mörkgult är ”vanligt” bostadsområde. 

 
Bild 11. Delar av marken omfattas av strandskyddsbestämmelser. 
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3 Kulturmiljövärden 
Följande anges om Brunnsnäs 2:1 i kulturmiljövårdsprogrammet från 2002: 

”Gårdsanläggningen vid Åsundens västra strand ligger en bit utanför staden. Byggnaden 
har ändå tagits med som en del av stadsbebyggelsen, anledningen till detta är att 
byggnaden är väl synlig från staden och utgör ett välkänt landmärke.  

Resterna efter en tidigare storslagen park går fortfarande att skönja och alléer löper fram 
till gården både från norr och söder. Mangårdsbyggnaden har en sexdelad planlösning 
uppförd i en klassicistisk träarkitektur med ett empireinspirerat entréparti. De fyra 
symmetriskt placerade flygelbyggnaderna från 1700-talet är uppförda i en tidstypisk 
träarkitektur. 

Mangårdsbyggnaderna och flyglarna genomgick under 1940-talet en omfattande 
renovering, samtidigt uppfördes en ny ladugård då den tidigare brunnit ned. I slutet av 
1970-talet blev de norra flyglarna och arrendebostaden åter ombyggda. Brunnsnäs är 
ändå en välbevarad mindre herrgårdsanläggning, placerad i ett typiskt strandnära läge.  

Gårdsanläggningen har ett stort arkitekturhistoriskt och miljömässigt värde. Den har även 
fått ett stort symbolvärde för invånarna i Ulricehamn, då den legat till grund för en av de 
herrgårdsmiljöer Birgit Th. Sparre skildrat i sin romantiska romansvit –”Gårdarna kring 
sjön.” 

4 Riksintressen 
Området ligger inom riksintresse för naturvård och riksintresse för friluftsliv. Riksintressena 
ska beaktas vid planläggning av området. Disponeringen av området ska ske på ett sätt som 
minimerar negativ påverkan på de värden som avses skyddas. Vid eventuell konflikt mellan 
tänkt exploatering och riksintressena ska det som riksintressena avser skydda prioriteras. 
Området ligger inom värdetrakt för skyddsvärda träd samt värdetrakt för skog. Disponering 
av området ska ske på ett sätt som minimerar negativ påverkan på de värden som avses 
skyddas. Ny bebyggelse föreslås på brukningsvärd jordbruksmark. Den tilltänkta 
exploateringen bedöms vara av väsentligt samhällsintresse eftersom den bidrar till tätortens 
utveckling och då inga andra platsalternativ bedömts vara tillfredsställande. 
Ianspråktagandet av brukningsvärd jordbruksmark anses därför vara lämpligt. 
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5 Policy för markförvärv 
Enligt markförvärvspolicyn för Ulricehamns kommun ligger marken 
mestadels inom det primära förvärvsområdet. 

 
Bild 12. Primära och sekundära förvärvsområden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beskrivning av fastigheten Ulricehamn Brunnsnäs 2:1 m.fl. (Brunnsnäs Säteri) 

 
 
 
 

14 

6 Sammanställning – löpande kostnader 
och intäkter 

Nedan redovisas en sammanställning som innefattar de huvudsakliga kostnaderna och 
intäkterna kopplade till ägandet av fastigheterna Brunnsnäs 2:1, 2:3–2:7 och 2:10-2:11.  

Sammanställning 

Kostnader Cirka per år 

  

Byggnadsbestånd  

El inkl. uppvärmning 190 000 

Försäkring 23 000 

VA och sophämtning 15 000 

Reparation och underhåll 112 000 

Skötsel av grönytor 150 000 

 490 000 

Skogsmark  

Försäkring och underhåll av transportvägar 20 000 

  

Totala kostnader 510 000 

  

Intäkter Cirka per år 

  

Byggnader (Hyresintäkter)  

Huvudbyggnad 180 000 

Fem mindre byggnader 480 000 

Kontorsdelen i ladugården 48 000 

 708 000 

  

Mark  

Arrende betesmark 6 000 
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Arrende åkermark 20 000 

Arrende jakt 2 000 

Avkastning skogsmark 65 000 

 93 000 

  

Totala intäkter 801 000 

  

Resultat + 291 000 

 

 



Brunnsnäs Säteri-44 ha. Unikt läge vid Åsunden.
Huvudbyggnad, 4 flygelbyggnader och förvaltarbostad
Brunnsnäs Säteri, Ulricehamn



Information om bostaden

Välkommen till
Brunnsnäs Säteri
Säteriet har ett unikt och vackert läge vid Åsunden. Huvudbyggnad, 4
flygelbyggnader, förvaltarbostad, ladugård och stall. Mark på totalt 44 ha.

Välkommen till fantastiska Brunnsnäs Säteri
med attraktivt läge vid sjön Åsunden och
med utsikt över expansiva Ulricehamn. Här
bor du ståndsmässigt med fritt läge och med
närhet till staden och motorvägen. Endast 25
min till Borås, 35 min till Jönköping och 50
min till Landvetter/Göteborg. Brunnsnäs
med anor från 1500-talet blev säteri år 1722.
Säteriet har en stilfull huvudbyggnad från
1770, 10 rum o kök, på ca 400 kvm. Inredning
i rokoko med bl.a. 4 kakelugnar, ett flertal
dörröverstycken och franska spegeldörrar
med engelska mässingslås. Allt original från
1770-talet. Från samma tid är de fyra
flygelbyggnaderna om ca 450 kvm.
 Villa Nygård från 1915 med ca 150 kvm
boarea ligger i direkt anslutning till
ladugården och stallet. Totalt är det ca 1 000

kvm bostadsytor på egendomen. Ladugård
med verkstad och maskinhall/lösdriftsstall
samt stallbyggnad med 4 boxplatser. Fina
beteshagar och åkermark vid gårdscentrat.
17 ha produktiv skogsmark. Jakt- och
fiskerätt. Troligen finns det möjlighet till
framtida bostadsexploatering och att
huvudbyggnad samt flygelbyggnaderna kan
köpas av juridisk person. Under fakta och
dokument skriver nuvarande ägare om
säteriets historia och dess ägare med namn
som Gyllenstierna, Sparre, de la Gardie och
att man på 1800-talet skrev att Brunnsnäs
"således av naturen blivit gynnad med så
många behagligheter att den kan tävla med
de skönaste belägenheter i riket".

Huvudbyggnad



Information om bostaden

Snabba fakta

Fastighetsbeteckning Brunnsnäs 2:1, 2:3-2:7, 2:10, 2:11
Kommun Ulricehamn
Församling Ulricehamns Församling
Adress Brunnsnäs Säteri, 523 37 Ulricehamn

Ekonomi

Typkod: 120, Lantbruksenhet, bebyggd
Pantbrev: 6 200 000 kr (4 st)
Taxeringsvärde: Totalt: 5 381 000 kr
fördelat enligt nedan:
Betesmark: 222 000 kr
Ekonomibyggnader: 100 000 kr.
Impediment: 3 000 kr
Skogsmark: 864 000 kr
Småhusbyggnad lantbruk: 1 786 000 kr.
Värderingsår 1929
Småhusbyggnad lantbruk: 319 000 kr.
Värderingsår 1929
Småhusbyggnad lantbruk: 294 000 kr.
Värderingsår 1929
Småhusbyggnad lantbruk: 294 000 kr.
Värderingsår 1929
Småhusbyggnad lantbruk: 360 000 kr.
Värderingsår 1929
Småhusbyggnad lantbruk: 594 000 kr.
Värderingsår 1929
Småhusmark lantbruk: 165 000 kr
Småhusmark lantbruk: 214 000 kr
Åkermark: 166 000 kr

Skatt/avgift: 23 243 kr/år

Mark

Taxerad areal: 46 ha
Fördelat enligt nedan:
Bete: 16 ha
Impediment: 1 ha
Skog: 17 ha
Åker: 6 ha
Övrigt: 6 ha

Areal enligt skogsbruksplan: 44 ha
Fördelat enligt nedan:
Impediment: 0,2 ha
Inägomark: 25,1 ha
Skog: 17,5 ha
Övrigt: 1,2 ha

Areal enligt fastighetsutdrag: 
Brunnsnäs 2:1 är 444 420 kvm.
Brunnsnäs 2:3 är 929 kvm.
Brunnsnäs 2:4 är 966 kvm.
Brunnsnäs 2.5 är 983 kvm.
Brunnsäs 2.6 är 1.131 kvm.
Brunnsnäs 2:7 är 900 kvm.



Rumsbeskrivning

Byggnader

Huvudbyggnad
Byggnadsår: 1770

Boarea
405 m²
Areauppgifter enligt taxeringsinformationen

Antal rum
10 rum varav 4 sovrum.

Planlösning
Entréplan: Välkomnande hall med kakelugn. Två ljusa matsalar
varav en med kakelugn. Bibliotek med platsbyggda bokhyllor.

Salong med kakelugn, utgång till altan och härlig utsikt över
sjön. Fullt utrustat kök med matplats i angränsande rum som
har sjöutsikt och kakelugn. Gästtoalett och liten tvättstuga i
anslutning till hallen.
Övervåning: Salong med utgång till balkong och underbar
utsikt över sjön och staden. Master bedroom med eget
badrum och walk-in-closet. Tre sovrum varav ett med walk-
in-closet. Badrum med klinkergolv, golvvärme, bubbelbadkar,
dusch och tvättställ.
Källare: Det är källare under del av huset med bl.a vinkällare.

Byggnadssätt

Bjälklag
Trä

Fasad
Brädfodring

Fönster
2-glasfönster

Stomme
Timrad stomme

Takbeklädnad
Enkupigt lertegel

Uppvärmning
Typ: Jordvärmepump

Flygel NO
Huset totalrenoverades 2011.

Byggnadstyp
1 ½ plan
Byggnadsår: 1770
Enkupigt lertegel
Timrad stomme

Boarea
81 m²
Areauppgifter enligt taxeringsinformationen

Antal rum
3 rum

Planlösning
Entréplan: Hall, tvättavdelning, vardagsrum med öppen
planlösning till kök. Helkaklat badrum.
Övervåning: Litet rum, sovrum med walk-in-closet.

Uppvärmning
Typ: Jordvärmepump

Flygel NV

Byggnadstyp
1 ½ plan
Byggnadsår: 1770
Enkupigt lertegel
Timrad stomme



Rumsbeskrivning - fortsättning

Boarea
74 m²
Areauppgifter enligt taxeringsinformationen

Planlösning
Entréplan: Hall, kök och äldre badrum med dusch och
tvättmaskin. Två rum varav ett rum med kakelugn och ett rum
med öppen spis.
Övervåning: Sovrum och förråd.

Uppvärmning
Typ: Elelement

Flygel SV

Byggnadstyp
1 ½ plan
Byggnadsår: 1770
Enkupigt lertegel
Timrad stomme

Boarea
81 m²
Areauppgifter enligt taxeringsinformationen

Antal rum
5 rum

Planlösning
Entréplan: Hall, kök och två sovrum. Vardagsrum med öppen
spis och utgång till uteplats. Badrum med dusch, tvättmaskin
och torktumlare.
Övervåning: 2 rum och hall samt toalett och dusch (ej
kopplat).

Uppvärmning
Typ: Elradiatorer

Flygel SO
Huset totalrenoverades åren 1998-99.

Byggnadstyp
1 ½ plan i souterräng
Byggnadsår: 1770
Enkupigt lertegel
Timrad stomme

Boarea
75 m², enligt taxeringsinformationen
Enligt säljarens grova uppskattning är dock boarean 140 kvm.

Biarea
125 m², enligt taxeringsinformationen.
Enligt säljarens grova uppskattning är dock biarean 60 kvm.

Antal rum
6 rum

Planlösning
Souterrängvåning: Allrum med trägolv, vackra valv och
kakelugn. Två sovrum. Badrum 1 med klinkergolv och
golvvärme, duschdelen är kaklad, badkar, toalett och dubbla
tvättställ. Badrum 2 med klinkergolv, golvvärme och dusch.
Kontor, tvättavdelning samt förråd.
Det är golvvärme i samtliga rum i souterrängvåningen.
Entréplan: Rymligt lantkök med alla moderniteter och ett
vackert trägolv. Vardagsrum med trägolv och öppen spis.
Övervåning: Rum med trägolv. Badrum med dusch.

Uppvärmning
Typ: Jordvärme

"Villa Nygård"
Byggnadsår: 1915

Boarea
150 m²
Areauppgifter enligt taxeringsinformationen

Planlösning
Entréplan: Ljust kök med trägolv. Stort allrum med kakelugn
och trägolv. Entré med pardörrar. Badrum med klinkergolv.
Tvättavdelning.
Övervåning: Fyra rum med trägolv. Dusch och toalett.

Uppvärmning
Typ: Jordvärmepump



Rumsbeskrivning - fortsättning

Ladugård med maskinhall/lösdriftshall, verkstad, kontor
Isolerad och uppvärmd verkstad med gjutet golv. Uppvärmd
snickarverkstad med förråd. Kontor/konferenslokal med litet
kök och toalett. Maskinhall/lösdriftshall med vatten och el.
Byggnaden är totalt drygt 450 kvm.

Stall och carport
Stall med 4 boxplatser, isolerat förråd samt uppställningsplats
för maskiner.

Pumphuset
Byggnaden uppfördes i gammal stil 2010. Byggnaden byggdes
utanpå resterna av gamla pumphuset.

Övrigt
Driftskostnaderna är beräknade till ca 228 000 kr fördelade
enligt följande: El inkl uppvärmning 190 000 kr, försäkring
23 000 kr, VA och sophämtning 15 000 kr. Tillkommer
kostnader för vägavgift, sotning, reparation och underhåll.
Kostnaderna avser hela gården. Jakträtten tillfaller köparen
fr.o.m. 2020-07-01. Älgjakten är registrerad i Brunn/Tvärreds
älgskötselområde. Fiskerätt i del av Åsunden Fastigheterna
Brunnsnäs 2:1, 2:3-2:7 är samtaxerade. Adressen är Brunnsnäs
100-105. Brunnsnäs 2-3 -2:7 är avstyckade fastigheter mellan
900-1131 kvm.
Nyligen bildade fastigheterna har fått beteckningarna 2:10 och
2:11 och är avstyckade från Brunnsnäs 2:1.
Energideklaration är ej utförd.
I köpekontraktet kommer en friskrivningsklausul mot dolda
fel att skrivas in

Mark

Skogsmark
Enligt skogsbruksplan upprättad i september 2018 är det 17,5
ha produktiv skogsmark. Enligt skogsbruksplanen uppgår
virkesförrådet till 3 470 m³sk varav 872 m³sk är S1-skog. Med
hänsyn till 1 års tillväxt bör dagens virkesförråd vara drygt
3600 m3sk. Bra bonitet 9,7 m³sk/ha och år.
Trädslagsfördelning enligt skogsbruksplan är 83 % gran, 16 %
löv och 1 % ädellöv. Eventuellt finns det möjlighet till framtida
byggnation på del av området.

Skogsbruksplanen är upprättad med för
skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara
behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan
förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna
gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan
således inte av köparen uppfattas som någon garanti att
uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det
åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i
skogsbruksplanen.

Åker- och betesmark
Enligt skogsbruksplanen är det 25,1 ha inägomark. Ägaren
söker EU stöd för ca 11,5 ha åkermark och ca 10 ha betesmark.
Stödrätterna ingår i köpet.

Impediment
Enligt skogsbruksplanen är det 0,2 ha bergimpediment.

Ägarens egen berättelse om Brunnsnäs säteri
De första byggherrarna till Brunnsnäs var bröderna Johan
och Göran Gyllenstierna. År 1636 vid tinget i Timmele blev
Ågården i Brunn förklarat sätesgård för Johan. I detta nya
säteri, som kallades Brundsberg, ingick då torpet Hästhagen,
mantalssatt till ¼. Detta beläget på samma plats som
Brunnsnäs i dag. Vid renovering av Flygel SO år 1999 hittades
inskrivit på en timrad vägg: ”Böggt anno 1641”. På karta från
1642 benämns Hästhagen för Brunnsholm.

Enligt folkmun var Hästhagen jaktgård åt drottning Kristina
och herrskapet Stenbock på Torpa.

Johan avled ogift 1638 och i jordebok från 1645 står brodern
Göran Göransson Gyllenstierna d.ä. (1601-1646) som ägare.
Han var gift med Anna Skytte och var amiral och landshövding
i Uppsala län, där de också bodde. I jordeboken från 1670
uppges att både Ågården och Hästhagen var säteri och
kallades för Brunnsnäs. Karl XI:s reduktion på 1680-talet
reducerade adelns egendomstillgångar med ca hälften och
säterirättigheterna för bl.a. Brunnsnäs försvann.

Frälsehemmanet, som det då kallades, köptes 1708 av
lagmannen Benjamin Dannerhjelm (1664- 1730), som även
ägde Redvägsborg säteri. År 1722 lät han transportera
säterirättigheterna från Redvägsborg till Brunnsnäs, som då
alltså blev säteri för andra gången.
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Benjamin Dannerhielm var häradshövding i Kind och Redväg
och adlades 1699. Han gifte sig andra gången med friherrinnan
Brita Christina Cederhielm. De bodde på Brunnsnäs, där de
avled 1730 resp 1754. Deras dotter Maria Christina gifte sig
med häradshövdingen David Göthenstierna på Hökerum.

Götenstiernas barn sålde Brunnsnäs och Hökerum 1757 till
Sara Christina Sparre, dotter till borgmästaren i Göteborg
Jakob Sahlgren. Hon var änka efter hovmarskalken, greve
Axel Rutger Sparre af Söfdeborg. Sara Christina avled 1766
och både Hökerum o Brunnsnäs övertogs av sonen, greve
Gustaf Adolf Sparre (1746-1794).

Gustaf Adolf Sparre med studier både i Lund och Uppsala
levde utan tjänst och titel. Han gjorde i unga år bildningsresor
till bl.a. Frankrike, Schweiz, Holland, Italien och England. Han
köpte på sig en mycket förnämlig konstsamling med bl.a.
Rembrant, Jordaens med flera stora mästare. Denna samling
av dyrbar konst kom så småningom till Vanås slott i Skåne.
Han inredde också en magnifik våning vid Norra Hamngatan i
Sahlgrenska huset, granne till Ostindiska huset i Göteborg. I
dag används denna våning för representation åt Göteborgs
stad. Det var Gustav Adolfs mormor Birgitta Sahlgren som
försåg honom med pengar. Hon drev framgångsrikt det
lukrativa Sahlgrenska sockerbruket i Gammelstaden.

Det var Gustaf Adolf Sparre som lät uppföra nuvarande
huvudbyggnad och de fyra flyglarna på Brunnsnäs några år in
på 1770-talet. Byggnaderna är uppförda under slutet av
rokoko-tiden. Det syns invändigt bl.a. på de rundade hörnen i
en del rum. Dörröverstycken, de franska spegeldörrarna med

de engelska mässinglåsen och de vackra kakelugnarna är alla
från den tiden. Fadern Greve Axel Rutger Sparre hade goda
förbindelser med hovet och överintendenten Carl Hårleman.
Det är mycket möjligt att han är arkitekten till Brunnsnäs. Det
anlades också en stor park med hundratals holländska lindar.
I dag finns fortfarande drygt hundra lindar kvar inklusive de
träd som finns i Brunnsnäs Allé, som bildar en lummig och
vacker entré till Säteriet. Gustav Adolf gifte sig 1777 med
friherrinnan Elisabeth Beata Ramel (1753-1830). Deras enda
barn Christina Sparre (1778-1811) övertog gården 1794.

Christina Sparre gifte sig 6 juni 1799 med en av rikets herrar,
överstemarskalken greve Jacob de la Gardie (1768-1842).
Jacobs kusin Axel von Fersen d.y. beskrev i ett brev Christina
som ful, rik och väluppfostrad. Redan samma år
undertecknade detta par ett köpebrev. De sålde Hökerum och
Brunnsnäs säterier för 40 000 riksdaler riksgälds till Tönne
Oxenhufvud, f 1769. Denne man behöll Hökerum, där han
mördades 1830, men utbjöd Brunnsnäs till försäljning redan
1799 och 1800. Brunnsnäs hade då ”en i engelsk smak anlagd
trädgård samt alléer av holländska lindar.

Överstelöjtnant Carl Fredrik Coyet (1768-1857) blev ägare ca
1810. I P E Lindskogs bok ”Kort beskrivning om Skara stift”
från 1816 står: Av den av säteriet omgivande ängen har denne
herre danat en så kallad engelsk park, försedd med lövsalar
och sandade gångar samt de ypperligaste utsikter. Till åker
har uppodlats de till säteriet hörande mossarna. Till säteriet
hörde 1/8 mantal Refleskog, 1/4 mantal Brunn
Gästgivaregården samt tre ej namngivna torp. Vidare berättas
om god barrskog och ännu bättre lövskog på de omgivande
bergen.

Brunnsnäs får slutomdömet, att ”gården således av naturen
blivit gynnad med så många behagligheter att den kan tävla
med de skönaste belägenheter i riket.”

P.g.a. dåliga tider försökte Coyet sedan sälja Brunnsnäs
genom ett s.k. egendomslotteri 1822. Just detta lotteri
beskrivs i en av Lars Widdings böcker. Försäljning på detta
sätt genomfördes dock aldrig och ny ägare tillträdde först
1829.
Ett flertal ägare så som hovkamrer Forselius, patron Aron
Brovall, Färgerifabrikör Claes Mårten Lundberg, stadsläkare K
A Belfrage, Ingenjör Ivar Otterström, borgmästare o
riksdagsman Victor Ekenman, kronofogde C A Nilson,
godsägare Fingal Norstedt passerade revy som ägare under
resten av 1800-talet.

Brunnsnäs köptes sedan 1907 av resepredikanten i EFS Efraim
Rang, som också sedan blev kyrkoherde i Habo. Han ordnade
bl.a. bibelkurser, konfirmationsläger och gudtjänster på
gården. Det blev bekant i hela riket och kunde locka upp till
1 500 besökare en söndag. Han byggde den s.k. Stenkyrkan,
rester finns kvar i dag. Där har hållits utomhusgudstjänster en
gång om året fram till för några år sedan. Dessutom har Rang
låtit resa en mängd minnesstenar i parken, bl.a. efter Titanics
undergång och en järnvägsolycka vid Malmslätt 1912. Han
byggde också ett flertal hus bl.a. tre ytterligare boningshus,
varav ett kallat Nygård finns kvar. Han byggde även ett
växthus vid Brunnvägen och ett brygghus vid Brunnsbäcken.
Rang skrev tyvärr på borgen för en ”broder i anden” och det
blev början till hans ekonomiska fall 1928.
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Ett pensionat med nykter och kristlig inriktning startades av
fröken Atalia Bergman, som också köpte gården 1934.

En omfattande renovering gjordes 1941 av dåvarande ägare
Stig Rydin. En inventering och utredning gjordes av Borås
Museum. Byggnaderna rensades från diverse tillbyggnader,
som hade tillkommit under Rangs tid. En ny front på
huvudbyggnaden mot väster i empirestil uppfördes.

Nästa ägare blev fabrikör Weber från Borås. Det var han som
stängde av vägen, som gick rakt över gårdsplan. Detta gjorde
att Ulricehamns kommun fick bygga en helt ny väg till
Åsakullen 1946.

Direktören vid Järnia, Karl-Erik Olsson tog över som ägare
efter Webers sterbhus 1971. Han gjorde omfattande
renoveringar och moderniseringar av alla sex bostadshusen.
Fyra av husen uthyrdes till externa hyresgäster. Den första
hyresgästen i Flygel NO blev författarinnan Birgit Th Sparre
(1903- 1984). Hon är känd för bl.a. romansviten ”Gårdarna runt
sjön”. Här fick hon njuta sina sista år med vacker utsikt över
sjön och trakten, som hon älskade.

Nuvarande ägarfamilj Brorsson tillträdde i maj 1981.
Omfattande renoveringsarbeten har gjorts genom åren av alla
sex bostadshusen. Det mest omfattande arbetet gjordes
1998-99 då Flygel SO tillbyggdes med en undervåning och
befintlig del helrenoverades. Endast ytterskalet och bärande
timmerväggar är kvar av den gamla byggnaden, med äldsta
delen från 1641. Även Flygel NO är totalrenoverad under
senare år till mycket hög standard. Båda sjöflyglarna har bl.a.

vattenburen golvvärme via jordvärmepump. De har också
försetts med stora altaner, men underbar utsikt mot Åsunden
och staden Ulricehamn. Även f.d. förvaltarbostaden Nygård,
byggt av Rang ca 1915, har totalrenoverats med alla
moderniteter. Bl.a. har installerats ett helt nytt vattenburet
värmesystem med jordvärmepump, som är gemensam med
den stora ekonomibyggnaden.

Ekonomibyggnader har tillbyggts, renoverats och
moderniserats. I stora ladugården finns reparationsverkstad
med högt i tak och en lite mindre snickeriverkstad bredvid. På
andra våning finns möteslokal med eget kök och toalett. Från
början avsedd som konferenslokal för upp till ca 35 gäster,
men numera använd som kontor. Dessutom finns stora
rymliga varm- och kallförråd. I den mindre byggnaden intill
inryms stall med fyra hästboxar och en tillbyggd maskinhall.
Dessutom finns en byggnad, byggd som ryggåsstuga, som
innehåller pumpen för den djupborrade brunnen. Den förser
hela gården med vatten av mycket hög kvalitet.

Förutom allt arbete som lagts ner på alla byggnader har bl.a.
en helt ny förbifartsväg byggts, för att slippa trafik över
gårdsplan vid huvudbyggnaden. Dessutom har de mer än 200-
åriga lindarna åter hamlats och gamla hag- och betesmarker
återställts. Röjningsarbeten runt stenmurar och runt ett stort
antal hundraåriga ekar har genomförts. Sedan 2002 har ett
mer aktivt jord- och skogsbruk startats med både gutefår och
Highland Cattle-kor. Det har samtidigt bedrivits verksamhet
med Bed & Breakfast och Konferens i mindre format.

Det är emellertid nu, p.g.a. förestående generationsväxling,
dags för familjen Brorsson att avsluta vårt kapitel i denna
gårds historia. Med våra 38 år på Brunnsnäs säteri vill vi nu,
med mycket stor saknad, överlämna denna historiefyllda och
vackra plats till nästa ägare.

Ulricehamn september 2019 / Jan-Erik Brorsson
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Rum övervåning i huvudbyggnad samt de södra flyglarna



Flygel Sydost



Flygel sydost



Kök i flygel NO, utebild flygel Nordväst samt översiktsbild



Stall och ladugård samt verkstad/snickarverkstad inuti ladugården



Maskinhall, kök, WC samt kontor i ladugården



Stallbyggnad med carport



Villa "Nygård"



Badrum i villa "Nygård" samt vy över sjön och översiktsbild



Bra att veta

Servitut, planbestämmelser med mera
Rättigheter, last
Officialservitut Väg Vatten-Och Avloppsledning. Detta är till
förmån för Brunnsnäs 2:3-2:7 som också försäljes ihop med
Brunnsnäs 2:1
Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga
gravationer
Nyttjanderätt Tele
Gemensamhetsanläggning
Ulricehamn Brunnsnäs GA:1. Avser väg och förvaltas av
Åsakullens samfällighetsförening. Andelen är 5,0.
Plan och bestämmelser
Detaljplan (1991-03-21), Det är bara en mycket liten del av
fastigheten Brunnsnäs 2:1 som berörs av detaljplan.

Besiktning och undersökningsplikt
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående
ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess
skick, gränser och areal före köpet. Besiktning kan ske vid
visning eller efter överenskommelse med fastighetsmäklaren.
Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för
att informera och underlätta köparens egen undersökning av
fastigheterna. Den som slutligen köper fastigheten är
medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en
klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brist
som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.
Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10% av
köpeskillingen i handpenning, resterande belopp erläggs på
tillträdesdagen.

Förvärvstillstånd
Fastigheterna säljs som en enhet. Huvudbyggnad och de fyra
flygelbyggnaderna kommer att få preliminär typkod 220 och
kan förvärvas av juridisk person. Privatpersoner behöver inget
förvärvstillstånd för att förvärva lantbruksenheter, dock krävs
det för juridisk person.

Information om energideklaration
Energideklaration av byggnader är inte enbart en svensk
företeelse, utan en del av EU:s miljömål om att minska
energianvändningen och främja en hållbar utveckling. Lagen
om energideklarationer för byggnader trädde i kraft den 1
oktober 2006. Från den 1 juli 2012 ändras lagen om
energideklarationer och blir mer omfattande. Målet med de
nya reglerna är att energideklarationen ska delges köparen av
en byggnad eller en del av en byggnad eller nyttjanderätt när
den förmedlas.
Det finns inga upprättade energideklarationer.

Övrig info
Driftskostnaderna är beräknade till ca 228 000 kr fördelade
enligt följande: El inkl uppvärmning 190 000 kr, försäkring
23 000 kr, VA och sophämtning 15 000 kr. Tillkommer
kostnader för vägavgift, sotning, reparation och underhåll.
Kostnaderna avser hela gården.

Jakträtten tillfaller köparen fr.o.m. 2020-07-01. Älgjakten är
registrerad i Brunn/Tvärreds älgskötselområde.

 Fiskerätt i del av Åsunden.

Fastigheterna Brunnsnäs 2:1, 2:3-2:7 är samtaxerade. Adressen
är Brunnsnäs 100-105. Brunnsnäs 2-3 -2:7 är avstyckade
fastigheter mellan 900-1131 kvm.

Allmänt
Uppgifter om fastigheten härrör huvudsakligen från säljaren
och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om
omständigheterna ger anledning till detta. Samtliga
areauppgifter är baserade på säljarens information samt
officiell fastighetsinformation. Dessa uppgifter kan av olika
skäl vara felaktiga. Den köpare som anser arean vara av
betydelse för köpet bör därför vidta en uppmätning. Behöver
du hjälp att beräkna de kommande boendekostnaderna -
ansvarig mäklare erbjuder sig att upprätta en skriftlig
boendekostnadskalkyl. Var vänlig och respektera säljarens
önskemål om att boka tid med oss för visning.

Att annonsera en bostad på hemnet.se kostar mellan 300-
2900 kronor, en avgift som Hemnet Service HNS AB
fakturerar säljaren. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
uppbär vid förmedlingen av erbjudandet från Hemnet en
ersättning om mellan 150-1450 kr.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på
www.lansfast.se/integritetspolicy



Utgångspunkt för ansvarsfördelningen 
Utgångspunkten enligt jordabalken är att fastigheten skall stäm-
ma överens med vad som avtalats mellan parterna och inte heller 
avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. 
Därutöver gäller att den köps i det skick den faktiskt befinner sig i 
på kontraktsdagen och att köparen, för att trygga sig, får göra en 
noggrann undersökning av fastigheten. 

För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet 
att upptäcka eller haft anledning att räkna med på grund av fastig-
hetens ålder och skick, kan säljaren inte göras ansvarig. 
Säljaren ansvarar dock för dolda fel, det vill säga sådana fel i fastig-
heten som köparen inte bort upptäcka och oavsett om säljaren själv 
känt till felen eller inte. Säljarens ansvar för dolda fel i fastigheten 
gäller i tio år. 

Köparens undersökningsplikt 
Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar 
kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens under-
sökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess 
delar och funktioner. Finns det möjligheter måste kö paren även 
inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga 
utrymmen. 

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speci ellt i källare 
och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanlägg-
ningar, sprickbildningar i fasad och grundmur samt skorstensstock. 
Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller symptom på fel i 
fastigheten eller är fastigheten över huvud taget i sådant skick att 
fel kan misstänkas, skärps kraven på köparens under sökningsplikt. 
Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersöknings pliktens 
omfattning. Om säljaren exempelvis upplyser köparen om ett miss-
tänkt fel kan det utgöra en varningssignal, som bör föranleda en 
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mer ingående undersökning från köparens sida. Å andra sidan ska 
köparen inte behöva undersöka sådana delar av fastigheten som 
säljaren lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier för, under 
förutsättning att dessa inte är för allmänt hållna. Köparen bör 
slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och brister, som 
köparen borde ha räknat med eller borde ha ”förväntat sig” med 
hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Han bör 
därför anpassa sin undersökning till detta. 

Rör köpet ett begagnat hus måste köparen ta i beräkning att vissa 
delar och funktioner utsatts för slitage och på grund av ålder till 
och med kan vara uttjänta och i behov av utbyte eller i vart fall 
renovering. 

Anlitande av besiktningsman 
Jordabalken utgår från att köparen själv i normalfallet skall kunna 
uppfylla sin grundläggande undersökningsplikt och det är alltså 
inget krav att anlita någon sakkunnig för detta. Trots det väljer 
de flesta köpare att anlita så kallad besiktningsman eller annan 
sakkunnig och detta är att rekommendera om man inte själv har 
särskild byggnadsteknisk kunskap. 

Detsamma gäller om köparen inledningsvis själv undersökt fast-
igheten och då upptäckt symtom på fel som det kan vara svårt att 
bedöma betydelsen av. Som angivits ovan skall köparen undersöka 
fastigheten i alla dess delar och funktioner. Anlitar köparen en sak-
kunnig är det därför viktigt att vara observant på vilken omfattning 
en beställd besiktning har. 
Normalt omfattar inte en sådan besiktning vissa delar av fastighe-
ten såsom elinstallationer, vatten och avlopp,  
rökgångar med mera varför köparen bör överväga att komplettera 
sin undersökning. 



Jordabalken har som utgångspunkt att den undersökning 
köparen gör eller låter göra, ska ske före köpet, det vill säga 
innan köpekontrakt undertecknas av parterna. Det är dock 
inget som hindrar att parterna i kontraktet avtalar om att 
köparen ska få möjlighet att undersöka fastigheten senare 
och därefter på det sätt kontraktet då föreskriver, ska få 
åberopa upptäckta fel och begära avdrag på köpeskillingen 
eller begära att köpet i dess helhet ska återgå. Denna typ av 
avtalsvillkor brukar kallas besiktningsklausul och är numer 
vanligt förekommande. 

Tas ett sådant villkor in är det viktigt att båda parter sätter 
sig in i vad som krävs för att köparen ska kunna åberopa 
villkoret och också noga beaktar de tidsgränser som anges i 
villkoret. 

Det förekommer att säljaren inför försäljningen låter under-
söka fastigheten med hjälp av en besiktningsman, ofta för att 
tjäna som underlag för en säljaransvarsförsäkring (se nedan). 
I dessa fall är det viktigt att köparen noga går igenom besikt-
ningsprotokollet, gärna med den besiktningsman som utfört 
besiktningen, så kallad köpargenomgång. Det är också av stor 
vikt att köparen då tänker på att undersökningsplikten om-
fattar fastigheten i dess helhet och vid behov kompletterar 
med ytterl igare undersökningar. 

Säljarens upplysningsskyldighet 
Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köpar ens 
undersökningsplikt finns i egentlig mening inte. 
Avgörande för bedömningen om ett faktiskt fel är relevant 

eller inte, är om felet är möjligt att upptäcka för köparen. En-
dast om felet inte är upptäckbart är det relevant. Trots detta 
kan man ändå säga att säljaren har en upplysningsskyldighet. 
Om säljarens förtigande innefattar svikligt eller annat 
ohederligt förfarande kan säljaren gå miste om rätten att 
åberopa att köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt. 

Det finns dock även andra situationer där säljaren är skyldig 
att upplysa om förhållanden som han har vetskap om och 
som köparen borde ha upptäckt men förbisett. Det är främst 
fråga om situationer där omständigheterna är sådana att 
säljaren måste förstå att köparen är i villfarelse avseende ett 
förhållande och där han vidare inser att förhållandet kan vara 
avgörande för köparens köpbeslut. Säljaren får med andra 
ord inte medvetet utnyttja köparens okunskap om ett visst 
förhållande. 

Säljaren kan vidare sägas ha en upplysningsskyldighet i så 
motto att han kan bli skadeståndsskyldig om han faktiskt 
känt till eller borde ha känt till felet men inte upplyst köparen 
om detta. Detta följer av köparens rätt till skadestånd på 
grund av säljarens försummelse. 
Det är således i säljarens eget intresse att han upplyser 
köparen om de fel eller symptom som han känner till eller 
mis stänker finns. Vad som redovisats av säljaren är dessutom 
inte dolt och kan i normalfallet inte åberopas av köparen. 

Säljarens utfästelse 
Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande fastig-

hetens skick. Detta gäller i huvudsak då säljaren gjort en klar 

och specificerad utfästelse beträffande fastighetens skick. 
Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas inte 
som utfästelser. 

Avtalsfrihet friskrivning 
Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för 
fastighet ens skick, varför parterna kan avtala om annan 
ansvarsfördel ning än vad som angivits ovan. Ett exempel på 
detta är då säl jaren friskriver sig från ansvaret för fastighe-
tens skick, generellt eller beträffande viss funktion. 

Säljaransvarsförsäkring 
Genom säljaransvarsförsäkring finns möjlighet för säljaren 
att inom försäkringens ram begränsa sin ekonomiska risk för 
dolda fel i fastigheten samtidigt som köparens rätt till ersätt-
ning för sådana fel, säkerställs via försäkringen. 
Säljaransvarsförsäkringen erbjuder således en trygghet för 
både säljare och köpare. 

Fortsättning Köparens- och säljarens ansvar för fastighetens skick med mera



Då och då uppstår tvister mellan köpare och säljare i samband 
med bostadsköp. Alltför ofta handlar dessa tvister om att par-
terna är oeniga om vilken egendom som ska, eller inte 
ska, ingå i köpet. Det kan ibland vara svårt att avgöra vilken 
egendom som faktiskt ska ingå och avgöra vem av parterna som 
har rätt. Vi vill därför med denna information upplysa om vad 
man som säljare och köpare av en bostad bör vara uppmärksam 
på när det kommer till vilken egendom som ingår i köpet, allt 
för att förebygga risk för framtida tvister med anledning av din 
bostadsaffär. 

När man pratar om egendom som kan ingå i ett bostadsköp 
skiljer man på fastighetstillbehör - som endast är aktuellt vid 
villa- och fritidshusförsäljningar- och byggnadstillbehör. Vilken 
egendom som hör till vilken kategori ser du nedan. 

Fastighetstillbehör 
Enligt jordabalkens bestämmelser är fast egendom jord, som i 
sin tur är indelad i fastigheter. En fastighet är alltså en bit mark 
och den egendom som finns på fastigheten såsom byggnader, 
ledningar och stängsel utgör fastighetstillbehör. Exempel på 
byggnader är, förutom boningshus, lekstugor och växthus. För 

Vilken egendom ingår i köpet

att egendom ska anses vara fastighetstillbehör krävs det att 
den har tillförts fastigheten för permanent bruk. Även träd och 
andra växter anses oftast vara fastighetstillbehör. 

Byggnadstillbehör 
Som framgår ovan är bostadsbyggnaden på en fastighet ett 
fastighetstillbehör. Egendom som finns i och på byggnaden 
utgör oftast byggnadstillbehör. Exempel på sådan egendom kan 
vara spis, spisfläkt, kyl och frys och tvättmaskin men 
även annan egendom såsom platsbyggda hyllor och toalett-
och badrumsinredning. I likhet med vad som gäller för fast-
ighetstillbehör måste även byggnadstillbehör vara ämnat för 
permanent bruk. 

Gränsfall och undantag 

Självklart finns det gränsfall och undantag från huvudregeln 
om vad som är fastighets- och byggnadstillbehör. Utvecklingen 
i samhället gör också att bilden förändras över tiden. Ett exem-
pel på detta är parabolantennen som när den först kom var så 
exklusiv att ingen förväntade sig att den skulle ingå i köpet. Med 
tiden blev den allt vanligare och anses nuförtiden utgöra ett 
byggnadstillbehör. 

Bostadsrätt 
För bostadsrätt gäller i princip samma regler som för 
fastighet, dock med undantag för att det inte finns några 
fastighetstillbehör, detta eftersom bostadsrätter utgör s.k. lös 
egendom. Egendom som utgör byggnadstillbehör på en fastig-
het är egendom som normalt också ingår i en bostadsrätt. 

Parterna kan komma överens 
Oavsett vad lag och rättspraxis säger står det dock parterna 

fritt att komma överens om vilken egendom som ska eller inte 
ska ingå i bostadsköpet. Vill en säljare ta med sig en lekstu-
ga, ett badkar, en markis eller annan egendom som kan vara 
fastighets- eller byggnadstillbehör, bör detta tydligt anges i 
marknadsföringen av bostaden. Som riktlinje kan sägas att 
sådan egendom som marknadsförts i samband med bostadsan-
nonsering normalt anses ingå i köpet.

EXEMPEL PÅ FASTIGHETSTILLBEHÖR

• Byggnad (inkl. 
lekstuga, växt-
hus, uthus eller 
annan anlägg-
ning.)

• Ledning för gas, 
el, vatten och 
avlopp

• Stängsel
• Flaggstång med 

lina
• Buskar och träd
• Brevlåda
• Soptunna
• Sandlåda
• Oljetank

• Friggebod
• Bojstenar och 

boj
• Torkvinda
• Solur
• Grindar
•  Flytbrygga

EXEMPEL PÅ BYGGNADSTILLBEHÖR 

• Garderober (inkl. 
inredningsde-
taljer)

• TV-antenn
• Parabolantenn
• Heltäcknings-

matta (om denna 
utgör ordinarie 
golvbeläggning)

• Spis
•  Kylskåp
• Toalett- och 

badrumsinred-
ning 

• Centraldamm-
sugare

• Frys
• Spisfläkt
• Badkar
• Badrumsskåp
• Radiatorer
• Tvättmaskin
• Torkskåp
• Torktumlare
• Mangel
• Duschkabin
• Fönsterbräden
• Ledstång

• Samtliga dörr-
nycklar

• Markiser
• Persien ner
• Tjuvlarm
• Brandlarm
• Stege för sot-

ning
• Fönsterluckor
• lnnanfönster
• Gnistgaller
• Hatthylla
• Porttelefon



Vad händer nu?

Ansvarig mäklare

Henrik Dahlgren

Reg. Fastighetsmäklare

Mobil: 072-145 37 27
E-post: henrik.dahlgren@lansfast.se

Tips

När du ändå tittar på ny bostad, se till att bli redo att sälja din
gamla under tiden. Oavsett om du hittar ditt nya hem idag
eller nästa vinter, så kan du då agera mer självsäkert i affären
och slippa ekonomisk risk. Då är försäljningen färdigplanerad
så det är bara att trycka på startknappen.

Kontakta oss och fråga om SÄLJ MED FÖRSPRÅNG

Vad gör du om du är intresserad av Brunnsnäs
Säteri?

1. Det första och viktigaste av allt är att du meddelar mig ditt
intresse och dina kontaktuppgifter - namn och mobilnummer.

2. Under tiden föreslår jag att du tittar över finansieringen en
gång till, så du vet inom vilka ramar du kan bjuda på bostaden.
Det är skönt att känna sig stark och trygg när du går in i
budgivningen.

3. Det kan också vara bra att börja fundera kring
inflyttningsdatum. Inte minst om du först behöver sälja ditt
nuvarande boende. Jag hjälper dig gärna om du har några
frågor!

Hur får du hjälp med boendekalkyl och bolån?

En stor fördel med Länsförsäkringar är att vi har en egen
bank. Behöver du ett snabbt lånelöfte? Eller en snabb bo-
endekalkyl? Vår bank är kundägd och agerar i våra kunders
intresse och den är nu Sveriges femte största bank. Har du
någon som helst fråga kring bostadsfinansiering, oavsett vad,
tveka inte att ringa.

Hur går budgivningen till?

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling använder öppen
budgivning. Det innebär att du som spekulant lämnar ditt bud
till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar
inkomna bud till säljaren.

Budgivningslistan lämnas med namn, telefonnummer, bud och
tidpunkt till köpare och säljare. Säljaren har alltid fri
prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det
högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge
parter har inget bindande avtal träffats.

Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad
budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är
mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljare, som tar
ställning till om budet ska beaktas



Kontakta Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Besöksadress: Storgatan 27, Ulricehamn
Telefon: 0321-68 87 80
www.lansfast.se/ulricehamn







































Överlåtelsebesiktning Steg1

Fastighetsuppgifter

Brunnsnäs 2:10
Fastighetsbeteckning

Brunnsnäs 100
523 37 Ulricehamn
Ulricehamn

Uppdragsgivare

Ulricehamns Kommun 
Brunnsnäs 100
523 37 Ulricehamn

Fastighetsägare

Besiktningsuppgifter

Väder vid besiktningsdagen

Adress

Namn Gatuadress Postnummer Ort
Jan-Erik Brorsson Brunnsnäs 100 523 37 Ulricehamn

Internt uppdragsnummer O13284
Besiktningsdatum 2020-02-25
Besiktningsföretag OBM Besiktning Väst AB
Besiktningsförrättare Magnus Henriksson/Daniel 

Good
Närvarande Säljaren och representanter 

från kommunen. 
Giltig till och med 2021-02-24

Företagsnamn Namn på mäklare

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Henrik Dahlgren 

Vädertyp Temperatur Snödjup Snö på tak
Mulet Ca 0° Mindre än 1 dm Ja

Mäklare

OBM GRUPPEN
Huvudkontor: Generatorgatan 12, 195 60 Arlandastad

Tel 08-591 211 80 E-mail: info@obm.se www.obmgruppen.se



Frågor till säljaren
Uppgifter från ägare eller representant
Huset förvärvades 1981 av nuvarande ägare. 
Fortlöpande underhåll och renoveringar, se mäklarens objektbeskrivning samt lämnad info i frågelistan. 

Kända fel och brister samt information från frågelistan: Ja ett fel är konstaterat och det gäller altan bottenvåning 
HB. Den bör renoveras, bärigheten har provisoriskt säkrats med träbalk o trästöttor under i källaren. I Flygel SV 
ligger ytterligare ett fel och det är duschrummet 2:a våning, som läckt vatten vid tröskeln. Nu avstängd och bör 
åtgärdas före nytt användande. 

Har radonhalt i boendemiljön kontrollerats? Nej Bör övervägas

Energideklaration Nej Bör upprättas

Regelbunden sotning? Nej Eldstad används ej

Provtryckning av murstock? Nej Bör utföras

Har brandskyddskontroll utförts? Nej Bör utföras

Finns frågelista upprättad? Ja Se upprättat dokument

Finns vattenanalyser för eget vatten? Ja Uppgift saknas

Fungerar eget avlopp tillfredsställande? Ja Uppgift saknas

Tak Taken har renoverats fortlöpande med takpapp, läkt och pannor 
monterades, arbetet utfördes av entreprenör.

Våtutrymme Badrummen har renoverats fortlöpande av entreprenör, 
kvalitetsdokument saknas. 

Utvändig grund Källarytterväggarnas fuktisolering och dränering är i originalutförande.

Byggnadsinformation
Byggnadsbeskrivning Byggnadsår
Huset är ett 1½-planshus med källare och torpargrund. 1770

Till eller ombyggnad Övrigt
Om, till byggnader samt omfattande renoveringar, se 
objektbeskrivning.

Besiktningen omfattar huvudbyggnad, Flygelbyggnader 
nordöstra, nordvästra, sydöstra, sydvästra samt 
förvaltarbostad Nygård. Bostäderna var normalt 
möblerad vid besiktningen. 

Värme: Jordvärme med vattenburet system samt direktverkande el

Ventilation: Självdragsventilation

Vatten: Enskilt

Avlopp: Enskilt 

Installationer

Tak: Sadeltak med betongpannor/lertegel

Fasad: Träpanel

Fönster: 2 glas kopplade fönster 

Stomme: Trä/timmer

Grund: Källare och torpargrund

Byggnadsdel
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Besiktningsresultat
Bedömningsskala: 1 = Utan anmärkning, 2 = Påpekande, 3 = Bör åtgärdas, 4 = Ej besiktningsbart

Byggnadsdel 1 2 3 4 Anmärkning

 Utvändigt

Allmänt alla hus X Yttertak, hängrännor, balkonger, altaner,fönsterbleck och 
markförhållanden var snötäckta vid besiktningen.

Allmänt alla hus X
Torpargrunder, vindar som nock/sidovindar med parallelltak eller som 
saknar inspektionsluckor är inte besiktningsbara. Se 
kommentar/riskanalys

Allmänt alla hus X Utrymmen/rum som ej står redovisade håller ett förväntat skick med 
hänsyn till byggnadsår och konstruktioner.  

Huvudbyggnad
Utvändigt

Vind X Äldre fuktfläckar noterades på underlagstak samt fuktrelaterade skador 
kring murstock, se kommentar/riskanalys. 

Invändigt

Allmänt X
Golv, väggar lutar, bågnar och avger knarr/missljud. Detta anses mer 
normal i äldre liknade hus. Om eventuella förändringar sker är det viktigt 
att kontrollera orsaken till och omfattningen av detta. 

Våtrum X Våtrum med äldre standard samt brister i ytskikt. Porslin sitter löst 
monterat, se kommentar/riskanalys 

Kök X Köksö med spishäll saknas diskho. 

Klädkammare Öp X Varmvattenberedare installerad utan golvbrunn/tätskikt. 

Källare X Äldre uppbyggd källare, se kommentar riskanalys.
Viss oljelukt noterades efter tidigare uppvärmningssystem. 

Förråd/källare X Fuktrelaterade skador noterades i underkant av balkong/altan samt 
ovanliggande konstruktioner , se kommentar/riskanalys

Byggnad syd/öst
Invändigt

Våtrum X
Våtrum med äldre standard samt förhöjningsringar i golvbrunn, se 
kommentar/riskanalys
Vidare saknas ventilationsdon 

Övre plan X
Det noterades fuktgenomslag kring murstock i sovrum, se 
kommentar/riskanalys.
Den mekaniska frånluftsventilationen är ej i bruk. (installerad i sidovind)

Byggnad nordöstra

Våtrum X
Våtrum med rörgenomföringar i golvkonstruktion, se 
kommentar/riskanalys
Vidare saknas ventilationsdon

Kök X Inspektionslucka finns till vinkällare, inget fuktpåslag/vatten noterades i 
utrymmet vid besiktningen. Se även allmän information om torpargrund. 

Byggnad Nordväst
Allmänt X Avvikande lukt upplevdes vid inträde (avlopp)

Trappförråd X Äldre standard, skadat, yt/tätskikt. risk för fuktskador vid ett 
rör/vattenläckage.

Passage X Vattenrör inbyggda i vägg bakom lucka, Risk för fuktskador vid ett 
rör/vattenläckage.

Dusch/Tvättstuga X
Äldre standard, skadat och otätt, yt/tätskikt. Risk för fuktskador vid ett 
rör/vattenläckage. Bristfällig golvlutning. Golvsvikt. Golvbeläggningen har 
delvis släppt från underlaget.

Sydväst
Allmänt X Avvikande lukt upplevdes vid inträde (målarfärg/gummilukt)

Trappförråd X Äldre standard med yt/tätskikt samt med en installerad golvklack som 
saknar tätskikt invändigt. Risk för fuktskador vid ett rör/vattenläckage.
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Besiktningsresultat
Bedömningsskala: 1 = Utan anmärkning, 2 = Påpekande, 3 = Bör åtgärdas, 4 = Ej besiktningsbart

Byggnadsdel 1 2 3 4 Anmärkning

Dusch/Wc X  Rör genomförningar finns i golv. Bristfällig golvlutning.

Tv-rum X
 Fuktfläckar/missfärgningar förekommer lokalt på golv och i tak. Förhöjd 
fuktindikering i tak. Se även övreplan, förhöjd fuktindikering i golv som rest 
sig i allrum. Kontrollera orsaken till och omfattningen av detta. 

Allrum X Golvets ytskikt (trägolv) har rest sig. Vid fuktindikering i ytskiktet noterades 
förhöjd fuktindikering. Kontrollera orsaken till och omfattningen av detta. 

Byggnad Nygård

Förråd X Fuktsäkert ytskikt finns ej på golv, flertalet rör/vatteninstallationer nya och 
äldre i utrymmet. Risk för fuktskador vid ett eventuellt rör/vattenläckage.

Passage X Missfärgning/fuktfläck på vägg i anslutning till murstock. Ingen förhöjd 
fuktindikering vid besiktningstillfället.

Krypgrund/torpargrund X Mikrobiell lukt samt påväxt. Ej sett hela utrymmet på grund av begränsad 
framkomlighet. Mark lutar mot huset. Se kommentar/riskanalys. 

Utvändigt generellt 

Allmänt alla hus X

Väderskydd saknas på vissa skorstenar. Bristfällig anslutning/fall 
hängrännor. Stuprör avslutas intill grund. Målning/underhåll 
fasad/trädetaljer, rötskador/otätheter förekommer. Målning/underhåll 
fönster/dörrar. Sprickor/putssläpp förekommer i grundmur/sockel. 

Allmänt alla hus X Sprickor i sockel och exponerad syll med noterade spår av 
träskadeinsekter och fuktrelaterade skador. Se kommentar/riskanalys

Invändigt generellt

Allmänt alla hus
Det rekommenderas att kontrollera vattenkvalitén. 
Det förekommer äldre installerad el och Vvs vilket bör ses över av behörig 
fackman. 

Allmänt alla hus X
Fuktskydd rekommenderas under vitvaror och diskbänksskåp i kök.
Tillfredsställande från och tilluftsventilation rekommenderas efter behov. 
Takfönster. Allmän riskkonstruktion och bör hållas under uppsikt. 
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Datum
2020-02-25

Magnus Henriksson/Daniel Good
Besiktningsförrättare

Kommentarer och riskanalys

Torpargrund/krypgrund: Det noterades fukt och mikrobiell påväxt samt lukt i krypgrunden Nygård. Det
rekommenderas att kontrollera orsaken till och omfattningen av detta. Byggnader med krypgrundsutrymme har en
ökad risk för fuktrelaterade skador. Utifrån erfarenhet betraktas krypgrunder som riskkonstruktioner. På grund av
förhöjd fuktstatus- dels orsakad av fuktvandring från marken och dels orsakad av uteluft som släpps in i grunden
främst under den varma tiden av året – kan följdskador med negativ inverkan på såväl byggnaden som
inomhusmiljön uppstå i utrymmet och angränsande konstruktioner (t.ex. överliggande bjälklag och uppreglad
golvkonstruktion). Pågående fuktrelaterade skador går således ej att utesluta. 

Vindar: Underlagstak med lokala fuktrelaterade missfärgningar. Vid besiktningen noterades inga pågående skador
men områdena/vindar skall hållas under uppsikt. Vindar som nockvind, sidovind samt under parallella tak har ökad
risk för att bli drabbade av fukt. Om/när det finns brister i tätningen mellan ett kallt och ett varmt utrymme finns det
en risk att relativt varm och fuktig luft kommer ut från det varma utrymmet till det angränsande kalla utrymmet och
träffar en kall yta och kondenserar. Missfärgning på yttertakskonstruktionen är en indikering på att inneluften har
kommit ut i vinden så att ett gynnsamt klimat för en mikrobiell tillväxt har uppstått. Det kan vara en indikering på att
ventilationen inomhus är undermålig. Får detta fortgå finns det en risk att man kan få skador på konstruktioner som
i en förlängning påverkar byggnaden och inomhusmiljön negativt.

Träpanel, utv trä.  När det finns brister i underhållet av fasadpanel/snickerier, fönster/dörrar finns det en risk att
man kan få skador i det organiska materialet/kringliggande konstruktioner vilket kan påverka byggnaden och
inomhusmiljön negativt.  

Källare: En äldre källare av detta slag utsätts i regel mer eller mindre för permanent fuktpåverkan från
angränsande mark. Utifrån erfarenhet är det känt att konstruktioner och beläggningar/beklädnader med organiska
material mot golv- och väggytor bör undvikas, då fuktpåverkan och mikrobiell tillväxt (mögel/bakterier) och
rötskador kan uppstå i sådana. Det utvändiga fuktskyddet är också äldre. Det kan inte uteslutas att brister
föreligger alternativt kommer att uppstå i det utvändiga fuktskyddet vilket medför att källarens utvändiga fuktskydd
måste åtgärdas.

HB Balkong/förråd: Det noterades fukt, puts, färgsläpp, rostangrepp i armeringsjärn i balkong/altanens
konstruktioner. Kontakta fackman för vidare bedömning samt åtgärder. 

Våtrum: Brister och avvikelser enligt rådande branschregel noterades i våtutrymmena. I våtutrymmen skall golv-
och väggytor ha vattentäta skikt samt tillfredställande fall till/mot golvbrunn. När det saknas, är av äldre modell eller
om det har brister i dess funktion, finns det en risk att fukt kan tränga in i bakomvarande konstruktioner och orsaka
skador som kan påverka byggnaden och dess inomhusklimat negativt. Skador i bakom/omkringliggande
konstruktioner kan ej uteslutas.  

SÖ Övre plan: Det noterades fuktrelaterade skador/fuktfläckar kring murstocken. Det rekommenderas att
kontrollera orsaken till och omfattningen av detta.

SV Tvrum-allrum: Fuktfläckar och förhöjda fuktindikationer noterades på golv/tak. Det rekommenderas att
kontrollera orsaken till och omfattningen av detta.

Sockel:  Växter, sprickor och exponerad syll och spår av träskadeinsekter och fuktrelaterade skador noterades.
Detta är en ökad risk för att kringliggande konstruktioner blir påverkade negativt med fuktskador och avvikande
lukt som möjlig följd. 
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Bilaga 1 för kontroll av valda konstruktioner

Konstruktion
Byggnadsdel Sekundär byggnad/stall och ladugård med kontor.
Konstruktionsdel
Konstruktionsuppbyggnad
Kommentar 

Byggnaderna ingår inte i uppdraget men en okulär enklare kontroll är utförd. 
På vindsutrymmet intill/ovan kontor noterades en förhöjd fuktighet samt en mikrobiell påväxt.
Övriga delar utvändigt, se allmänt under kommentar/riskanalys. 
Sammanfattning 
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Allmänna villkor

1.Besiktningensomfattning
Uppdragetomfattarenöverlåtelsebesiktningvarvidbesiktnings-förrättarengenomförenbyggnadstekniskundersökningavfastighetens
bostadsbyggnadvidbesiktningstillfället.Besiktningenkanavseävenandrabyggnaderpåfastighetenomdettasärskiltöverenskommits. 
Besiktningenskermedutgångspunktfrånfastighetensålderochskick.
Tillgrundförbesiktningenliggerdehandlingarsombesiktnings-förrättarentillhandahållitsochsomantecknatsibesiktningsutlåtandet.Igranskningen
liggerinteattkontrolleralämnadeuppgifter,såvidainteenuppgiftbedömssomfelaktig.
Medokulärbesiktningavsesenbesiktningavsynligaytorisamtligatillgängligautrymmensamtfasaderochmark.Tillgängligautrymmenärsådana
somkannåsgenomöppningar,dörrarochinspektionsluckorochvilkamedgerenbesiktningavhelaellerstörredelaravutrymmetochsom
åtminståndeärkrypbara.Ejbesiktigadeutrymmenskallibesiktningsutlåtandetantecknasliksomanledningentilldetta.Lösöreochannatsom
försvårarbesiktningenflyttasejavbesiktningsförrättaren.Yttertakmedtakbeklädnadsombesiktingsmannenbedömersomolämpligellerriskabelatt
beträdabesiktigasej.Ibesiktningsutlåtandetskallbesiktningsförrättarennoterasådanaavvikelsersomenköparemedfoginteharattförväntasigvid
köpet.Skavankerochandrabyggnadsteknisktobetydligauppgifternoterasej.
Besiktningenfullgörendastendelavköparensundersökningspliktochbeställarenskalltaaktivdelibesiktningsutlåtandetochavgörahuruvida
rekommendationerfrånbesiktningsmannengällandeåtgärderellerfördjupadeundersökningarskallgenomförasellerinte.Detliggernormalti
köparenstotalaundersökningspliktattpåannatsättundersökautrymmenellerytorsomintevaritfysisktmöjligtattbesiktigavid
överlåtelsebesiktningen,t.ex.ejbesiktningsbarakrypgrunderochvindar.
Säljarenskallpåbesiktningsförrättarensbegäranlämnauppgifteromförekomstenavdeavvikelseribyggnadenfrånvadenköparemedfoghaft
anledningräknamedochsomsäljarenkännertill.Säljarenkanintebliansvarigföravvikelsersomhanupplystköparenom.Omupplysningarej
lämnatsavsäljarenantecknasdettaiutlåtandet.

2.Riskanalys
Besiktningsförrättarenskallutlåtasigombyggnadensskickutifrånsinaiakttagelsersamtegnaochallmäntkändaerfarenheteromsärskildarisker
förknippademedjämförligabyggnader.
Synligafuktfläckar,nedböjningarellerandrateckenkanpåverkabedömningen.Allmänkunskapomområdetellersärskildkunskapomviss
byggnadsteknikkanocksåpåverkabedömningen.
Detärviktigtattobserveraattriskanalysenintekanomfattamuntligaupplysningarsombesiktningsförrättarenintefåttdelav.Ibesiktningsutlåtandet
redovisarbesiktningsförrättarensinbedömning.Besiktningsmannenkanomenkonstruktionellerbyggnadsdelintesäkertkanbedömasvid
besiktningenväljamellanattupprättaenriskanalysellerattrekommenderaenfortsatttekniskundersökning.

3.Fortsatttekniskutredning
Finnerbesiktningsförrättarenattbehovföreliggeravfortsatttekniskutredningskalldettaantecknasiutlåtandet.Omkonstruktionriskanalyseratseller
rekommenderatsfortsatttekniskundersökningkananspråkp.g.a.skadoridensammaejställasmotbesiktningsförrättaren.Fortsatttekniskutredning
ingårinteibesiktningsuppdraget.

4.Undantag
Besiktningavbefintligmaskinellutrustning,värmeanläggningar,eldstäderel,vvssamtrökgångaringårinteiuppdraget. 
UndersökninginnehållandeIngrepp,mätning,provtryckningetc.ingårejibesiktningsuppdraget.Inomramenfördettauppdraglämnasejförslagtill
avhjälpandeavfel.Skadorelleroangelägenheterorsakadeavhusdjuringårejattbedömaidettauppdrag.

5.Ansvarsbegränsningar
Besiktningsföretagetansvarar,mednedanangivnabegränsningar,förskadasomhanförorsakargenomvårdslöshetellerförsummelserviduppdragets
utförande.Besiktningsuppdragetbeståravenmuntligochenskriftligdelochbesiktningsföretagetansvararendastförinnehålleti
besiktningsprotokolletgentemotsinuppdragsgivare.Besiktningsföretagetssammanlagdaskadeståndsskyldighetförettochsammauppdragbegränsas
till15basbelopp.Besiktningsföretagetersätterinteskadebeloppupptilletthalvtbasbelopp.Kravgentemotbesiktningsföretagetskallanmälastill
denneinomskäligtidefterdetattskadanmärktsellerbortmärkas(reklamation).Reklamationfårdockinteskesenareäntvåårefteruppdragets
avslutande.Skerintereklamationinomdetidersomangivitsidennapunkt,förlorardenskadelidanderättenattåberopaskadan.Utövervadsom
angivitsiansvarsbegränsningenharbesiktningsföretagetingetansvarpgauppdragetochdessutförande.Besiktningsföretagethartecknat
konsultansvarsförsäkringfördennatypavuppdrag.
Detåliggeralltiddenskadedrabbadeattihändelseavskadabegränsadennaochdessföljdverkningar.Skadorellerföljdverkningardäravsomberorpå
underlåtenhetersättsej.Vidberäkningavev.skadebeloppnedsättsbeloppetisamtligafallförålderochnormalförslitnings.k.åldersavdrag.

Undertecknaduppdragsgivarehartagitdelavbesiktningensomfattningochallmännavillkor.




OrtochdatumUppdragsgivarensnamnunderskrift



_____________________________________________________
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Bilagatillbesiktningsprotokollmedförklaringartillbedömningssättvidöverlåtelsebesiktning

Bedömningsgrunder
OBMGruppenharvaltattredovisabesiktningsresultatetikolumnerdärstegen,”utananmärkning”,”påpekande”och”böråtgärdas”ärdevarianter
somförekommer.Dettasystemanvändsförattdensomläserprotokolletskallförståviktenavdenanmärkningsomförekommer.Anmärkningunder
kolumnenpåpekandenkandockbetydaolikasakerberoendepåvadsomanmärkts.Oftafinnsenkommentar,riskanalysellerliknandesom
kompletterarpåpekandetlängstnerpåsidan3underrubrikenkommentar/riskanalys.Detärdärförmycketviktigtattdentextsomstårunder
”kommentar/riskanalys”läsesmycketnoggranteftersomdetärdärbesiktningsförrättarenoftautvecklarsinabedömningar.Detärocksåviktigtattinse
attbesiktningsmannenskallavgöraomfelsomev.förekommerkanansesvaranormaltellerintemedtankepåhusetsålderochskick.Denfjärde
kolumnenanvändsförattinformerauppdragsgivarenomattutrymmetellerbyggnadsdelenintevarittillgängligförbesiktningvidbesiktningstillfället.

Information om Köpargenomgång
Ombesiktningenharutförtsmedsäljarensomuppdragsgivaresårekommenderarviattköparenövervägerattlåtautföraens.k.köpargenomgång.Vid
enköpargenomgånggårmanigenomhusetpåplatsochinformeraromdetsomnoteratsiprotokollet.Dettaförattökaförståelsenochminskarisken
förmissförstånd.Närmanärpåplatsärdetocksålättareförbesiktningsmannenattbesvarafrågorochfunderingarpåettpedagogisktsätt.
Köpargenomgångenkanävengenomförasviatelefonmendetmedförenriskattbesiktningsmannenev.intekanbesvaraallafrågorpåsammasätt.

Allmän information

Vadärfukt?
Fuktärennaturligdelavvårmiljöochlivsnödvändigförossalla.Iblandkandockfuktställatillmedbekymmerivårabostäderochbyggnader.Ivåra
husfortgårhelatidenfuktvandringarsåvälinifrånsomutifrån.Inifrångenombrukarnafrånt.ex.matlagning,duschning,mm.ochutifrångenomt.ex.
regnvatten,snö,ytvatten,fuktfrånmarken,etc.Ivissafallmedfördessafuktvandringarskadorpåfuktkänsligtmaterialochskaparsekundärskador
såsommikrobiellaskador,kemiskaemissionerellert.ex.formförändringarmenävenestetiskaskador.

Radoniluft
Radonärengassomuppkommernärradioaktivtmaterialsönderfaller.Radonärenlättflyktiggasutanluktellerannanegenskapvinormaltsettkan
uppleva.Socialstyrelsenharlagtutriktlinjermedmålsättningenattsamtligabostäderskallhaenradongashaltsomunderstiger200Bq/m3före2020.
Vidbesiktningarangerdärförgenerelltsettvårabesiktningsmänattradonförekomstenbörkontrollerasomintemätprotokollfinnstillgängligt.Detta
behöverintealltidinnebäraattmätningbehöverskeutanattkontaktmedkommunensmiljöförvaltningkangevägledningidennafråga.Radonkan
härrörabådeurbyggnadsmaterialochurmarklagrenunderbyggnaden.

Radonivatten
Vissahusharegenbrunnfördricksvattenellertarvattenviagemensamvattenbrunn.Radonhaltenivattenbörejöverstiga1000Bq/lvatten.

Vattenkvalité
Vattentagnauregnabrunnarellergemensammabrunnarbörkontrollerasmedjämnamellanrumförattvarasäkerpåattvatten-kvaliténär
tillfredsställande.Rådgörmedkommunensmiljöförvaltningförvägledning.

Besiktningavoljetankar
Den1juli2000träddeennyföreskriftikraftsominnebärattallaoljetankarmellanenochtiokubikmetermåstebesiktigasregelbundet.Föroljetankar
utomhusskaenförstabesiktningvaragenomfördsenastden1juli2004,ochföroljetankarinomhussenastden1juli2006.Enkorrosionsskyddad
cistern(vanligastutomhus)skabesiktigasmedtolvårsintervallochenstålcistern(vanligastinomhus)skabesiktigasmedsexårsintervall.

Energideklaration
Villortillförsäljningskall,enligtnylag,efterden1ajanuari2009varaenergideklarerade.Villorsomärenergideklareradeskallsedanalltidhaen
energideklarationsominteäräldreän10årvidförsäljning.Nyproduceradebyggnaderskahaendeklarationisambandmedfärdigställandet.

Avloppssystem
Besiktningenomfattarinteegnaellergemensammaavlopps-anläggningar.Rådgörmedkommunensmiljöförvaltningförvägledningomdenaktuella
fastighetenavloppssystem.

Provtryckningavrökgångar
Besiktningenomfattarinteundersökningavrökgångarochdesstäthetetc.Vårgenerellainställningärattkontaktaskorstensfejarenomdenmurade
skorstensstockenintekontrolleratsdesista5-6åren.Eldstädersominteanvändserhållernormaltsettautomatiskteldningsförbud.

Brandskyddskontroll
FöratterhållainformationvilkakravsomföreliggerpåhusetseldstäderkanföljandeföreskriftinhämtasfrånRäddningsverket.”Föreskrifteroch
allmännarådomrengöring(sotning)ochbrandskyddskontrollMSBFS2014:6”.
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Konstruktions- och detaljbedömning

Takochvindar

1.Plana/låglutandetak
Ettplantellerlåglutandetakkräveriregelmerunderhållochärsvårareattkontrolleraänt.ex.ettvanligtsadeltakmedinspekterbarvind.Skadorna
somuppträderefterläckageellert.ex.kondensationäroftamissfärgadeinnertak,rötskadadråspontetc.
Eftersomtakkonstruktionernairegelintemedgerbesiktnings-möjligheteravtakkonstruktionenisigfinnsytterstbegränsademöjligheterför
besiktningsmannenattbedömadesskonditionochfunktion.
Taketsfunktionpåverkasiförstahandavångspärrenstäthet,menocksåavbl.a.isoleringstjocklek,ivissafallavtaketsventilationetc.Eftersomdet
ocksåoftastkrävsrelativtomfattandeförstörandehåltagningförattsäkertundersökatakkonstruktionernasesdennakonstruktiondärförsomens.k.
doldkonstruktion.Detärdockalltidytterstupptillköparenattbedömavilkaundersökningarsomskallvidtagasochvilkariskermanaccepterar.Det
fuktskyddandetätskiktetpåtaketkräverregelbundenkontrollochunderhåll.Tätskiktavpappharenförväntadlivslängdpåca10-20år.

2.Äldretakpannoravtegelellerbetongsamtgammalunderlagspapppåyttertak
Detföreliggerpåtagligriskförfuktgenomslagigenomgamlatakpannor.Orsakenäratttakpannornafuktarigenomvilketmedförskadorpåläktoch
underlagspappochev.underliggandekonstruktion.Takpannorfårmedårenfrostsprängningarvilketinnebärökadriskförläckage.Äldre
underliggandetakpappharävenenbristandeförmågaattfungeratillfredsställandepågrundavatttätskiktettorkatutochvattenkanläckaigenomoch
skadaunderliggandekonstruktioner.
Mosspåväxtochlitenöverlappningpåtakpannorna,litentaklutningochutsattlägemedförocksåökadrisk.
Normalunderhållsintervallförunderlagspappochtakpannorärca30-40år.

3.Vindmedmikrobiellaskador
Envindsomharmikrobiellaskadorpåyttertaketsinsidaochdärläckagegenomyttertaketkanuteslutasbörundersökasnoggrant.Orsakenkanvaraatt
varminneluftträngerupppåvindenpågrundavotätheterivindsbjälklaget.Denvarmaluftensombefuktatsiinomhusmiljönkankondenseraeller
skapaenhögfuktighetidetkallareyttertaket.Omdettainträffarärdetavstörstaviktattävenundersökabyggnadensallmänventilation,vindens
isoleringstjocklek,ångspärr,ventilationsspalterm.m.

Fasader

4.Tegelfasadermedmissfärgningsaltutfällningar,medutsattlägem.m.
Högfuktinträngningitegelfasaderlederoftatillattbakomvarandekonstruktionererhållermikrobiellaskador.Orsakenkanvaraundermåligluftspalt
bakomskalmuren,undermåligvattenavledningidessnederkantellerbrukspillsomlederinfukteniväggkonstruktionen.Ävens.k.sommarkondens
kaninträffanärvarmsolinstrålningträffardenfuktigaväggenochmedförfuktvandringiniväggkonstruktionen.

5.Enstegsfasader
Nyarehusmeds.k.tunnputsdärputsensitterdirektpåvägg-isoleringsskivankallasenstegsfasad.
Dessaytterväggarsaknarventilationsspaltiväggkonstruktionernaochriskförfuktinträngningiväggföreligger.Skadornaiväggarnaförblirofta
osynligabådeinvändigtochutvändigtiinledningsskedet.
Entekniskundersökningavensådanfasadmedförrelativtomfattandehåltagning.

Källare

6.Källarväggar
Omkällarytterväggarnasutvändigafuktisoleringbeståravtjärstrykninghardennaenbegränsadlivslängd(oftaca15-25år).Dettainnebäratt
utvändigaåtgärderimångafallskallsessomnaturligtochnödvändigefterdennatidsperiod.Omdenutvändigafuktisoleringenförlorarsintäthetkan
detmedföraskadorpåytterväggarnasinsida,seävenutregladeväggarnedan.

7.Utreglingpåkällarväggarnasinsida
Omutreglingförekommerpåkällarytterväggarnasinsidakanfukt-ochmikrobiellaskadoruppstå,främstidessnederdel.Träreglar,syllaroch
väggskivorriskerarattutsättasförhögfuktighetmedmikrobiellaskadorsomföljd.
Ävenkondensutfällningkanförekommaiväggarnavidförväggarnaogynnsammatemperaturer.

Golvkonstruktioner

8.Flytandegolvpåbetongplatta
Flytandegolvbetraktasoftasomenriskkonstruktiondåkonstruktionengenerelltsettharfleramöjligafuktrelateradebrister.Organisktmaterialunder
golvetsångspärrellercellplastexponerasoftaförenhögfuktighetfrånbetongplattanochmikroorganismererhållerenacceptabellivsmiljö.Dettakan
påsiktmedföralukterellerannanoangenämluftkvalitéinomhus.
Ytter-ochinnerväggssyllarsaknarimångafallfuktspärr,underdessundersida,vilketkangesammatypavskadorsomigolvet.

9.Uppregladegolvpåbetongplatta
Detuppregladegolvetsriskerliggergenerelltsettiföljande,organisktmaterialsåsomträreglar,spånresterm.m.liggerikontaktmeddenbetongplattan
somomdenärfuktiggerupphovtillmikrobiellaskador.
Denöverliggandeisoleringengerentemperaturskillnadsomskaparenhögrerelativfuktighetunderdensamma.Detärdessutominteovanligtatt
betongplattanharingjutnareglarmedstorriskförmikrobiellaskadorsomföljd.Ytter-ochinnerväggssyllarnasaknarimångafallfuktspärr,under
dessundersida,vilketkangesammatypavskadorsomigolvet.
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Torpargrunderochkrypgrunder

10.Torpargrund/krypgrund
Densjälvdragsventileradekrypgrundenbetraktasideflestafallsomenriskkonstruktion.Orsakenärbl.a.denförhöjdafuktighetenigrundernaunder
sommarhalvåretsomoftakanledatillmikrobiellaskador.Avsaknadavfuktspärrmedhögtfukttillskottfrånmarkentillgrundenkanocksåvaraen
orsakliksomkylandebergidagenigrundenm.m.Vianserdetvaramycketviktigtattalltidtauppenluckaochinspekteragrundenomdetta
rekommenderasibesiktningsprotokollet.Omgrundenintebedömsvarafysisktbesiktningsbarkandetvaranödvändigtmedhåltagningibjälklagetför
kontrollavdessstatus.

11.Fönster
Fönstermedisolerkassetteroch3glasfönsterkanmedtidentappasintäthetochgeupphovtillmissfärgningarmellanfönsterrutorna. 
Dettaärihuvudsakenskadaavestetisktnaturdåfönstretsisolerings-förmågabaramarginelltpåverkats.Fönsteravaktuelltypansesgenerelltsettha
enlivslängdpåca25-30årävenomnyarefönster-typeranseshaenlängrelivslängdändeäldrefrånslutetav1970-taletochbörjanav1980-talet. 
Fönsteravtypentvåglasfönsterochfönstermedträkarmaranseshaenliknandeteknisklivslängd(25-30år)somovannämndafönster-typerävenom
skadornaiställetärorsakadeavfukt-ochrötskador.

12.Äldrebadrum
Äldrebadrummedkakelochellerklinkersharoftasvaghetergällandebakomvarandetätskiktochgolvbrunnensanslutningtilltätskiktet.Golvbrunnen
ochrörenäroftagjordaavgjutjärnochkanvararostangripna.Riskenförfuktskadorbedömsdärförvarahögre.

13.Klinkerspåträbjälklag
Klinkerspåträbjälklagärimångafallenolämpligkonstruktiondåmindrerörelseralltiduppståriträkonstruktionerdelsberoendepå
årstidsförändringarmenävenpågrundavbelastningar.Dettakanledatillsprickoriklinkers,klinkerfogaroch/elleriunderliggandetätskikt.Om
underliggandetätskiktskadasivåtutrymmenriskerasattfuktskadoruppståromgolvetexponerasförvatten.

14.Golvbrunnar
GolvbrunnarärisiginstallationersominteingåribesiktningeneftersomdehanterasunderVVSinstallationerochärundantagnaibesiktningens
omfattning.Golvbrunnensanslutningtillgolvytskiktetäravstörstaviktförvåtrumsgolvetsfunktion.Detfinnsdärförenbranschrekommendationsom
sägerattomvåtutrymmetrenoveradesefter1990såbörgolvbrunnenbytasochefter2007såskalldenbytas.Gjutjärnsbrunnarskalldockalltidbytas. 
Omgolvbrunnenärsmutsigvidbesiktningenkaninteanslutningentillomgivandetätskiktellerytskiktbedömas,vilketdånoterasiprotokollet.

Riskanalys och fortsatt teknisk undersökning
Detärimångafallsvårtelleromöjligtattfastställavissabyggnadskonstruktionerskonditionochfunktionvidöverlåtelsebesiktningenutanhåltagning
ochanvändandeavtekniskahjälpmedelsåsomt.ex.fukt-ochtemperaturgivare.
Riskanalysenochrekommendationenomfortsatttekniskundersökninggerdärförbesiktningsförrättarenmöjlighetattvarnaförriskeroch
rekommenderaundersökningarsominteingårienöverlåtelsebesiktning.Oftakanförrättarenintebedömaomföreliggandekonstruktionerfungerar
tillfredsställandeellerinte.
Mångakonstruktionerfungerarförträffligttrotsattdessarentgenerelltbetraktassomriskkonstruktionermedanandralikadanakonstruktionerintealls
fungerartillfredsställande.
Förenbeställareavenöverlåtelsebesiktningärdetdärförviktigtatttaaktivdelavbesiktningsprotokolletochavgöraomt.ex.denfortsattatekniska
undersökningenskallutföras,ellerommansombeställarekantänkasigatttaföreligganderiskerochläggaindessaidentotalakalkylenav
fastighetsköpet.
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Second opinion avseende värdeutlåtande gällande Ulricehamn 
Brunnsnäs 2:1 utförd av NAI Svefa med värdetidpunkt oktober 
2017. 
 
 
Uppdragsgivare Ulricehamns kommun genom exploateringsingenjör Fredrik Lars-

son. 
  
Syfte Värdeutlåtandet utgörs av en second opinion utifrån tidigare vär-

debedömning avseende Brunnsnäs 2:1 i Ulricehamns kommun. 
Både det tidigare utlåtandet samt detta avser värdet vid pågående 
markanvändning, utan hänsyn till förväntning om framtida exploa-
tering. Observera att angiven värdenivå ej är att jämställa med ett 
formellt bedömt marknadsvärde utan är mer att betrakta som ett 
indikativt värde. 

 
Förutsättningar Fastigheterna, läget och dess byggnader förutsätts motsvara be-

skrivningarna i tillhandahållet material. Vidare förutsätts att objek-
tens underhållsskick motsvara det som angivits i NAISvefas utlå-
tande.   

 
 
SECOND OPINION 
 
Värderingsobjekt Brunnsnäs 2:1, Ulricehamns kommun 
 
Metod Några av jämförelseköpen analyseras. Därefter granskas delvär-

dena vart och ett.  
 
Ortspris Några av NAISvefas jämförelseköp kommenteras och ett nytt har 

tillfogats. Huvudsakligen byggnadsdominerade objekt. De present-
eras kortfattad och jämförs med värderingsobjektet: 

 
  

Herrljunga Ollestad 5:11 
Byggnadsdominerad fastighet med 390 kvm huvudbyggnad (2006) 
och tre renoverade gästbostäder. Vid tidpunkten för Erik Einars-
sons utlåtande var fastigheten osåld. Hans antaganden om en kö-
peskilling kring 16 mkr stämde mycket bra. Den såldes 2017 för 
16,2 mkr, varav 10-12 mkr torde kunna tillskrivas huvudbyggnaden 
med tomt. Det bedöms rimligt att detta köp indikerar ett värde för 
VO om ca 8-10 mkr.   
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Ollestad 5:11 byggnad från 2006. Från prospekt. 
 
Ulricehamn Ånäs 3:1, del av.  
20 hektar med sjöläge. Såldes 2019-03-29 för 6,95 mkr. Fint hus 
(180 kvm) vid mindre sjö. Huset är dock inte av herrgårdskaraktär.  
Jord, skog och ekby ca 2 mkr. Bostaden är mindre än Vos huvud-
byggnad. Köpet indikerar ett värde på tydligt över 5 mkr för hu-
vudbyggnaden på VO.  Med hänsyn till Vos läge och storlek be-
döms ovanstående indikera ett värde kring 7-10 mkr.  

 

  
Bostad, Ånäs 3:1. Från prospekt. 
 
Alingsås Österbodarna 1:13. 
Såld i september 2012 för 37 mkr. Fint byggnadsbestånd, jord och 
skog och några övriga bostäder. Nära till Göteborg. En uppdelning 
av byggnadernas och de olika ägoslagens del av köpeskillingen ger 
ett något mindre värde än vad NAISvefa angav för huvudbyggna-
den; ca 11-12 mkr. Det bedöms indikera ett värde kring 8-9 mkr 
för VO (2012).     
 

 
Alingsås Österbodarna, huvudbyggnad. Från prospekt. 
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Alingsås Bryngenäs 1:4. 
Ca 90 hektar. Sålt 2015-06-12 för 22 mkr. Med hänsyn till värdet 
för jord, skog, ekonomi- och arrendebyggnader görs en liknande 
analys av huvudbyggnadens del av köpeskillingen (I storleksord-
ningen 8 mkr), som NAISvefa gjorde. Med tanke på läget, nära Gö-
teborg, så bedöms det indikera ett något lägre värde för huvud-
byggnaden på Brunnsnäs; ca 6-8 mkr.  
 

 
Bryngenäs. Från prospekt. 
 
Dessa fyra köp indikerar ett värde mellan 6 och 12 mkr. Herrljunga 
Ollestad 5:11 bedöms vara det bästa jämförelseköpet, då fastig-
heten är helt dominerad av huvudbyggnaden och några komple-
mentbyggnader. Avståndet till Göteborg är även jämförbart. En 
sammanvägd indikation, för huvudbyggnaden med tomt, med 
störst hänsyn till köpet av Ollestad 5:11, pekar mot ett värde kring 
8,5 mkr.  
 
Övriga delvärden 
 
Flyglar och kontor:  
Einarsson har gjort en hyreskalkyl och resonerat kring vad läget, 
invid huvudbyggnaden, har för betydelse för marknadsvärdet. Att 
marknadsvärdet, för de uthyrningsbara delarna, blir lägre än vad 
en kalkyl med full uthyrning indikerar känns rimligt. Husen kan 
inte jämföras med objekt som utgör egna fastigheter. Kalkylvärdet 
13 mkr, med 3% ränta, bör med tanke på det är komplementbygg-
nader som även kan drabbas av vakanser, bör reduceras för att 
komma närmare ett marknadsvärde. En reduktion med 1/3 ger ca 
8,5 mkr.  
 
Delvärde bostad och uthyrningsbara delar: 8,5 + 8,5 mkr= 17 mkr. 
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Skogsmark 
 
Enligt utlåtandet uppskattades virkesförrådet till 3000 m³sk 2017. 
Skogen är i en mycket växtlig ålder och marken är god. En försiktig 
uppräkning till 3 200 m³sk kan göras, förutsatt att inget avverkats. 
Trenden och det senaste årets indikationer tyder på en trolig kö-
peskilling, för en i materialet genomsnittlig fastighet, kring 650 
kr/m³sk. Det tyder på ett värde kring 2,1 mkr, eller 656 kr/m³sk.   

 

 
 
Jordbruksmark 

 
 Enligt beskrivningen 23 hektar varav 12 hektar åker och 11 hektar 

betesmark. Den öppna åkermarken, i 4 fält, torde vara eftertrak-
tad då det verkar finnas aktiva jordbrukare i närheten. I Ulrice-
hamn görs få köp av renodlad åkermark. De flesta köpen görs i 
mer utpräglade jordbruksbygder. Enligt LRF-konsults statistik för 
2018 ligger prisnivån i området (Omr 5, utom Norrland) kring 
60 000 kr/hektar. Värdenivån sjönk mellan 2017 och 2018. För be-
tesmark bedöms motsvarande till mellan 35 och 50 tkr/hektar. 
Sammantaget görs samma bedömning som gjordes av NAISvefa. 
Värdet för jordbruksmarken bedöms till 1,2 mkr. 

 
 Ekonomibyggnader 
 
 Den större ladugården samt stallet är, förutom vad som beskrivits 

som uthyrningsbart och isolerat, ganska enkla byggnader om än i 
bra skick och med tydliga estetiska värden. De bidrar till helhetsin-
trycket även om deras ursprungliga funktion delvis har försvunnit. 
Byggnadernas, förutom vad som kan hyras ut, värde bedöms till 
1,5 mkr.  

     
 Summan av delvärdena blir 21,8 mkr.  
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 Med tanke på att de olika delvärdena i flera fall värderats i jämfö-
relse med renodlade köp, bedöms att det totala marknadsvärdet 
är något lägre än summan av delvärdena.  

 
Forums värdeindikation Givna förutsättningar, ortspriset ovan samt Forums bedömda del-

värden indikerar att det bedömda marknadsvärdet för ovan 
nämnda fastighet bör ligga ca 5 % högre än de bedömda mark-
nadsvärdena i värderingarna utförda av NAI Svefa 2017.  
 
 
 
 

2019-10-10 
 
FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB 

          
Anders Dalbert 
Skogsmästare  
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UPPDRAG 
 
Uppdragsgivare Ulricehamns kommun, Exploateringsenheten genom Fredrik Lars-

son. 
 
Syfte Att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde och att utgöra 

underlag för interna bedömningar och beslut.    
 
Värderingsobjekt Brunnsnäs 2:1,2:3 – 2:7, 2:11 Ulricehamns kommun, se karta ne-

dan med röd markering 
 

 
 Bild från Svefas utlåtande 2017-11-20 
 
 Byggnader och 8 ha runt byggnaderna ingår inte i värdeutlåtandet. 
 
Värdetidpunkt Värdetidpunkt är februari 2020. 
 
Förutsättningar För uppdraget gäller bilagda ”Allmänna villkor för värdeutlå-

tande”. 
 
 Alla intäkter är angivna exklusive mervärdesskatt. Kostnaderna in-

kluderar mervärdesskatt endast för bostäder och för lokaler där ej 
mervärdesskattepliktig verksamhet bedrivs. 

 
 Ingen besiktning av värderingsobjektet har gjorts. Ortsprisanalyser 

är utförda i slutet av oktober 2019. 
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Underlag - Utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS). 
 - Taxeringsuppgifter. 
 - Utdrag ur förslag till ny översiktsplan. 
 - Marknadsinformation. 
 - Kartmaterial. 
 - Tidigare värdeutlåtande upprättat av Svefa AB 2017-11-20. 
 

BESKRIVNING 
 
Fastighetstyp Bebyggd lantbruksenhet. 
 
Läge Värderingsobjektet är beläget strax väster om Ulricehamn vid 

Åsunden. Avståndet till Ulricehamns centrum är knappt 3 km.  
 
 Näromgivningen utgörs av bostäder (småhus) samt jordbruks- och 

skogsmark.  
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Planförhållanden Värderingsobjektet ligger utanför detaljplanelagt område men är i 
förslag till ny översiktsplan 2040 utpekat som bostadsområde och 
LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära läge).  

 

 
Ur förslag till översiktsplan 2040. Ljusgult är LIS-område. Mörkgult 
är ”vanligt” bostadsområde. 

 
 Textutdrag ur förslag till ny ÖP 2040 finns i bilaga 1.  
 
Servitut, samfälligheter, 
inteckningar etc. Eventuella servitut, nyttjanderätter, gemensamhetsanläggningar, 

samfälligheter och inteckningar etc. framgår översiktligt av bilagda 
utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS). 

 
Areal Värderingsobjektets areal har i tidigare värdeutlåtande uppskattas 

till ca 37 ha och fördelas på ca 17 ha skogsmark, 1 ha skogsimpedi-
ment (myr), ca 9 ha åkermark, ca 9 ha betesmark och ca 1 ha övrig 
mark (vägar med mera). 

 
Skogsmark Skogsmarken fältinventerades 2017 av Svefa AB som uppskatta-

tede skogsmarken till 17 ha som domineras av 40-årig granskog 
med ca 3 100 m3sk. Skogen hade nyligen gallrats 2017. Vidare be-
dömde Svefa AB att markens produktionsförmåga ligger i snittet 



Brunnsnäs 2:1 mfl, del av  5(14) 
Ulricehamns kommun 

 

 

med Västra Götaland, att det är kort avstånd till bilväg, att det är 
hög andel gran och att den löpande tillväxten är god.  

  
Jordbruksmark Enligt det tidigare värdeutlåtandet uppgår jordbruksmarken till 18 

ha varav 9 ha betesmark. Betesmarken är glest trädbevuxen mark 
och åkermarken består av lerjord med tillfredställande dränering. 
EU-stöd finns.  

 

VÄRDERING Metodtillämpning 
 
 Syftet med värderingen är att bedöma värderingsobjektets mark-

nadsvärde. Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset 
vid en normal försäljning av värderingsobjektet på den öppna 
marknaden. 

 
 För att få med de olika markslagen och förväntningar så har olika 

delvärden för skogsmark, jordbruksmark och mark med bebyggel-
seförväntningar tagits fram för att sedan vägas samman i slutet.   

 
 Vid bedömning av värdet av mark med förväntningsvärden kan i 

princip två metoder användas. Det ena är den så kallade ortspris-
metoden, jämförelser med noterade priser för liknande markom-
råden. Den andra metoden är en kalkylmetod, exploateringskalkyl 
för råmark. I kalkylen utgår man från priser för byggklara tomter 
eller värdet vid färdig bebyggelse för nybyggnadsprojekt och drar 
av byggkostnader, exploateringskostnader, projektutvecklings-
kostnader och projektpremie för att erhålla markvärdet.  

 
 Ortsprismetoden har tydliga svagheter vid värdering av råmark. 

Det är oftast svårt att hitta köp med liknande egenskaper som 
skett nära i tiden. Rådande värdenivåer på kvartersmark har avgö-
rande betydelse för råmarksvärdena på en ort. För marknaden är 
antalet möjliga byggrätter och dessas värde avgörande för betal-
ningsviljan medan exempelvis arealen är sekundär. 

 

 Skogsmark  
 

Enligt tidigare beskrivning uppskattades virkesförrådet till 3 100 
m³sk 2017. Skogen är i en mycket växtlig ålder, är nyligen gallrad 
och marken är god. En uppräkning, med två års tillväxt, till 3 300 
m³sk kan göras, förutsatt att inget avverkats eller blåst ner eller 
har torkat. Nedanstående jämförelsematerial utgörs av 106 köp av 
skogsdominerade fastigheter i Västergötland, fr.o.m. 2016. Ge-
nomsnittligt virkesförråd; 154 m³sk/hektar. Minst 85 m³sk/hektar. 
Medelbonitet; 8,1 m³sk/ha och år. Trenden och det senaste årets 
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indikationer tyder på en trolig köpeskilling, för en i materialet ge-
nomsnittlig fastighet, kring 650 kr/m³sk. Det tyder på ett värde 
kring 2 150 000 mkr, eller 652 kr/m³sk.   

 

 
  

 Jordbruksmark 
 

Enligt beskrivningen 18 hektar varav 9 hektar åker och 9 hektar 
betesmark. Den öppna åkermarken torde vara eftertraktad då det 
verkar finnas aktiva jordbrukare i närheten.  

  
I Ulricehamn görs få köp av renodlad åkermark. I Forums eget 
material ingår främst köp i mer utpräglade jordbruksbygder, som 
t.ex. norra Skaraborg. Taxeringsvärdet (2017) ger en viss indikat-
ion. Åkermarken är taxerad till 27,7 tkr/hektar och betesmarken 
till 14 tkr/ha. För betesmarken skulle det innebära att den är 
mindre värd än skoglig kalmark. Dessa schablonmässiga värden 
bedöms vara underskattade, även om de antyder att marknads-
värdet är lägre än i jordbruksdominerade bygder. De flesta köpen 
görs också i mer utpräglade jordbruksbygder. LRF-konsult redovi-
sar årligen värdenivåer från större delar av riket. Enligt deras sta-
tistik för 2018 ligger prisnivån i området (Omr 5, utom Norrland) 
kring 60 000 kr/hektar. Med tanke på kringliggande jordbruk be-
döms värdet vara något högre än detta. För betesmark bedöms 
motsvarande till mellan 35 och 50 tkr/hektar. Sammantaget be-
döms värdet för jordbruksmarken till 1 000 000 mkr. Det motsva-
rar för åkermarken; ca 70 000 kr/hektar och för betesmarken; ca 
41 000 kr/hektar.  
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 Förväntningsvärden 
 

Kommunen har tagit fram en vision om hur området kan utvecklas 
i framtiden och visionen innehåller ett tillskott på ca 2 000 bostä-
der fördelat mellan fler- och enbostadshus.  
 

 
Bild från PM Brunnsnäs. 

 
Ortspris Det finns ett ortspris för köp av mark med förväntningsvärden i Ul-

ricehamn. Derome Hus AB köpte Stadsskogen 1:58 för strax under 
60 kr/kvm i slutet av 2016. Säljaren av fastigheten hade strax in-
nan försäljningen fått positivt planbesked för fastigheten som i 
översiktsplanen ingick i område för ny sammanhållen bebyggelse.  

 
LIS-området (ljusgult i  
förslag till ÖP) Vad är ett LIS-område? Följande text är hämtad från Boverkets 

hemsida: 
Sedan 2010 kan kommunerna i sin översiktsplan peka ut områden 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen – LIS-områden. Syftet 
är att långsiktigt stimulera den lokala och regionala utvecklingen 
på landsbygden. Redovisningen i översiktsplanen ska vara vägle-
dande när man prövar ansökningar om dispenser från strandskyd-
det och upphävande av strandskyddet i detaljplaner. 
 
Vidare om LIS-områden från Boverket: 
LIS-områden kan framförallt pekas ut i områden som har god till-
gång till strandområden och där man kan bygga i viss utsträckning 
utan att allmänhetens tillgång till stränder hämmas och utan att 
djurlivet och växtlivet påverkas negativt. 
… 
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Utpekandet ska ske på ett sådant sätt att det långsiktiga skyddet 
för stränderna upprätthålls. Det ska fortfarande finnas god till-
gång till strandområden för allmänheten och för att bevara goda 
livsvillkor för djur och växter. 
… 
Inom ett LIS-område kan det särskilda skälet för landsbygdsut-
veckling användas vid dispens och upphävande av strandskyddet. 
Kommunen ska kunna motivera beslutet i varje enskilt fall. Åtgär-
den ska till exempel bidra till att skapa långsiktiga arbetstillfällen 
eller till att det fortsatt ska kunna finnas butiker och offentlig ser-
vice på landsbygden. Exempel på åtgärder som kan få dispens: 
 

• En turistanläggning där tillgång till stränder och vatten är 
en förutsättning, eller åtminstone en avsevärd fördel. 

• Livsmedelsförädling som behöver ligga vid vatten, till ex-
empel fiskodling och fiskförädling. 

• Verksamheter som behöver kombineras för att täcka upp 
säsongen och få bättre lönsamhet. 

• Nya bostäder för att ge tillräckligt många boende i områ-
det så att kommersiell och offentlig service ska kunna fin-
nas kvar. 

Om dispensen gäller enstaka en- eller tvåbostadshus inom ett LIS-
område är kravet istället att huset ska byggas i anslutning till ett 
befintligt bostadshus. 

 
 Av punkterna ovan så bedöms bostäder generera det högsta vär-

det på marken och används därför för att beräkna förväntnings-
värdet. 
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 Det område som bedöms kan bli aktuellt för byggnation av bostä-
der inom LIS-området är översiktligt uppskattat i nedanstående 
bild.  

 

  
 Översiktligt uppmätning - 82 900 kvm. 
 

För marken utpekad som LIS-område har man i förslag till ny ÖP 
2040 bedömt att området kan rymma cirka 400 bostäder i blandad 
bebyggelse. I det här tidiga skedet är det dock svårt att anta en så 
pass hög exploateringsgrad, mer rimligt för ett område med 
skyddsbestämmelser är en mer gles bebyggelse med en exploate-
ringsgrad mellan 0,1 och 0,3. Med ett genomsnitt om 150 kvm BTA 
per bostad så skulle byggrätterna inom värderingsobjektet kunna 
omfatta cirka 10 000 kvm BTA.  
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”Vanligt” 
bostadsområde  

  
 Översiktligt uppmätning - 68 650 kvm. 
 

För aktuell mark har exploateringen bedömts utifrån utpekandet i 
förslag till ÖP 2040 där man beräknar att det ryms 100 småhus. 
Med i genomsnitt 150 kvm BTA per bostad så skulle byggrätterna 
inom värderingsobjektet då omfatta cirka 15 000 kvm BTA.  

 
Exploateringskalkyl Värderingsuppdragets förutsättningar är sådana att värdet avser 

mark i ett mycket tidigt planskede där exploatören kommer att be-
kosta såväl utbyggnad av kvartersmark som allmänplatsmark. Kal-
kylen kan ställas upp som nedan. 

 
 + Projektvärde vid färdigställd bebyggelse 
 - Exploateringskostnader 
 - Byggkostnad bostäder, mark  
 - Byggkostnad parkeringsanläggning 

- Marknadsföring och försäljning av bostäder 
=Projektvärde  
 
- Projektpremie, andel av projektvärdet 
= Råmarksvärde 
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Avdrag för parkeringsanläggning görs i de fall ett projekt kan bedö-
mas ha en högre kostnad för anläggningen jämfört med vad som 
är normalt för orten. I aktuellt projekt antas planen medge mark-
parkering vilket är kostnadsmässigt fördelaktigt och något avdrag 
görs därför inte. 
 
Den procentuella projektpremien skall spegla projektutvecklarens 
krav på riskpremie för projektet, ett stort projekt med liten risk 
åsätts ett mindre procenttal medan ett litet högriskprojekt åsätts 
en hög procentuell premie. 
 

 Projektvärde vid färdigställd bebyggelse 
 Som underlag för bedömningen av projektvärdet vid färdigställd 
 bebyggelse har en analys gjorts av betalningsviljan för andra bo-

städer i beståndet. 
 
En sökning har gjorts efter årsskiftet 2017/2018 sålda småhusfas-
tigheter i området kring värderingsobjektet. Sökningen har be-
gränsats till byggår 2000 eller senare. Köpen redovisas nedan. 
 

 
 
I det ”vanliga” bostadsområdet åsätts ett projektvärde om 24 000 
kr/kvm BOA per bostad. 
 
Stora delar av LIS-området kommer få ett mer strandnära läge och 
en andel av mindre bostäder varför det kan antas att totala betal-
ningsviljan är högre, 25 500 kr/kvm BOA per bostad.  
 

 Exploateringskostnader 
 Kostnaderna för exploatering är mycket svårbedömda i detta ti-

diga planskede. Som mycket översiktlig schablon åsätts 1 000 
kr/kvm BTA.  

  
 Byggkostnad 
 Byggnadskostnaden inklusive byggherrekostnader och moms kan 

uppskattas till 17 500 kr/kvm BTA.  
 
 Försäljning 
 Marknadsföring och försäljning av bostäderna kan bedömas kosta 

500 kr/kvm BTA.   

Beteckning Adress Datum Boarea Kvmpris

Seglet 5 Solbacksgatan 19 2019-05-14 180,0  24 972

Jollen 9 Brunnsnäs Allé 7 2019-02-01 130,0  24 615

VÄXTHUSET 9 m.f. Växthusgatan 14 m.f. 2018-07-23 140,0  20 357

Ulricehamn Skeppet 6 Solbacksgatan 14 2018-03-15 136,0  27 941

Ekan 8 Brunnvägen 9 2018-10-01 145,0  21 379
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 Projektpremie 
 Byggrättsvärdet ska fördelas mellan en förvärvare av råmark (pro-

jektutvecklare) och markägaren. En rimlig fördelning, med de för-
hållandesvis små förväntningar som finns om att exploatera i när-
tid, kan bedömas vara 80 % premie för projektutvecklaren och  
20 % tillfallande markägaren. 

 
 Kalkyler 
 

  
 

Småhus "Vanliga" bostadsområdet

Projektvärde småhus, kr/kvm BOA 24 000

Relation BOA/BTA 0,85

+ Projektvärde bostäder, kr/kvm BTA 20 400

= Projektvärde, kr/kvm BTA 20 400

- Byggkostnad, kr/kvm BTA 17 500

- Försäljningskostnad kr/kvm BTA 500

- Exploateringskostnad, kr/kvm BTA 1 000

= Kostnader, kr/kvm BTA 19 000

= Projektvärde, kr/kvm BTA 1 400

Projektpremie, % 80

= Projektvärde efter premie, kr/kvm BTA 1 120

= Råmarksvärde, kr/kvm BTA 280
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Sammanställning 
förväntningsvärden För det ”vanliga” bostadsområdet blir värdet 280 kr/kvm BTA * 15 

000 BTA kvm = avrundat 4 200 000 kr. 
 
För LIS-området blir värdet 535 kr/kvm BTA * 10 000 BTA kvm = 5 
350 000 kr. 
 
För övrig mark inom fastigheten som inte är utpekat i kommande 
ÖP kan det finnas en viss bebyggelseförväntan, det värdet be-
dömts dock vara lågt i dagsläget. 

 

  

Småhus LIS-området

Projektvärde småhus, kr/kvm BOA 25 500

Relation BOA/BTA 0,85

+ Projektvärde bostäder, kr/kvm BTA 21 675

= Projektvärde, kr/kvm BTA 21 675

- Byggkostnad, kr/kvm BTA 17 500

- Försäljningskostnad kr/kvm BTA 500

- Exploateringskostnad, kr/kvm BTA 1 000

= Kostnader, kr/kvm BTA 19 000

= Projektvärde, kr/kvm BTA 2 675

Projektpremie, % 80

= Projektvärde efter premie, kr/kvm BTA 2 140

= Råmarksvärde, kr/kvm BTA 535
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SLUTLIG BEDÖMNING 
 
 De olika delvärdena uppgår till: 
 

  
 

Delvärden kan normalt sett inte bara adderas till varandra utan en 
sammanvägning måste göras. En del av skogs- och jordbruksmar-
ken tas i anspråk av de två områdena med förväntningsvärden och 
kan därför inte ge fullt utslag i sammanräkningen.  
 
Slutligen bedöms värdet av Brunnsnäs 2:1 med förväntningsvär-
den till:  

 

Elva miljoner femhundratusen kronor 
11 500 000 kr 

 
 Värdet motsvarar ca 30 kr/kvm för värderingsobjektet.  
 
Göteborg 2020-02-27 
 

FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB 
 
 
 
 

Madelene Gustafsson  Torgny Gunnarsson 
Civilingenjör   Civilingenjör 
 
 
 
 
 
 

Anders Dalbert 
Skogsmästare 
 

 
Bilagor; 
1. Textutdrag från Förslag till ny ÖP 2020. 
2. Allmänna villkor för värdeutlåtande.

Vanligt bostadsområde 4 200 000 kr

LIS-område 5 350 000 kr

Skogsmark 2 150 000 kr

Jordbruksmark 1 000 000 kr

12 700 000 kr
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Nya bostäder Brunnsnäs 
 

Vanligt bostadsområde 
 

Beskrivning 
Området ligger i anslutning till utpekat LIS-område. Terrängen är kuperad och innehåller en brant 
sluttning norrut. Söder om området ligger Åsakullen. Här finns goda möjligheter till sjöutsikt. Åsun-
denledens sträckning går genom området. Närmsta busshållplats finns på Brunnvägen. Förslaget 
innebär ny bostadsbebyggelse i form av småhus och flerbostadshus. 
 
Hänsyn och avvägning 

Området ligger inom riksintresse för naturvård. Riksintresset för naturvård ska beaktas vid plan-
läggning av området. Disponeringen av området ska ske på ett sätt som minimerar negativ påver-
kan på de värden som avses skyddas. Vid eventuell konflikt mellan tänkt exploatering och riksin-
tresset ska det som riksintresset avser skydda prioriteras. Området ligger inom värdetrakt för 
skyddsvärda träd samt värdetrakt för skog. Disponering av området ska ske på ett sätt som mini-

merar negativ påverkan på de värden som avses skyddas. Exploatering inom skogsmark är motive-
rat med hänvisning till att det sker i kantläge, samt att det syftar till utveckling av befintlig tätort 

vilket är ett väsentligt samhällsintresse. Ny bebyggelse föreslås på brukningsvärd jordbruksmark. 
Den tilltänkta exploateringen bedöms vara av väsentligt samhällsintresse eftersom den bidrar till 
tätortens utveckling och då inga andra platsalternativ bedömts vara tillfredsställande. Ianspråkta-
gandet av brukningsvärd jordbruksmark anses därför vara lämpligt. 
 
Allmänna intressen 

Genom att möjliggöra för exploatering som syftar till att utveckla tätorten skapas förutsättningar 
att tillgodose det allmänna intresset om bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.  
 
Konsekvenser 
Miljökonsekvenserna av en exploatering i enlighet med vägledningen bedöms ge viss påverkan på 
naturvärden och ekosystemtjänster för biologisk mångfald. Inga negativa, utan snarare positiva 
och utvecklande effekter bedöms medföras för det rörliga friluftslivet. En fördjupad miljökonse-

kvensutredning behöver ske vid detaljplaneläggningen. 
 

Vägledning: 
• Detaljplaneläggning behövs för att möjliggöra byggnation. 
• Föreslagen bostadsbebyggelse utgörs av småhus och flerbostadshus.  
• Behovet av kommunal service inom området ska bedömas tillsammans med intilliggande bo-
stadsområdens behov. 

• Bebyggelsen ska anpassas till bäcken som rinner genom norra delen av området. 
• Bebyggelsen ska anpassas till de skyddsvärda ekarna i området. 
• Bebyggelsen ska anpassas efter Åsundenleden. 
• Trafikförsörjning av området sker via Brunnvägen. 
• Naturvärdesinventeringar ska göras i samband med detaljplaneläggning. 
• Disponering av området ska ske utefter genomförda naturvärdesinventeringar på ett sätt som 

minimerar negativ påverkan på värden som värdetrakten avser att skydda. 
• Hänsyn ska tas till betesmarkerna i samband med detaljplaneläggning. 
• Bebyggelsen innebär en utveckling av befintlig tätort och anses därför vara ett väsentligt sam-
hällsintresse. Den får därmed uppföras på brukningsvärd jordbruksmark.  
• Bebyggelsen sker i kantläge av skogsmarken samt innebär utveckling av befintlig tätort vilket är 
ett väsentligt samhällsintresse. Den får därmed uppföras på skogsmark.  

• Området beräknas rymma cirka 100 småhus. 

 

 

LIS bostäder LIS Brunnsnäs 
Beskrivning 
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) avser områden som kommunen pekar ut inom 
strandskydd. Kommunen kan peka ut LIS-områden för verksamheter och bostäder. Syftet med att 
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peka ut LIS-områden är att stimulera den lokala och regionala utvecklingen i områden med god 
tillgång till fria strandområden, framförallt i områden som inte ligger i närheten av större tätorter. 
Ett LIS-område innebär inte att strandskyddet har upphävts eller att dispens inte behöver sökas. 
Prövning sker alltid i det enskilda ärendet. Området ligger utmed Åsundens västra strand intill ut-

pekat område för bostäder i Brunnsnäs. I områdets norra del ligger Brunnsnäs säteri med tillhö-
rande flygelbyggnader, ekonomibyggnader och stall. Genom norra delen av området rinner Brunns-
bäcken. Söder om området ligger Åsakullen. Ett antal fornlämningar finns utspridda i området och 
en sumpskog med lövkaraktär återfinns längs stranden. Ett större antal skyddsvärda träd finns 
inom området. Det innehåller även alléer samt betesmarker med särskilda värden. Ett område 
inom 50 meter från strandkanten löper risk att översvämmas vid 100-200 årsflöden. Området be-
står till största delen av jordbruksmark. Närmsta busshållplats finns på Brunnvägen. Nya kollektiv-

trafikförbindelser krävs för att trafikförsörja området ihop med intilliggande utpekat område för bo-
städer. Syftet med utpekandet av LIS-området är att möjliggöra för bostadsutveckling i tätorten 
samt en utbyggnad av tätorten på Åsundens västra sida. Exploatering i området skapar förutsätt-
ningar för bostäder i ett attraktivt läge med sjöutsikt och en långsiktig utveckling av Ulricehamns 
tätort.  
 

Hänsyn och avvägning 

Området ligger inom riksintresse för naturvård och riksintresse för friluftsliv. Riksintressena ska be-
aktas vid planläggning av området. Disponeringen av området ska ske på ett sätt som minimerar 
negativ påverkan på de värden som avses skyddas. Vid eventuell konflikt mellan tänkt exploatering 
och riksintressena ska det som riksintressena avser skydda prioriteras. Området ligger inom värde-
trakt för skyddsvärda träd samt värdetrakt för skog. Disponering av området ska ske på ett sätt 
som minimerar negativ påverkan på de värden som avses skyddas. Ny bebyggelse föreslås på 

brukningsvärd jordbruksmark. Den tilltänkta exploateringen bedöms vara av väsentligt samhällsin-
tresse eftersom den bidrar till tätortens utveckling och då inga andra platsalternativ bedömts vara 
tillfredsställande. Ianspråktagandet av brukningsvärd jordbruksmark anses därför vara lämpligt.  
 
Allmänna intressen 
Genom att möjliggöra för exploatering som syftar till att utveckla tätorten skapas förutsättningar 
att tillgodose det allmänna intresset om bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.  

 
Konsekvenser 
Miljökonsekvenserna av en exploatering i enlighet med vägledningen bedöms ge viss negativ på-

verkan på naturvärden och ekosystemtjänster för biologisk mångfald. Inga negativa konsekvenser 
för det rörliga friluftslivet bedöms uppstå utan snarare positiva och utvecklande effekter. En fördju-
pad miljökonsekvensutredning behöver ske vid detaljplaneläggningen. 
 

Vägledning: 
• Detaljplaneläggning behövs för att möjliggöra byggnation. 
• Föreslagen bostadsbebyggelse utgörs av flerbostadshus och småhus.  
• Behovet av kommunal service inom området ska bedömas tillsammans med intilliggande bo-
stadsområdens behov. 
• Bebyggelsen ska anpassas till bäcken som rinner genom norra delen av området. 

• Bebyggelsen ska anpassas till de skyddsvärda ekarna i området. 
• Trafikförsörjning av området sker via Brunnvägen. 
• Översvämningsrisken ska beaktas vid detaljplaneläggning. 
• Naturvärdesinventeringar ska göras i samband med detaljplaneläggning. 
• I samband med detaljplaneläggning och lovgivning ska det bedömas om eventuella värden av be-
tydelse för riksintresset för friluftsliv kan skadas.  
• Hänsyn ska tas till betesmarkerna i samband med detaljplaneläggning. 

• Alléerna i området ska bevaras och bebyggelse anpassas till sådana miljöer. 
• Bebyggelse som innebär en utveckling av befintlig tätort är ett väsentligt samhällsintresse och får 
därmed göras på brukningsvärd jordbruksmark.   
• Ett stråk närmast sjön ska lämnas obebyggt för att säkra allmänhetens tillgång till strandkanten.  
• Gårdsmiljön i området ska bevaras.  
• Området avgränsas norrut av befintlig bebyggelse, västerut av gräns för strandskydd och det ut-
pekade friluftsområdet vid Åsakullen samt söderut av utpekat LIS-område för verksamheter vid 

Åsastugan. 
• Förutsättningar för ras, skred och erosion finns i området. Detta ska beaktas i samband med de-
taljplaneläggning. 
• Området beräknas rymma cirka 400 bostäder. 
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VÅRA KONTOR 
 
Stockholm 
Kungsgatan 29, Box 7044, 103 86  Stockholm 
Tel 08 696 95 50 
 
Göteborg 
Drottninggatan 36, 411 14  Göteborg 
Tel 031 10 78 50 
 
Malmö 
Södra Promenaden 59, 211 38  Malmö 
Tel 040 12 60 70 
 
Norrköping 
Kungsgatan 56 C, 601 86  Norrköping 
Tel 011 12 61 21 
 
Nyköping 
Västra Kvarngatan 64, 611 32  Nyköping 
Tel 0155 778 70 
 
Sundsvall 
Södra Förmansvägen 12, 857 53 Sundsvall 
Tel 070 229 05 15 
 
Umeå 
Svidjevägen 8, 904 40  Röbäck 
Tel 076 846 99 55 
 
Västerås 
Sigurdsgatan 23, 721 30 Västerås 
Tel 021 665 53 15 
 
Östersund 
Kyrkgatan 60, 831 34  Östersund 
Tel 076 114 99 88 
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