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

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

 

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

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

 
 

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

 

DETALJPLANEPROCESSEN FÖR STANDARDFÖRFARANDE 
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LÄSANVISNING 

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

• Plankarta med bestämmelser, skala 
1:1000 

• Planbeskrivning med 
konsekvensbeskrivning, 
genomförandebeskrivning och 
illustration 
 

Övriga handlingar/utredningar: 
• Grundkarta 
• Fastighetsförteckning 
• Geoteknisk utredning (2019-11-15) 
• Trafikbullerutredning (2016-04-05) 
• Trädinventering (2019-02-25) 
• Fladdermusinventering (2019-09-24) 

INLEDNING 
SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Området för detaljplanen omfattar hela 
kvarteret Resedan, parken Ekhagen samt en 
del av Lindängsvägen. I södra delen av 
kvarteret Resedan ska detaljplanen planlägga 
för skolverksamhet och bostäder, detta med 
syfte att tillåta den skolverksamhet som idag 
finns i området samt att möjliggöra 
nybyggnation av flerbostadshus. Gällande 
detaljplan tillåter inte skolverksamhet och är 
inte heller tillräckligt flexibel för att området 
ska kunna utvecklas efter kommunens 
nuvarande och framtida bostadsbehov. 
Området anses lämpligt för bostadsutveckling 
eftersom kvarteret Resedan ligger i en central 
del av Ulricehamn med närhet till service, 
handel och andra skolor. För att möjliggöra en 
flexibel användning av området ska 
detaljplanen även skapa förutsättningar för att 
nuvarande skola kan användas för bostäder om 
skolan i framtiden skulle flytta. 

 

Befintliga bostadsfastigheter i norra delen av 
kvarteret Resedan samt huvuddelen av 
parkområdet i söder ska planläggas efter 
befintlig användning. Gällande detaljplaner 
från 1934 respektive 1946 stämmer inte 
överens med hur det ser ut på fastigheterna 
idag. 

En remsa av nuvarande parkområde samt en 
del av Lindängsvägen ska planläggas för att 
möjliggöra förbättring av trafik- och 
parkeringsförutsättningarna längs gatan, då 
dessa i dagsläget är undermåliga.  

Inom planområdet på fastigheten Resedan 8 
samt i parken Ekhagen finns flera stora, äldre 
träd som utgör en viktig del i områdets kultur- 
och naturmiljö. Parkområdet ska bevaras och 
vissa träd på fastigheten Resedan 8 ska 
skyddas från fällning. Träd som tillåts fällas 
ska till stor del ersättas av nya. På fastigheten 
Resedan 8 finns en stor tegelbyggnad från 
tidigt 1900-tal med högt kultur- och 
arkitekturhistoriskt värde. Tegelbyggnaden ska 
i detaljplanen skyddas på lämpligt sätt. Vid 
utformning av ny bebyggelse ska hänsyn tas till 
den nya bebyggelsens visuella påverkan på den 
gamla tegelbyggnaden samt till områdets 
kulturmiljö i stort.  

PROCESS 
Planprocessen för detaljplanen genomförs med 
standardförfarande i enlighet med 5 kap. 7 § 
plan- och bygglagen (PBL). Myndigheter, 
fastighetsägare, föreningar, enskilda m.fl. som 
har ett väsentligt intresse av planen ska 
beredas tillfälle till samråd. Synpunkter på 
planen kan lämnas flera gånger under 
planprocessen. Mellan de olika skedena 
redovisas de framförda synpunkterna. 
Politiska beslut tas om ändringar och om hur 
det fortsatta arbetet ska bedrivas.  
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TIDPLAN 
Följande översiktliga tidplan gäller för 
detaljplanen: 
Samråd  tredje kvartalet 2020 
Granskning första kvartalet 2021 
Antagande andra kvartalet 2021 

Antagen detaljplan som fått laga kraft 
beräknas till andra kvartalet 2021. 

Genomförande av planen inleds tredje 
kvartalet 2021. 

PLANDATA 

Läge och areal 
Planområdet (se Figur 1) ligger i Ulricehamns 
tätort och avgränsas av Gullbergsgatan i norr, 
Borgmästaregatan och Jönköpingsvägen i öst 
och Lindängsvägen i väst. I söder avgränsas 
planområdet av parken Ekhagens södra gräns. 
Totalt omfattar planområdet ca 4 ha. 
Fastigheterna Resedan 3, 5 och 8 som 
planläggs för skola och nya bostäder är ca 1,5 
ha, bostadsfastigheterna Resedan 1, 2, 4, 6 och 
7 är mellan ca 240 – 830 m2 vardera. Den del 
av fastigheten Bogesund 1:86 som ingår i 
planområdet och planläggs för park, gata och 
transformatorstation är ca 2,3 ha. För 
fastigheternas läge och utbredning se Figur 2. 

 
Figur 1. Planområdets läge och utbredning markerat i 
rött 

Markägande 
Fastigheterna Resedan 1 – 8 är privat ägda. 
Parkområdet Ekhagen samt omkringliggande 
väg utgör del av fastigheten Bogesund 1:86, 
vilken ägs av kommunen. 

 

Figur 2. Fastigheter inom planområdet 

PLANENS FÖRENLIGHET MED 
MILJÖBALKEN KAPITEL 3, 4, 5 
Planen bedöms vara förenlig med 3 kap. 
Miljöbalken (MB) som rör grundläggande 
bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden. Detaljplanen möjliggör 
förtätning inom ett centralt område i 
Ulricehamn vilket innebär ett effektivt 
nyttjande av markresurser. 

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

Enligt 5 kap. MB ska kommuner och 
myndigheter säkerställa att uppställda 
miljökvalitetsnormer iakttas. Planområdet 
ligger i ett område redan ianspråktaget för 
skola, bostäder och park och detaljplanen 
bedöms inte leda till negativ påverkan på 
uppställda miljökvalitetsnormer. För mer 
information se vidare under 
”Konsekvensbeskrivning”. 
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FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING 
PLANBESTÄMMELSER 

Allmänna platser 
Huvuddelen av parken Ekhagen i den södra 
delen av planområdet planläggs som PARK 
vilket överensstämmer med nuvarande 
användning. En remsa i den västra kanten av 
nuvarande park samt en del av Lindängsvägen 
planläggs som GATA med kommunalt 
huvudmannaskap. Detta med syfte att 
förbättra trafikförutsättningarna och 
parkeringsmöjligheterna längs Lindängsvägen 
och samtidigt säkra utrymme för gångväg längs 
med parken Ekhagen. 

Kvartersmark 
Användning som tillåts inom planområdet är B 
(bostäder), SB (skola och bostäder), BS 
(bostäder och skola) samt E1 
(transformatorstation). B tillåter befintliga 
bostäder på fastigheterna Resedan 1, 2, 4, 6 
och 7 samt möjliggör att bostäder även uppförs 
inom Resedan 3 samt del av Resedan 5 och 8. 
BS möjliggör att det nordvästra området på 
Resedan 8 används för bostadsändamål 
samtidigt som nuvarande verksamhet inte 
hindras från att nyttja området. SB tillåter den 
skolverksamhet som bedrivs idag samtidigt 
som möjlighet finns att använda området för 
bostadsändamål om verksamheten flyttar. 
Inom användningsområdena BS och SB tillåts 
därmed samma användning men huvudsyftet 
med användning BS är bostäder medan 
huvudsyftet med användning SB är skola. Ett 
mindre område i norra delen av parken 
Ekhagen planläggs som E1, 
transformatorstation, vilken finns i området 
idag. 

Egenskapsbestämmelser för 
kvartersmark 
För att reglera höjden på byggnader används 
bestämmelser om högsta tillåtna nockhöjd 
angivet i meter över havet (m ö.h.). Inom de 
norra fastigheterna med befintlig 
bostadsbebyggelse medges en nockhöjd som 
motsvarar den på befintlig bebyggelse. För ny 
bebyggelse på fastigheterna Resedan 3, 5 och 8 

trappas nockhöjderna ned från + 219 m ö.h. i 
öst till + 209 m ö.h. i väst. Detta för att anpassa 
nockhöjderna efter markens lutning samt efter 
kringliggande bebyggelse och därmed 
minimera påverkan på kulturmiljö och 
stadsbild. Längst österut mot 
Borgmästaregatan motsvarar högsta tillåtna 
nockhöjd befintliga nockhöjder på andra sidan 
gatan.  Längst västerut mot Lindängsvägen ska 
ny bebyggelse vara lägre än befintlig 
tegelbyggnad på Resedan 8.  

e1 anger största tillåtna byggnadsarea i % av 
fastighetsarean inom egenskapsområdet. 
Bestämmelsen syftar till att främja en god 
boende- och skolmiljö med lämpliga friytor 
samt till att säkerställa lämpliga 
byggnadsvolymer med avseende på områdets 
kulturmiljö.  

e2 anger att största tillåtna byggnadsarea är 
angivet i % av fastighetsarean inom 
egenskapsområdet samt att underjordiskt 
garage inte räknas in i största tillåtna 
byggnadsarea. Bestämmelsen syftar till att 
främja en god boendemiljö med lämpliga 
friytor och byggnadsvolymer samt till att 
möjliggöra att ett större underjordiskt garage 
uppförs som ansluter till samtliga 
huvudbyggnader inom egenskapsområdet.  

e3 anger att största sammanlagda 
byggnadsarea är 100 m2 och att varje separat 
byggnad maximalt får ha en byggnadsarea om 
30 m2. Bestämmelsen gäller inom södra delen 
av fastigheten Resedan 8 och syftar till att 
reglera att endast förråd, lekstugor och 
liknande uppförs. Detta då marken främst ska 
fungera som rastyta för skolverksamhet.  

Med undantag för det östra området med 
användning B på Resedan 3, 5 och 8 regleras 
takvinkel för samtliga byggnader inom 
kvartersmarken. Detta för att takvinkel på ny 
bebyggelse ska harmonisera med 
kringliggande bebyggelse. 

f1 anger att endast friliggande villor får 
uppföras. Begreppet villor innefattar en- och 
tvåbostadshus och bestämmelsen säkerställer 
att sammanbyggda hus inte uppförs på 
fastigheterna Resedan 1, 2, 4, 6 och 7. 
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f2 reglerar att endast punkthus får uppföras. 
Bestämmelsen gäller inom det östra området 
med användning B på Resedan 3, 5 och 8 och 
säkrar att flera separata flerbostadshus uppförs 
och inte ett eller två stora. Detta för att 
bibehålla områdets luftiga karaktär och säkra 
siktlinjer mellan huskroppar.  

f3 och f4 reglerar fasadmaterial för att ny 
bebyggelse ska harmoniera med befintlig 
bebyggelse och med områdets kulturmiljö. 
Angivna fasadmaterial är de material som får 
synas. Eventuella betongelement, 
betongskarvar eller liknande får ej synas. 

f5 reglerar takform på bebyggelse nordväst om 
den äldre tegelbyggnaden på Resedan 8. Detta 
för att minimera påverkan på områdets 
kulturmiljö. Tak får här endast vara i form av 
sadeltak eller valmat tak. 

f6 reglerar att garage huvudsakligen ska vara 
under mark. Inom området för bestämmelsen 
sluttar marken, huvudsakligen under mark 
syftar därför på garage av suterrängtyp där en 
sida av garaget är i markplan och resterande 
del är under mark.  

f7 reglerar att bostäder där ekvivalent ljudnivå 
vid fasad överskrider 60 dBA ska uppföras med 
½ av bostadsrummen mot en ljuddämpad 
sida. Bostäder med uteplats ska även ha 
tillgång till minst en uteplats, gemensam eller 
privat, vänd mot en ljuddämpad sida. Med 
ljuddämpad sida avses en sida där buller från 
vägar inte överstiger 50 dBA ekvivalent 
ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. 
Bestämmelsen säkerställer att angivna 
riktvärden enligt Förordning 2015:216 om 
trafikbuller vid bostadsbyggande följs.  

p1 säkrar att huvudbyggnader inom Resedan 3, 
5 och 8 placeras minst 4 meter från 
fastighetsgräns och komplementbyggnader 
minst 2 meter från fastighetsgräns. 

p2 anger att huvudbyggnader ska ha ett 
avstånd om minst 8 m mellan varandra över 
höjden + 208 m ö.h. Bestämmelsen gäller 
inom det östra området med användning B 
inom Resedan 3, 5 och 8. Syftet är att säkra 
brandsäkerheten för ny bebyggelse och att 

säkra siktlinjer mellan byggnaderna på en 
bredd av minst 8 meter samtidigt som 
sammanbyggnad under mark för 
parkeringsgarage ska vara möjligt. Inom 
samma egenskapsområde finns även 
bestämmelsen p3 som anger att 
huvudbyggnader ska placeras med gavel mot 
Borgmästaregatan. Detta med syfte att 
bibehålla områdets luftiga karaktär och säkra 
en byggnadsplacering som passar in med 
befintlig bebyggelse längs Borgmästaregatan.  

k1 är en varsamhetsbestämmelse med syfte att 
skydda huvudbyggnaden på Resedan 1 samt 
den äldre tegelbyggnaden på Resedan 8. 
Byggnadernas utsidor ska bibehållas till deras 
ursprungliga karaktär och får inte förvanskas. 
Underhåll ska utföras med material och 
kulörer lika ursprunget. Detta för att bevara 
byggnadernas kulturhistoriska värden 
samtidigt som invändig 
anpassning/renovering inte ska omöjliggöras. 
Vid utvändigt underhåll ska stor vikt fästas vid 
respektive byggnads värdebeskrivning (se 
vidare under ”Förutsättningar”). 
Tegelbyggnaden på Resedan 8 är även förlagd 
med bestämmelsen r1 som anger att 
byggnaden inte får rivas.  

Prickad mark reglerar att marken inte får 
förses med byggnad. Bestämmelsen syftar till 
att bevara fri sikt från Lindängsvägen mot den 
äldre tegelbyggnaden på Resedan 8 samt till att 
säkra ett avstånd om 4 meter mellan byggnad 
och fastighetsgräns längs Gullbergsgatan. 

Korsmark reglerar att endast mindre 
förrådsbyggnader och liknande får placeras. 
Detta med syfte att bevara friytan söder om 
nuvarande skolbyggnader på Resedan 8 
samtidigt som redskapsskjul, lekstugor eller 
liknande kan tillåtas.  

n1 anger att träd vars stam har en omkrets om 
minst 100 cm uppmätt 130 cm ovan marknivå 
endast får fällas om de är sjuka eller utgör en 
säkerhetsrisk. Bestämmelsen gäller inom södra 
och sydvästra delen av Resedan 8 och syftar till 
att skydda värdefulla träd inom området. 

n2 anger att träd som fälls, vars stam har en 
omkrets om minst 50 cm uppmätt 130 cm ovan 
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marknivå, ska ersättas med ett nytt träd inom 
fastigheten. Bestämmelsen gäller inom samma 
område som n1 samt inom det östra 
bostadsområdet på Resedan 3, 5 och 8. Syftet 
är att bevara kvarterets trädrika miljö och 
bibehålla den rådande karaktären av park.  

Utfartsförbud finns längs västra 
fastighetsgränsen på Resedan 8 för att inte fler 
utfarter ska anordnas mot Lindängsvägen. 

Administrativa bestämmelser 
Den äldre tegelbyggnaden på Resedan 8 samt 
huvudbyggnaden på Resedan 1 är förlagda med 
bestämmelsen a1 vilken utgör ett förstärkt 
skydd i form av utökad lovplikt vid 
förändring/underhåll av byggnadernas utsida. 

För att förstärka skyddet av kvarterets grönska 
och av värdefulla träd inom området finns 
bestämmelsen a2. Inom angivet område på 
fastigheten Resedan 8 krävs marklov även för 
att fälla träd vars stam har en omkrets om 
minst 50 cm uppmätt 130 cm ovan marknivå.  

Genomförandetiden för planen är 5 år från den 
dag planen får laga kraft.  
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ILLUSTRATION 

 

Figur 3. Illustrationsskiss över hur en maximal exploatering enligt det detaljplanen tillåter skulle kunna se ut. Befintliga 
byggnader inom planområdet visas i vitt, exempel på möjliga nya byggnader visas i grått. Illustrationen visar även ett 
exempel på hur infart till underjordiskt garage skulle kunna anordnas via Gullbergsgatan samt en skiss över möjlig 
parkeringslösning längs Lindängsvägen.  
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Figur 4. Illustrationsskiss över höjdförhållandena mellan befintliga byggnader (vita) och möjliga nya byggnader (grå). 
Nockhöjd för möjliga nya byggnader motsvarar högsta tillåtna nockhöjd i rubricerad detaljplan, placering av möjliga nya 
byggnader motsvarar placeringen i Figur 3. Illustrationen visar inte samtliga befintliga byggnader inom planområdet. 
Byggnader utanför planområdet illustreras inte. 

NATUR OCH KULTUR 

Mark, vegetation och naturvärden 
I den norra delen av planområdet innebär inte 
detaljplanens genomförande några större 
förändringar av mark och vegetation eftersom 
marken är ianspråktagen för det som 
detaljplanen medger.   

Inom hela Resedan 3 och 5 samt norra delen av 
Resedan 8 tillåts en högre exploateringsgrad. 
Mer hårdgjord yta tillkommer därmed i form 
av bebyggelse, infartsvägar, parkeringar etc. 
Marken inom berört område (se Figur 5) 
utgörs av gräsmatta med ett antal träd samt 
hårda ytor i form av bebyggelse, parkering och 
en bollplan. Några av träden inom området har 
enligt genomförd trädinventering (2019-02-
25) naturvärden på grund av sin ålder 
och/eller grovlek. Träden inom markerat 
område är inte förlagda med skydd men inom 
den östra delen av området (användning B) 
måste varje nedtaget träd med en omkrets om 
minst 50 cm ersättas med ett nytt. I den mån 
det är möjligt bör friska grova träd inom 

området sparas vid exploatering, detta gäller 
särskilt lönn och lind.  

 

Figur 5. Ortofoto över Resedan 3, 5 och 8. Inom 
rödmarkerat område tillåter detaljplanen utökad 
bebyggelse.  

Inom södra delen av fastigheten Resedan 8 
(direkt söder om markerat område på Figur 5) 
tillåts inga större förändringar och befintliga 
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grönytor skyddas från exploatering. Hårdgjord 
yta kan dock tillkomma i form av exempelvis 
komplementbyggnad och parkering. Området 
har flera gamla och grova träd som endast 
tillåts fällas om de är sjuka eller utgör en 
säkerhetsrisk. Inom området ska alla nedtagna 
träd ersättas med nya inom fastigheten. Vid 
ersättningsplantering av fällda träd inom 
planområdet bör en blandning av arter 
eftersträvas för att minska spridningsrisk vid 
eventuella trädsjukdomar.   

I södra delen av planområdet planläggs 
huvuddelen av parken Ekhagen som PARK. 
Detaljplanen tillåter dock att en del av 
nuvarande parkyta ersätts med hårdgjord yta i 
form av parkeringsplatser och gångväg (GATA) 
samt att en del av nuvarande parkeringsyta 
ersätts med parkyta. Sammantaget innebär 
förändringen att nuvarande parkyta minskar 
med ca 2 %. Den del av parkytan som tillåts tas 
i anspråk för GATA utgörs i huvudsak av 
gräsmatta samt en planterad rad 
rododendronbuskar. Raden med 
rododendronbuskar ska i och med utbyggnad 
av parkeringsplatser och gångbana flyttas till 
annan plats inom parkområdet. Inga av 
parkens större träd ska påverkas av 
förändringen.  

Fladdermöss 
Enligt genomförd fladdermusinventering 
(2019-09-24) finns inga boplatser för 
fladdermöss inom planområdet men två 
fladdermusarter vistas där regelbundet. För att 
minimera störning av fladdermössen bör 
utomhusbelysning begränsas och belysning av 
träd och husfasader undvikas.  

Kulturmiljövärden 
Detaljplanen bidrar till att bevara områdets 
kulturmiljövärden med avseende på såväl de 
kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i 
området som områdets gröna kulturmiljö. Den 
äldre tegelbyggnaden på fastigheten Resedan 8 
samt huvudbyggnaden på Resedan 1 skyddas i 
detaljplanen från yttre förvanskning. 
Tegelbyggnaden på Resedan 8 skyddas även 
från rivning eftersom denna utgör en särskilt 
viktig del i områdets kulturmiljö. För att 
bibehålla upplevelsen av området kring 

byggnaden och dess karaktär av att ligga i en 
park skyddar detaljplanen även många av de 
stora och gamla träden. Prickmark säkerställer 
att befintliga siktlinjer mot tegelbyggnaden 
från väst och sydväst bevaras.    

BEBYGGELSE OCH SERVICE 

Placering och utformning 
Nya byggnader tillåts uppföras inom Resedan 
3 och 5 samt inom norra delen av Resedan 8 
(se markering på Figur 5). Inom detta område 
planeras punkthus uppföras mot 
Borgmästaregatan i öster. Befintlig 
komplementbyggnad kommer i och med detta 
att rivas. I väster mot Lindängsvägen 
(användning BS) planeras ett eller två 
flerbostadshus, möjlighet finns även att nyttja 
området för skolverksamhet. Mellan det västra 
och östra området tillåts nya byggnader 
uppföras för antingen skolverksamhet eller 
bostadsändamål (användning SB).  

Det västra området (användning BS) är relativt 
flackt och utgör en framsida för den äldre 
tegelbyggnaden på Resedan 8. För att bevara 
kulturmiljön och minimera visuell påverkan på 
den äldre byggnaden är här utformningen av 
ny bebyggelse särskilt viktig. I detaljplanen är 
byggnadernas utformning reglerat i höjd, 
takvinkel, takform, fasadmaterial och 
byggandsyta. För att anpassa nockhöjd efter 
markens lutning är området uppdelat i två 
egenskapsområden. Tillåten högsta nockhöjd 
för respektive område motsvarar fyra våningar. 
För att värna kulturmiljön ska byggnader här 
vara lägre än den äldre tegelbyggnaden vilken 
har en nockhöjd om ca +213 m ö.h. Liknande 
regleringar av utformning gäller även för ny 
bebyggelse inom området med användning SB. 
Tillåten högsta nockhöjd motsvarar här tre 
våningar. 

Det östra området har inte en lika tydlig 
koppling till den äldre tegelbyggnaden då det 
är högre beläget och ligger längre ifrån 
bygganden. Området tål därför en något friare 
utformning utan att visuellt påverka 
kulturmiljön. Här tillåts platta tak och en 
nockhöjd om + 219 m ö.h. vilket motsvarar 
fyra våningar. Nockhöjden begränsas för att ny 
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bebyggelse inte ska vara högre än befintlig 
bebyggelse på andra sidan Borgmästaregatan.  

Inom fastigheterna i norra delen av 
planområdet med befintlig bostadsbebyggelse 
tillåts friliggande villor vilket stämmer överens 
med vad som finns på fastigheterna idag. 
Byggnaderna på Resedan 1 och 2 är placerade i 
liv med fastighetsgräns mot gata vilket 
detaljplanen tillåter. 

Tillgänglighet 
Inom planområdet lutar marken från 
Borgmästaregatan i öst ner till Lindängsvägen i 
väst. Inom området för ny bebyggelse är den 
största höjdskillnaden ca 13 m. 
Höjdskillnaderna innebär att tillgängligheten 
för ny bebyggelse måste lösas genom 
exempelvis hissar eller ramper/trappor. I 
detaljplanen ges möjlighet till anslutning från 
Borgmästaregatan, Lindängsvägen och 
Gullbergsgatan. Området för ny bebyggelse 
kan därmed nås från olika höjder vilket skapar 
förutsättningar för en god tillgänglighet.  Alla 
nya byggnader ska uppföras 
tillgänglighetsanpassat. 

Inom skolområdet ska det vara möjligt för 
personer med funktionsnedsättning att ta sig 
runt skolbyggnaden och ut på stora delar av 
skolgården. Behovet av en varierande och 
utmanande skolgård med höjdskillnader ska 
vägas mot tillgänglighetsaspekten. 

Trygghet 
Detaljplanen medger fler bostäder i området, 
vilket i sin tur innebär att fler personer 
kommer att röra sig där. Att fler personer rör 
sig i stadsrummet kan leda till att den 
upplevda tryggheten ökar, både inom 
planområdet och i omkringliggande områden.  

Grundläggning 
Den geotekniska undersökningen av området 
(2019-11-15) visar att marken har god 
stabilitet. Grundläggning kan ske på jordlager 
av naturligt lagrad morän med hög relativ 
fasthet, på bergkross eller direkt på 
berggrunden. Alla är varianter med god 
hållbarhet enligt rapporten. Vid byggnation av 
bostadshus bör grunden göras radonsäker. För 

vidare information se bilagd geoteknisk 
undersökning. 

Verksamheter 
Användningsbestämmelserna för delar av 
planområdet ändras till skola och/eller 
bostäder vilket gör området flexibelt för 
anpassning efter behov. Den skolverksamhet 
som finns idag planeras att även i framtiden 
finnas kvar och detaljplanen möjliggör 
utbyggnad av verksamheten.  

FRIYTOR 

Friyta för skolverksamhet 
För skolverksamheter ska tillräcklig friyta 
lämplig för lek och utevistelse finnas. Som 
friyta räknas de utomhusytor där förskolebarn 
och elever kan leka och röra sig, ytor för bil- 
och cykelparkering ej inkluderat. Enligt 
Ulricehamns kommuns rapport 
Funktionsprogram förskola och grundskola 
ska det för förskola finnas 40 m2 
utomhusyta/barn. För grundskola årskurs F-6 
är den övergripande planeringsnormen att det 
ska finnas ca 30 m2 utomhusyta avsedd för 
rast/elev.  

Detaljplanen medger en minskning av 
nuvarande friyta samtidigt som den södra och 
sydvästra delen av skolgården på fastigheten 
Resedan 8 skyddas från att bebyggas. Inom 
området där skolverksamhet tillåts finns 
tillräcklig friyta i förhållande till elevantal kvar 
för både nuvarande och framtida verksamhet 
även om verksamheten skulle utökas. Friytan 
bedöms vara lämplig eftersom 
höjdskillnaderna i området ger förutsättningar 
för att utemiljön utformas variationsrikt med 
olika zoner som främjar lek av olika slag. 
Trädmiljön skapar även goda förutsättningar 
för utevistelse i skugga vilket följer Boverkets 
rekommendationer. 

Rekreation  
För bostadshus ska en god utomhusmiljö 
finnas både för befintlig och tillkommande 
bebyggelse inom planområdet. Tillgång till 
egen eller gemensam uteplats med acceptabla 
ljudnivåer enligt Förordning (2015:216) om 
trafikbuller vid bostadsbyggande ska finnas. 
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GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät och trafik 
Inga nya vägar kommer byggas av kommunen i 
området eftersom befintlig infrastruktur 
bedöms tillräcklig även för framtida 
trafikmängder, se vidare under 
”Konsekvensbeskrivning”.  

Utfarter 
Nya utfarter till Borgmästaregatan och 
Gullbergsgatan kan tillkomma i och med ny 
bostadsbebyggelse. Mot Lindängsvägen tillåts 
inga ytterligare in-/utfarter förutom den 
befintliga. Vid byggnation av nytt 
underjordiskt garage kan befintlig infart från 
Gullbergsgatan till Resedan 5 med fördel 
användas.  

Gång- och cykelvägar 
I och med utbyggnad av parkeringsplatser 
längs med Lindängsvägen kommer befintlig 
gångväg att byggas om. Detaljplanen säkrar 
plats för gångväg mellan de nya 
parkeringsplatserna och parken Ekhagen. 
Cykel kan framföras på gatan och inga nya 
cykelvägar planeras. 

Parkering 
För ny bostadsbebyggelse och verksamhet ska 
parkering anordnas inom respektive fastighet i 
enlighet med Ulricehamns kommuns 
parkeringsnorm. För ett effektivt nyttjande av 
markresurser kan parkering för ny bebyggelse 
med fördel anordnas under husen. 
Underjordiskt garage bör utformas utan 
golvbrunn/dagvattenutlopp eller annat system 
för att säkerställa att kontaminerat släckvatten 
vid eventuell brand inte når recipienten. 

Längs med Lindängsvägen möjliggörs 
förbättring av parkeringsmöjligheterna i 
området. Inom området med användning 
GATA kan omkring 40 snedställda parkeringar 
uppföras. Det huvudsakliga syftet med utökade 
parkeringsytor är att tillgodose 
parkeringsbehovet för redan befintlig 
bebyggelse utanför planområdet samt besökare 
i parken.  

STÖRNINGAR 

Buller 
En bullerutredning (Akustikkonsulten i Sverige 
AB 2016-04-05) samt en kompletterande 
trafik- och bullerprognos (se 
Konsekvensbeskrivning) har framtagits. Inom 
de områden där detaljplanen medger ny 
bostadsbebyggelse överskrids inte gällande 
riktvärde om 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
bostadsbyggnads fasad (Förordning 2015:216 
om trafikbuller vid bostadsbyggande). 
Närmast väg ligger dock beräknad ljudnivå på 
gränsen till gällande riktvärden (55 - 60 dBA 
beräknad ekvivalent nivå). Inom de områden 
där befintlig bostadsbebyggelse finns beräknas 
ekvivalent ljudnivå närmast väg till 55 – 60 
dBA för samtliga fastigheter förutom Resedan 
1 och 2 där ljudnivån närmast väg beräknas till 
60 – 65 dBA. Enligt den kompletterande 
trafik- och bullerprognosen bör ökad trafik 
från fler bostäder i området inte påverka 
beräknade bullernivåer inom fastighetsgräns 
jämfört med tidigare bullerutredning. För att 
säkerställa att Förordning 2015:216 följs inom 
områdena där beräknade nivåer ligger på 
gränsen, eller överstiger, vad som är tillåtet 
reglerar detaljplanen utformningen av 
bostäder. Där ekvivalent ljudnivå vid fasad 
överskrider 60 dBA ska bostäder uppföras med 
½ av bostadsrummen mot en ljuddämpad 
sida. 

Riktvärdet för ekvivalent och maximal ljudnivå 
vid uteplats (50 dBA respektive 70 dBA) 
riskerar att överskridas inom samtliga 
fastigheter närmast Lindängsvägen, 
Gullbergsgatan och Borgmästaregatan. 
Detaljplanen medger att uteplats anordnas där 
riktvärdena överskrids men säkrar att tillgång 
då även måste finnas till minst en ytterligare 
uteplats vänd mot en ljuddämpad sida. 
Bullerutsatta uteplatser kan i dessa fall fungera 
som komplement vilket är i enlighet med 
nämnd förordning. Inom områdena finns goda 
förutsättningar för att anordna uteplats där 
bullernivån underskrider riktvärdena.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 
Anslutningsmöjligheterna för vatten och 
avlopp är goda och ingen utbyggnad planeras.  
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El, tele, bredband och värme 
El och bredband finns till fastigheterna kring 
planområdet samt till fastigheten Resedan 8. 
Fjärrvärme finns utmed både Lindängsvägen 
och Jönköpingsvägen. Goda 
anslutningsmöjligheter finns således och ingen 
utbyggnad planeras. 

Dag- och dräneringsvatten 
För planområdets norra halva (Resedan 1–8) 
beräknas befintliga dagvattenledningar i 
Gullbergsgatan ha kapacitet för det ökade 
dagvattenflödet som tillkommande bebyggelse 
ger upphov till. Den stora andelen grönyta 
inom planområdet ger även goda 
förutsättningar för infiltration av dagvatten 
från tillkommande bebyggelse. Någon 
utbyggnad planeras därför inte.  

Tillkommande parkeringsplatser längs 
Lindängsvägen innebär att ca 545 m2 grön yta 
omvandlas till hårdgjord yta vilket genererar 
en ökad ytavrinning även i planområdets södra 
del. För att hantera ökad ytavrinning från 
tillkommande parkeringsplatser bör 
dagvattnet fördröjas och renas utan att 
ytterligare belasta ledningar i Lindängsvägen 
eftersom dessa redan är hårt belastade. 
Särskilda krav ställs även på rening av 
dagvattnet eftersom området ligger inom 
primärt vattenskyddsområde.  

I detaljplanen finns inga särskilda ytor 
utpekade för dagvattenhantering men 
användningsområdet GATA är tilltaget för att 
rymma öppen fördröjning och rening av 
dagvatten. Detta kan exempelvis ske i form av 
dike mellan parkeringsplatser och gångväg 
eller ”gröna fickor” utplacerade mellan 
parkeringsplatserna.  

Avfall 
Uppställning för sopbil är möjlig längs 
Lindängsvägen, Gullbergsgatan och 
Borgmästaregatan. Dragväg mellan 
avfallsutrymme och uppställningsplats bör inte 
överstiga 10 meter. Angöringsplats får inte 
vara på gångbana eller inom 10 m från 
korsning. Angöringsplats som innebär 
backning för sopbil bör undvikas. För 
flerbostadshus bör avstånd mellan byggnadens 

entré och avfallsutrymme inte överstiga 50 
meter.  

Återvinningsstation 
Närmaste återvinningsstation finns på 
Dalgatan ca 500 meter gångavstånd från 
planområdet. En större återvinningscentral 
(Övreskog) finns strax norr om Ulricehamns 
tätort.  

Brandvattenförsörjning 
Brand- och spolpost finns på ett flertal ställen 
utmed planområdets gräns, både i 
Borgmästaregatan och Lindängsvägen. Vid en 
eventuell brand är det viktigt att miljöfarligt 
släckvatten som uppstår samlas upp och tas 
om hand. Samlas inte släckvattnet upp och tas 
om hand kan det utgöra en betydande 
miljöbelastning. 
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TIDIGARE 
STÄLLNINGSTAGANDEN 
ÖVERSIKTSPLAN 
Planområdet är inte direkt utpekat som 
område för ny bebyggelse i översiktsplanen 
(ÖP) för Ulricehamn (2015-10-29). I ÖP anges 
dock att byggnation i områden med närhet till 
service, existerande infrastruktur, befintlig 
bebyggelse och kommunikationer är positivt. 
Detaljplaneområdet har närhet till samtliga av 
dessa funktioner och detaljplanen bedöms 
därför vara förenlig med ÖP. 

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN 
I den fördjupade översiktsplanen för 
Ulricehamn stad (2008-05-26) ingår 
planområdet i delområde Lindängen. Där 
anges att trädmiljön i området är viktig för 
staden och då särskilt de ekar som finns i 
parken Ekhagen.  

GRÖNPLAN 
I Ulricehamns grönplan från 2001 är parken 
Ekhagen klassad som kulturpark. Ekhagen 
består huvudsakligen av äldre ekar med höga 
kronor. Grönplanen anger att varje kulturparks 
särdrag och karaktär ska bevaras och 
förstärkas. Planområdet ligger även i 
anslutning till ett i Grönplanen utpekat grönt 
stråk som leder in i staden. Detta ska bevaras 
och förstärkas för att skapa gröna korridorer 
för människor och djur. Inom planområdet för 
detaljplanen bör därmed hänsyn tas till 
parkmiljön samt till anslutningen till det gröna 
stråket.  

KULTURMILJÖVÅRDSPROGRAMMET 
Två byggnader på fastigheterna Resedan 1 
respektive Resedan 8 är omnämnda i 
Ulricehamns kommuns 
Kulturmiljövårdsprogram del II från år 2002. 
De byggnader som tas upp i programmet 
bedöms vara särskilt betydelsefulla, vilket kan 
utgöra en grund för att byggnader ska 
förläggas med skydd i detaljplan. För 
värdebeskrivning se vidare under 
”Förutsättningar” – ”Kulturmiljövärden”.   

RIKTLINJER FÖR STADSBYGGNAD 
Kommunens riktlinjer för stadsbyggnad 
förordar en tät stad där garage förläggs under 
mark. Stadens naturliga sluttning mot 
Åsunden ska användas vid ny bebyggelse, 
förslagsvis med terrassering och suterränghus. 
Naturvärden ska i första hand bevaras och i 
andra hand kompenseras.  

DETALJPLAN 
Fastigheterna Resedan 1 - 8 samt del av 
Bogesund 1:86 omfattas av den gällande 
”Stadsplanen för Ulricehamn” från 1934-04-
06. På Resedan 1 - 7 tillåts användningen C-
kvarter för fristående hus, på Resedan 8 tillåts 
G-offentliga byggnader/sjukhusbyggnader och 
på del av Bogesund 1:86 tillåts gata. 
Resterande del av Bogesund 1:86 som ingår i 
planområdet för rubricerad detaljplan 
omfattas av ”Ändring av stadsplanen för 
Ulricehamn” från 1946-12-30 som här tillåter 
park och gata.  

 
Figur 6. Planmosaik över detaljplaner i området 

Genomförandetid i gällande detaljplan 
Äldre detaljplaner har stundtals ingen 
genomförandetid och där blir tiden 
automatiskt 15 år vilket sedan länge har 
passerat. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR  
NATUR OCH KULTUR 

Mark och vegetation 
Hela planområdet sluttar från öst till väst med 
en största höjdskillnad om ca 21 m. Större 
delen av markytan täcks av klippt gräsmatta 
samt, framförallt i den norra delen, även av 
hårdgjorda ytor i form av asfalt och bebyggelse. 
Ett stort antal träd och buskar finns inom hela 
planområdet men träden finns framförallt i 
planområdets mellersta och södra del.  

 
Figur 7. Ortofoto över planområdet (2019) 

På den västra delen av Resedan 8 är marken 
svagt sluttande och huvudsakligen täckt av 
gräsmatta med ett antal buskar, stubbar och 
träd. På den östra delen av Resedan 8, bakom 
huvudbyggnaden, finns lekplats och bollplan 
tillhörande nuvarande skolverksamhet samt 
ytterligare träd. Marken är här mer kuperad 
med en höjdskillnad mellan huvudbyggnaden 
och den östra fastighetsgränsen på ca 8 meter.  

Staket, häck eller liknande 
Fastigheterna Resedan 1 - 8 är alla helt eller till 
viss del inhägnade. En stenmur går längs den 
södra gränsen av fastigheten Resedan 8 mot 

Bogesund 1:86. En mindre bit stenmur finns 
även inom den nordvästra delen av Resedan 8.  

Geoteknik  
På fastigheterna Resedan 3, 5 och 8 har BGK 
genomfört en geoteknisk undersökning 
daterad 2019-11-15. Jorden består till ca 1–1,3 
m djup av mullhaltig jord, silt, sand, grus eller 
fyllnadsmaterial, varierande över området. 
Under dessa lager består jorden huvudsakligen 
av grusig sand och siltig morän.  

Jordens fasthet är enligt undersökningen 
varierande i de övre lagren från låg till 
medelhög/hög medan de djupare lagren ned 
mot 2 m under markytan har hög fasthet. 
Stabiliteten i området anses vara god och inga 
hinder för byggnation anges. Enligt rapporten 
kan grundläggning ske genom schaktning och 
sedan packning av bergkross och liknande. 
Pålning anses inte behövas. För vidare 
information se bilagd geoteknisk 
undersökning. 

Radon 
Fastighetsägare till flerbostadshus ansvarar för 
att inomhusmiljön i lägenheterna inte orsakar 
olägenhet för människors hälsa. Vid 
radonhalter som överstiger riktvärdena måste 
åtgärder vidtas för att sänka radonhalten till 
under 200 Bq/m3 luft. Miljönämnden har 
enligt MB tillsyn över radon i inomhusluften. 

En mätning av radon gjordes vid 6 punkter i 
samband med den geotekniska utredningen. 
Uppmätta värden visade mellan 5 och 100 
kBq/m3 jordluft vilket kan anses som högt. 
Eftersom höga radonhalter har uppmätts 
rekommenderas att alla byggnader utförs 
radonsäkert utan hål mot marken eller risk för 
sprickor i golvet (för förslag på åtgärder se 
bilagd geoteknisk utredning).  

Markföroreningar 
Planområdet är inte bedömt som ett potentiellt 
förorenat område enligt Länsstyrelsens EBH-
stöd. Kommunen har inte funnit något som 
tyder på att utsläpp har skett eller riskerar att 
ske. Verksamheten som har bedrivits historiskt 
misstänks inte ha släppt ut någon betydande 
mängd miljöfarliga ämnen.  
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Risk för höga vattenstånd 
Planområdet har en höjd på lägst + 190 m ö.h. 
och högst + 211 m ö.h. Åsundens maximala 
översvämningsnivå ligger på + 166 m ö.h. 
vilket jämförelsevis är betydligt lägre. 
Konsekvenserna av ett maxflöde är därmed 
mycket begränsade för planområdet. En stor 
mängd nederbörd kan dock påverka området 
med lokala flöden eller översvämningar. 

Historik 
Området låg fram till slutet av 1800-talet en bit 
utanför staden Ulricehamn, tidigare Bogesund. 
Lindängsvägen som går väster om området var 
fram till 1900-talet den norra vägen ut ur 
staden och vidare upp mot Falköping och 
Stockholm. I och med den stora expansionen 
kring sekelskiftet 1900 då staden växte kom 
området att hamna i kanten av staden. Här 
anlades strax efter sekelskiftet ett sjukhem 
vilket idag används som skola. 
Bostadsområdena i och kring kvarteret 
Resedan började ta form på 1930–40 talen och 
sedan dess har området blivit en del av 
centrala Ulricehamn.  

 
Figur 8.  Äldre bild ”Sjukhemmet vid Lindängen” 

Naturvärden 
I planområdets mellersta och södra del finns 
flera stora träd och gamla träd vilket föranlett 
en trädinventering. Huvuddelen av träden 
återfinns på fastigheten Bogesund 1:86 i 
parken Ekhagen. Inventeringen omfattar dock 
endast träd på fastigheterna Resedan 3, 5 och 8 
eftersom endast dessa träd bedöms påverkas 
av detaljplanen. Trädinventeringen daterad 
2019-02-25 genomfördes av konsultfirman 
Jakobi Sustanability AB.  

Inom inventeringsområdet noterades 46 träd 
av sex arter som bedömdes ha naturvärde på 
grund av sin ålder och/eller sin grovlek. 
Samtliga utpekade naturvärdesträd hade vid 
inventeringstillfället en omkrets om minst 120 
cm. Två av träden bedömdes uppfylla 
kriterierna för ”Särskilt skyddsvärda träd”. 
Observerade naturvärdesträd är av arterna 
lind, alm, ek, lönn, bok och björk där de två 
särskilt skyddsvärda träden är av arterna ek 
respektive alm.  

Almen är en rödlistad art under kategorin CR 
(akut hotad) som är hårt drabbad av almsjukan 
vilken sprids av almsplintborren. Flera av de 
inventerade almarna uppvisade tecken på att 
vara angripna av almsjukan där vissa almar 
bedömdes vara döda eller döende. För att 
almsjukan inte ska spridas är 
rekommendationen att sjuka träd tas ned.  

Sedan inventeringen gjordes har samtliga 
almar på den sydvästra delen av Resedan 8 
tagits ned. Kvarvarande almar som i 
inventeringen bedömdes som friska uppvisade 
ett år efter inventeringen tydliga tecken på att 
vara sjuka eller döda (återbesök juni 2020). 
Detta gäller även den alm som kategoriserats 
som särskilt skyddsvärd. 

 
Figur 9. Foto från 2020-06-24, till vänster utpekat 
särskilt skyddsvärd alm med tydliga tecken på sjukdom 
(träd nr 32 i inventeringen), till höger frisk lönn (träd nr 
33 i inventeringen). I bakgrunden ytterligare två sjuka 
almar. 
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Spår av att fladdermöss uppehöll sig i träden 
hittades vid trädinventeringen varför även en 
fladdermusinventering genomförts, daterad 
2019-09-04. Inventeringen fann att endast två 
arter vistades regelbundet i området, 
nordfladdermus och dvärgpipistrell. Fyra 
andra arter registrerades av utställda 
inspelningsboxar men detta var endast enstaka 
observationer. Ingen boplats hittades inom 
planområdet men i anslutning till området 
hittades en yngelkoloni av dvärgpipistrell med 
ca 50 honor. 

Inventeringsområdet bedöms i rapporten ha 
viss lokal betydelse då det är en del av ett 
större sammanhängande grön- och 
mörkerområde som sträcker sig både norr och 
söder om inventeringsområdet. Trädens 
kronor ger här skugga och skydd från rovdjur. 
Det skyddande krontaket beskrivs dock som 
kraftigt fragmenterat till följd av exploatering 
och områdets betydelse för fladdermöss har 
därför minskat. Ljuset och ljuden från 
byggnader och annan exploatering gör att de 
flesta fladdermusarter, förutom till viss del 
dvärgpipistrell, störs.  Efter genomförd 
inventering har ytterligare fragmentering skett 
i och med att sjuka/döda almar fällts. För 
förslag på åtgärder som kan minska negativ 
påverkan på fladdermöss vid ytterligare 
exploatering se bilagd utredning.    

Kulturmiljövärden 
Inom planområdet finns två byggnader på 
Resedan 1 respektive Resedan 8 som är 
omnämnda i kommunens 
kulturmiljövårdsprogram. Byggnaden på 
Resedan 8 är en tegelbyggnad i 3,5 plan 
uppförd år 1914. Byggnaden på Resedan 1 är 
ett funkisinspirerat tvåfamiljshus från 1934.  

Tegelbyggnaden på Resedan 8 fungerade 
ursprungligen som ett sjukhem men har hyst 
olika verksamheter under åren och används 
idag som skola. Den tidigare funktionen som 
institution ger byggnaden ett tydligt 
socialhistoriskt värde. Byggnaden har även ett 
stort arkitekturhistoriskt och arkitektoniskt 
värde. Arkitekturen har tydliga kopplingar till 
såväl den engelska Arts & Crafts-rörelsen som 
till den inhemska nationalromantiken. 

Fasaden är satt med rött handslaget tegel med 
artikulering av dörr- och fönsteromfattningar 
och byggnaden har en för stilen typisk 
stensockel av granit. Enligt 
kulturmiljövårdsprogrammet förstärks 
byggnadens värden av dess höga kvalitet och 
autenticitet.  Även grönytan runtom 
byggnaden omnämns och beskrivs som präglad 
av engelskt trädgårdsideal. Flera av träden har 
varit del av en äldre parkmiljö kring det 
tidigare sjukhemmet.  

 
Figur 10. Tegelbyggnaden på Resedan 8 

Funkishuset på Resedan 1 hade vid tiden för 
kulturmiljövårdsprogrammet endast 
genomgått ett fåtal förändringar och bedömdes 
ha ett stort kulturhistoriskt värde. Sedan 
programrapporten skrevs har dock byggnadens 
utsida genomgått ett antal förändringar (se 
Figur 11 - 12) där bland annat fasadkulör, 
dörrar och fönster bytts och den gamla 
butiksentrén i bottenplan gjorts om till garage. 
Volym, fönstersättning, fasadutförande och 
takform är dock bibehållna varför byggnaden 
fortfarande bedöms ha vissa kulturhistoriska 
kvaliteter. Återställning av fönsterfoder, 
dropplister och fasadkulör skulle höja 
byggnadens kulturhistoriska värde. 
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Figur 11. Funkishuset på Resedan 1 innan renovering 

 
Figur 12. Funkishuset på Resedan 1 år 2019 

BEBYGGELSE OCH SERVICE 

Bebyggelse 
I den norra delen av planområdet finns 4 villor 
(en- och tvåbostadshus) och ett antal 
komplementbyggnader/garage. På fastigheten 
Resedan 8 finns en stor tegelbyggnad i 3,5 plan 
som hyser skolverksamhet och en mindre 
byggnad på 1 plan som hyser 
förskoleverksamhet. Utöver detta finns ett 
antal mindre komplementbyggnader. 

Skola 
Utöver Montessoriskolan som ligger inom 
planområdet är det cirka 500 m till 
Bogesundsskolan och ca 800 m till 
Tingsholmsgymnasiet. 

Affär 
Planområdet ligger ca 750 m från Storgatan 
med tillgång till flera affärer. Ca 350 m väster 
om området ligger närmsta matvaruaffär. 

Vård 
Ulricehamns vårdcentral ligger ca 700 m från 
planområdet. Tandläkarmottagning finns ca 
700 m gångväg väster om området. 

VATTENSKYDDSOMRÅDE 
Planområdet ligger inom primärt 
vattenskyddsområde (se Figur 13) Detta 
innebär att tillstånd från Miljö- och 
Byggnämnden krävs för vissa typer av 
markarbeten som schaktning, pålning och 
underjordsarbeten. Nyanläggning av väg, 
anläggning av parkeringsplats för mer än 20 
personbilar eller motsvarande får inte heller 
ske utan tillstånd. I samband med 
tillståndsansökan för nyanläggning av 
väg/parkering ska förslag på rening av 
dagvatten skickas in och godkännas innan 
arbete påbörjas. För mer information se 
Skyddsföreskrifter för Ulricehamns 
vattenskyddsområde, Ulricehamns kommun. 

 
Figur 13. Vattenskyddsområde 

FRIYTOR 

Rekreation 
Parken Ekhagen ligger inom planområdet och 
ca 600 m väster om planområdet ligger 
Ulricaparken och strandpromenaden. Ca 2 km 
från området finns även Lassalyckans 
friluftsområde där möjligheter för olika 
idrotter och naturupplevelser finns. 

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät och trafik 
Planområdet omges av Lindängsvägen i väst, 
Gullbergsgatan i norr samt Borgmästaregatan 



SAMRÅD   22 

 

och Jönköpingsvägen i öst/sydöst. Inom 
planområdet finns en väg från Lindängsvägen 
in till huvudbyggnaden på fastigheten Resedan 
8.  På Lindängsvägen utanför skolan är 
hastighetsbegränsningen 30 km/h. 
Bostadshusen i norra delen av planområdet är 
anslutna till antingen Gullbergsgatan eller 
Borgmästaregatan. 

Gångväg, cykelväg och kollektivtrafik 
Genom Ekhagen samt utmed Jönköpingsvägen 
direkt öster om planområdet finns utbyggd 
gång- och cykelväg. Längs Lindängsvägen, 
Gullbergsgatan och Borgmästaregatan finns 
gångbanor. Närmaste busshållplats ligger cirka 
220 meter från planområdet vid 
Jönköpingsvägen. 

Parkering 
Befintliga bostadshus i norra delen av 
planområdet har tillgång till parkeringsyta 
inom respektive fastighet. Personalparkering 
för skolan finns på Resedan 5.  

Nuvarande gatuparkeringsyta inom 
planområdet längs Lindängsvägen, på 
fastigheten Bogesund 1:86, servar 
huvudsakligen boende utanför planområdet. 
Tillgänglig yta är inte tillräckligt stor för att 
möta behovet av parkeringar i området i stort.  

STÖRNINGAR 

Buller 
Enligt Boverkets konsekvensutredning för 
allmänna råd om friyta för lek och utevistelse 
vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande 
verksamhet (2015) är ljudkvalitet en viktig 
aspekt på skol- och förskolegårdar. Höga ljud 
kan orsaka försämrad förmåga att uppfatta tal 
vilket i sin tur kan försvåra ett barns 
inlärningsförmåga. Skolors eller förskolors 
friyta bör därför anordnas så att risken för 
bullerstörningar begränsas. Acceptabel 
ljudnivå på skolgårdar är 55 dBA. Enligt 
genomförd trafikbullerutredning 
(Akustikkonsulten i Sverige AB 2016-04-05) 
underskrider beräknat trafikbuller 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal 
ljudnivå för större delar av nuvarande 
skolområde.  

För bostäder ska vägbuller inte överskrida 60 
dBA ekvivalent ljudnivå vid en 
bostadsbyggnads fasad, för bostäder om högst 
35 kvadratmeter är gränsvärdet 65 dBA 
(Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggande). Om bullernivån vid fasad 
överskrids ska minst hälften av 
bostadsrummen vara vända mot en skyddad 
sida där bullret vid fasad inte överstiger 55 
dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå 
mellan kl. 22:00-06:00. Buller ska heller inte 
överskrida 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 
dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 
sådan ska anordnas i anslutning till 
byggnaden. 

 
Figur 14. Utdrag ur bullerutredning, ekvivalent ljudnivå 
2 meter över mark. 

Bullerutredningen visar att befintliga 
byggnader på fastigheten Resedan 8 är möjliga 
att nyttja för bostäder utan att särskilda 
bullerskyddsåtgärder behöver vidtas, 
beräknade bullernivåer vid fasad underskrider 
här gränsvärdet om 60 dBA med god marginal. 
För befintliga bostadsbyggnader på 
fastigheterna Resedan 1 och 2 beräknas 
ekvivalent ljudnivå till 60 – 65 dBA vid fasad 
mot Borgmästaregatan vilket innebär att 
gränsvärdet överskrids, förutsättningar finns 
dock för att uppnå en tyst sida. Inom 
fastigheterna Resedan 4, 6 och 7 beräknas 
ekvivalent ljudnivå till 55 – 60 dBA vid fasad 
mot Gullbergsgatan vilket ligger på gränsen till 
gällande riktvärde. Detsamma gäller för 
områdena där ny bostadsbebyggelse planeras 
(Resedan 3, 5 och 8), ekvivalent ljudnivå om 55 
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– 60 dBA uppnås här närmast Lindängsvägen 
respektive Borgmästaregatan.  

För samtliga fastigheter inom planområdet 
sjunker beräknad ljudnivå till 55 dBA eller 
lägre några meter in från fastighetsgräns. Goda 
förutsättningar finns därmed för att uppföra 
bostadsbyggnader utan att överskrida 
gränsvärdet vid fasad. Inom de områden där 
gränsvärdet överskrids, eller ligger på gränsen 
till att överskridas, finns goda förutsättningar 
för att uppnå tysta sidor dit hälften av 
bostadsrummen kan lokaliseras. 

 
Figur 15. Utdrag ur bullerutredning, maximal ljudnivå 2 
meter över mark. 

Närmast väg överskrids riktvärdena för 
uteplats för samtliga fastigheter både vad 
gäller ekvivalent och maximal ljudnivå. Goda 
förutsättningar finns dock för att anordna 
uteplats inom fastigheterna där ljudnivån är 
acceptabel. Om uteplats anordnas inom de 
områden där riktvärdet överskrids måste 
tillgång även finnas till minst en uteplats vänd 
mot en ljuddämpad sida. För vidare 
information se bilagd bullerutredning. 

Farligt gods  
Planområdet ligger inte i närheten av utpekad 
transportled för farligt gods. 

Sol och skuggförhållanden 
Enligt Boverkets allmänna råd bör skolgårdar 
kännetecknas av goda sol- och 
skuggförhållande. Detta med tanke på att 
barns hud är känsligare mot skadlig UV-
strålning. Skolområdet har goda sol- och 
skuggförhållanden, framförallt tack vare de 

stora träden som finns på fastigheten vilka 
därför bör bevaras.  

RIKSINTRESSEN 

Riksintresse för kommunikationer 
Planområdet ligger inom riksintresse för 
kommunikationer för en eventuell sträckning 
av Götalandsbanan vilket är en framtida 
höghastighetsjärnväg. Planområdets centrala 
läge och grad av ianspråktagande gör dock att 
det inte bedöms som troligt att området i 
framtiden kan bli en del av järnvägsområdet. 
Kommunen håller sig uppdaterad kring arbetet 
med ny höghastighetsjärnväg. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 
Spillvatten- och vattenledningar finns i 
Lindängsvägen, Gullbergsgatan och 
Borgmästaregatan. Fastigheten Resedan 8 har 
anslutningar för VA (vatten, spill- och 
dagvatten). Till Resedan 5 finns anslutning 
förberett för VA.  

El, tele, opto, bredband och värme 
Fastigheten Resedan 8 är ansluten till el och 
fiber. Fjärrvärme finns idag utmed både 
Lindängsvägen och Jönköpingsvägen. Brand- 
och spolposter finns på ett flertal ställen utmed 
planområdets gräns, i både Borgmästaregatan 
och Lindängsvägen. 

Avfall 
Närmaste återvinningsstation finns på 
Dalgatan ca 500 meter gångavstånd från 
planområdet. En större återvinningscentral 
(Övreskog) finns strax norr om Ulricehamns 
tätort. 

Dagvatten 
I den norra delen av planområdet leds 
dagvattnet via serviceanslutningar och 
dikesavrinning till det allmänna ledningsnätet i 
Borgmästaregatan och Gullbergsgatan (se 
Figur 16). Ledningarna har sitt utlopp i 
Lillsjön som är en naturlig 
sedimenteringsdamm belägen ca 200 m 
nordväst om planområdet. Ledningarna i 
Gullbergsgatan har god kapacitet att klara av 
högre flöden. 
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Figur 16. Flödesriktning på dagvattenavrinning från 
planområdets norra delar. 

Den södra delen av planområdet är anslutet till 
det allmänna ledningsnätet via ledningar i 
Lindängsvägen (se Figur 17). Ledningarna 
mynnar i ett utjämningsmagasin längs 
Falköpingsvägen varifrån dagvattnet 
transporteras vidare till Lillsjön. Kapaciteten 
på dagvattenledningarna i Lindängsvägen är 
redan nyttjad till hög grad och ledningarna bör 
ej belastas ytterligare. 

 
Figur 17. Flödesriktning på dagvattenavrinning från 
planområdets södra delar. 

I planområdets mellersta och södra delar 
(fastigheten Resedan 8 samt Ekhagen) utgörs 
marken till stor del av grönyta i form av 
gräsmatta med många stora träd. Utöver 
avrinning via ledningsanslutningar infiltreras 
därmed även mycket av dagvattnet i marken.  

Skyfall 
På uppdrag av Ulricehamns kommun har WSP 
tagit fram en skyfallskartering som visar 
översvämningsrisker och avrinning vid ett 100-
årsregn. Karteringen visar att planområdet inte 
löper någon större risk att drabbas av 
översvämningar. Mindre vattenmängder kan 
dock ansamlas på den södra och östra sidan av 
tegelbyggnaden på Resedan 8 (se Figur 18).  

 
Figur 18. Utdrag från WSP:s ”Översvämningskarta efter 
skyfall Blöta förutsättningar” (2019). Planområde 
markerat med svart ellips  

Karteringen över avrinningsvägar visar ett 
tydligt stråk med höga flödeshastigheter som 
går igenom planområdet över fastigheten 
Resedan 8 (se Figur 19). Avrinningsstråket 
kommer enligt karteringen österifrån, från 
Herralyckedreven via Nillas väg och därefter 
genom kvarteret Solrosen direkt öster om 
planområdet. Ulricehamns Energi AB (UEAB) 
bedömer dock att det är mer sannolikt att det 
vatten som inte fångas upp av 
dagvattenbrunnar på Nillas väg rinner söderut 
längs Jönköpingsvägen och inte vidare österut 
genom kvarteren Solrosen och Resedan som 
karteringen visar. 

 
Figur 19. Utdrag från WSP:s ”Rinnvägar efter skyfall 
Blöta förutsättningar” (2019). Planområde markerat 
med svart ellips. 
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UNDERSÖKNING AV 
BETYDANDE 
MILJÖPÅVERKAN  
UNDERSÖKNING 
Bedömningen är att genomförandet inte 
innebär en betydande miljöpåverkan i den 
betydelse som avses enligt 4 kap. 34 § PBL av 
miljö, hälsa, hushållning av mark och vatten 
och andra naturresurser. Huvuddelen av 
planområdet är redan ianspråktaget för det 
som rubricerad detaljplan medger och 
noterade natur- och kulturvärden har tagits 
hänsyn till i planarbetet och försetts med 
lämpligt skydd i detaljplanen. 

ARTSKYDDSFÖRORDNING 
Samtliga fladdermusarter är fridlysta i Sverige 
och därmed skyddade under 
Artskyddsförordningen §4. Rubricerad 
detaljplan medger en ökad exploatering vilket 
innebär en mindre gynnsam miljö för 
fladdermöss. Detta framförallt på grund av 
ökad belysning och fragmentering av 
grönområden. För arten dvärgpipistrell, vilket 
är en av de två arter som bedömts vistas 
regelbundet i området, är detta dock inte 
nödvändigtvis fallet eftersom arten gynnas av 
urbanisering. Trädmiljön i Ekhagen samt 
huvuddelen av träden på Resedan 8 skyddas 
även i detaljplanen vilket bevarar befintligt 
ljusskyddat födosöksområde i planområdets 
södra del.  

Planområdets trädmiljö ingår i ett tidigare 
sammanhängande grönområde som har 
bedömts vara artrikt och betydelsefullt för 
fladdermöss. Detta område är dock idag 
kraftigt fragmenterat varför betydelsen 
minskat. Enligt genomförd 
fladdermusinventering (2019-09-04) är även 
planområdet för litet för att det ska ha någon 
betydelse för fladdermusen i ett större 
perspektiv. Inga boplatser återfanns inom 
planområdet och inga av de observerade 
arterna är kategoriserade som hotade enligt 
Artdatabankens rödlista. Sammantaget 
bedöms rubricerad detaljplan därför inte strida 
mot artskyddsförordningen.  

KONSEKVENSBESKRIVNING 
HUSHÅLLNING MED MARK OCH 
VATTEN 
Genomförandet av rubricerad detaljplan 
innebär en förtätning av Ulricehamn och ett 
tillskott av bostäder i ett centralt område. 
Marken inom redan bebyggt område kommer 
att nyttjas till en högre grad samtidigt som 
viktiga grönytor bevaras och skyddas. 
Planförslaget bedöms därmed innebära en 
effektiv hushållning med marken. 

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT 
Enligt kapitel 5 i miljöbalken ska kommuner 
och myndigheter säkerställa att uppställda 
miljökvalitetsnormer (MKN) iakttas. Förslag 
till detaljplanens genomförande bedöms inte 
innebära att gällande miljökvalitetsnormer för 
luft kommer att överskridas. 

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR 
VATTEN 
Planförslaget bedöms inte påverka Åsunden 
och leda till en försämring av vattenkvaliteten. 
En liten påverkan kan ske under 
byggnadsfasen som sedan slutar efter att 
byggnationen är klar.  

NATURVÄRDEN 
Inom planområdet finns ett stort antal grova 
och gamla träd vilka enligt genomförd 
trädinventering bedömts ha naturvärde. Av 
dessa bedöms två träd av arterna ek respektive 
alm vara särskilt skyddsvärda. Huvuddelen av 
inventerade naturvärdesträd skyddas från 
exploatering och är försedda med förstärkt 
skydd i detaljplanen. Skyddet inkluderar även 
den särskilt skyddsvärda eken.  

Där ny bebyggelse tillåts skyddas inte utpekade 
naturvärdesträd och några av dem kommer 
med stor sannolikhet att fällas. Detta innebär 
viss negativ påverkan på områdets 
naturvärden. Dessa träd utgörs dock till stor 
del av almar vilka antingen redan fällts på 
grund av sjukdom eller är sjuka eller döda 
idag. Detta gäller även för den särskilt 
skyddsvärda almen.  
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Den negativa påverkan på naturvärden som 
fällda träd innebär kan inte antas vara 
betydande då dessa träd endast utgör en 
marginell andel av det totala trädbeståndet 
inom planområdet. Övriga naturvärden inom 
planområdet är passerande fåglar och 
fladdermöss vilka inte har sin boning där. 
Dessa kan komma att påverkas av en 
exploatering men inte till den grad att en 
exploatering inte är lämplig.  

KULTURMILJÖVÄRDEN 
Byggnader inom planområdet med 
kulturhistoriska värden skyddas till deras yttre 
från förvanskning. Tvåfamiljshuset på Resedan 
1 har vissa kulturhistoriska kvaliteter kvar trots 
att flera originaldetaljer har försvunnit. 
Detaljplanen säkrar att befintliga kulturvärden 
på fastigheten bevaras och kan även bidra till 
att byggnadens kulturmiljövärden stärks vid 
framtida underhåll. 

Ny bebyggelse på fastigheten Resedan 8 
kommer att förändra upplevelsen av den äldre 
tegelbyggnaden på fastigheten och av 
kringliggande gårdsmiljö. Sett från 
Lindängsvägen ger den idag stora öppna 
gräsytan fri sikt mot byggnaden och 
gårdsmiljön från nordväst, väst och sydväst 
längs. Detaljplanen tillåter att ny bebyggelse 
till viss del skymmer sikten från nordväst. Från 
väst och sydväst skyddas dock befintliga 
siktlinjer. Utformningen av ny bebyggelse 
regleras även för att minimera påverkan på 
kulturmiljön.    

I och med genomförandet av detaljplanen 
riskerar området att förlora en del av den 
gröna kulturmiljön som utgörs av de stora 
träden och karaktärsdraget av park som råder. 
Detta måste dock vägas mot behovet av 
centrumnära och bra bostäder. Huvuddelen av 
träden och parkmiljön skyddas i detaljplanen 
och därmed även huvuddelen av områdets 
historia och karaktär.  

DAGVATTENHANTERING OCH AVLOPP 
Stora gröna ytor gör idag att mycket av det 
vatten som faller på planområdet infiltreras. 
Vid framtida byggnation kommer mer yta att 

hårdgöras vilket leder till att mer dagvatten 
kommer att belasta ledningsnätet. 

TRAFIK 
Trafiken till och från området förväntas öka 
om detaljplanen genomförs i och med att nya 
bostäder tillåts uppföras. Tabell 1 visar den 
genomsnittliga trafiken under ett 
årsvardagsdygn (ÅVDT) år 2018 samt 
prognosticerad trafikmängd år 2040 för 
respektive berörd gata. Prognosen är 
framtagen av kommunen och baseras på 
maximalt antal tillkommande lägenheter som 
detaljplanen möjliggör beräknat på 100 m2 
BTA/lägenhet. 60 % av den tillkommande 
trafiken antas i prognosen vara fördelad till 
Lindängsvägen och västra delen av 
Gullbergsgatan. Resterande 40 % antas vara 
fördelad till östra delen av Gullbergsgatan samt 
Borgmästaregatan. Befintlig infrastruktur i 
området bedöms tillräcklig även för framtida 
trafikmängder. 

Tabell 1. Prognosticerade trafikmängder år 2040 efter 
genomförande av detaljplan. 

 ÅVDT år 2018 
Prognosticerad 
ÅVDT år 2040 

Lindängsvägen 700 fordon/dygn 1034 fordon/dygn 

Gullbergsgatan 312 fordon/dygn 549 fordon/dygn 

Borgmästaregatan 352 fordon/dygn 546 fordon/dygn 

 

BULLER 
Ökad trafik i och med fler boende i området 
kan leda till att bullernivåerna ökar. 
Genomförd bullerutredning (2016-04-05) 
utfördes i ett tidigt skede i 
detaljplaneprocessen och tar därför inte 
hänsyn till den trafikökning som en maximal 
exploatering av planområdet skulle kunna 
innebära. Mot bakgrund av den trafikprognos 
kommunen tagit fram (se ovanstående avsnitt 
samt Tabell 1) har dock bedömningen gjorts att 
bullernivåerna endast kommer att påverkas 
marginellt i jämförelse med tidigare beskriven 
bullerutredning. Som mest bedöms 
bullernivåerna öka med någon enstaka dBA 
inom områdena närmast väg fram till 
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fastighetsgräns mot gata. Innanför 
fastighetsgräns beräknas ökad trafikmängd 
inte ge upphov till ökad bullerproblematik 
jämfört med tidigare bullerutredning.  

NOLLALTERNATIV 
Ett nollalternativ innebär att ingen ny 
detaljplan upprättas. Gällande detaljplaner 
fortsätter att gälla och nuvarande 
skolverksamhet är fortsättningsvis planstridig. 
Utbyggnad av skolverksamheten, nybyggnation 
av bostäder och anläggning av parkeringar 
längs Lindängsvägen är ej möjligt.  

De flesta av träden inom planområdet skulle i 
ett nollalternativ sannolikt bevaras men de 
skulle inte vara skyddade från fällning. Den 
äldre tegelbyggnaden på området skulle i 
framtiden kunna komma att stå tom då 
byggnaden inte är ändamålsenlig för 
vårdinrättning idag och detta är den gällande 
detaljplanens användningsbestämmelse. Den 
fria grönytan framför den äldre 
tegelbyggnaden skulle troligen inte bebyggas 
då det inte är en sannolik placering för nya 
vårdbyggnader, sikten mot tegelbyggnaden 
skulle därmed sannolikt inte skymmas av ny 
bebyggelse. 

Parken Ekhagen skulle fortsättningsvis ha en 
stor del av nuvarande parkområde planlagt 
som GATA. Det är dock inte sannolikt att 
användningen av dessa ytor skulle förändras 
från park till gata. Parkeringsutrymmet längs 
med Lindängsvägen skulle inte utökas och ytan 
idag ianspråktagen för park skulle inte minska.    

PLANALTERNATIV 
Planalternativet innebär att rubricerad 
detaljplan blir gällande vilket möjliggör ett 
högre nyttjande av marken med fler bostäder 
och mer hårdgjorda ytor. Nuvarande 
skolverksamhet tillåts och utveckling av 
verksamheten möjliggörs. Befintliga bostäder 
inom planområdet samt parken Ekhagen får en 
detaljplan anpassad efter dagens användning 
och förutsättningar. Fler parkeringar längs 
Lindängsvägen kan anläggas. 

 

SAMMANVÄGD BEDÖMNING 
Den negativa påverkan som detaljplanens 
genomförande kan medföra gäller framförallt 
påverkan på natur- och kulturmiljövärden. 
Upplevelsen av området kommer att förändras, 
vissa naturvärdesträd tillåts fällas och andelen 
grönyta inom området tillåts minska. 
Planområdet är dock huvudsakligen redan 
ianspråktaget för det som detaljplanen medger 
och detaljplanens negativa konsekvenser 
bedöms inte bli stora. 

De värden som påverkas negativt av planens 
genomförande måste även vägas mot de 
positiva värden detaljplanen möjliggör i och 
med nya bostäder och fortsatt skolverksamhet. 
Planområdet ligger inom centrala Ulricehamn 
med god tillgång till service och infrastruktur 
och är därför ett attraktivt område för 
utveckling. Detaljplanen skyddar även många 
av områdets värden med avseende på både 
natur- och kulturmiljö vilket är värden som 
inte skyddas i gällande detaljplaner. 
Sammantaget bedöms detaljplanens 
genomförande bidra till en positiv utveckling 
av området.  
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
INLEDNING 
Genomförandebeskrivningen redovisar de 
organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som 
behöver vidtas för att genomföra detaljplanen. 
Den ska redovisa vem som vidtar åtgärderna 
och när de ska vidtas.  

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

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år från den dag 
detaljplanen får laga kraft. Vald 
genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad 
av planområdet. 

Under genomförandetiden har fastighetsägare 
rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i 
enlighet med planen. Under 
genomförandetiden får inte detaljplanen 
ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen 
gäller även efter genomförandetidens utgång 
men kan då ändras eller upphävas utan att de 
rättigheter som uppkommit genom planen kan 
beaktas. 

Huvudmannaskap 
Med huvudmannaskap avses bland annat 
ansvaret för iordningställande och underhåll 
av allmän platsmark inom planområdet. All 
allmän platsmark inom planområdet ägs och 
förvaltas av kommunen. 

Ansvarsfördelning 
Ansvaret för att genomföra planen fördelas 
enligt följande: 

Ulricehamns Energi AB (UEAB): 
• Det allmänna VA-ledningsnätet 
• Elförsörjning 

• Eventuell utbyggnad av optofiber 
• Eventuell utbyggnad av fjärrvärme 
• Dagvattenledningar 

 
Kommunen: 

• Allmän platsmark  
 

Fastighetsägare: 
• Egen byggrätt samt övriga anläggningar 

på kvartersmark 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Allmänt 
Berörda fastighetsägare, kända 
rättighetshavare och delägare i eventuella 
samfälligheter framgår av 
fastighetsförteckningen.  

Fastighetsbestämning för samtliga fastigheter 
inom planområdet pågår under 2020 och 
bekostas av kommunen samt fastighetsägare 
för Resedan 3, 5 och 8. 

De fastighetsrättsliga konsekvenserna beskrivs 
per fastighet och rättighet. Förändringarna 
framgår av Tabell 2 på sida 29–30. De 
arealuppgifter som anges är ungefärliga och 
kan komma justeras vid lantmäteriförrättning.  

Fastighetsbildning söks hos Lantmäteriet 
vilket söks och bekostas av fastighetsägaren. 
Fastighetsbildning genomförs i första hand 
med stöd av avtal mellan fastighetsägarna. 
Detsamma gäller vid bildande av 
gemensamhetsanläggningar och andra 
rättigheter.  

Kommunen bedömer att det inte krävs 
fastighetsindelningsbestämmelser för att 
kunna genomföra detaljplanen. Om behov 
uppstår kan fastighetsindelningsbestämmelser 
införas senare genom ändring av detaljplan. 

TEKNISKA OCH EKONOMISKA FRÅGOR 

Gator och trafik 
Gatunätet i området är utbyggt och bedöms 
tillräckligt för nuvarande och framtida 
trafikmängder. Kommunen bekostar och 
ansvarar för anläggning av nya 
parkeringsplatser längs Lindängsvägen. 
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Vatten, avlopp och dagvatten 
Vatten och avlopp finns utbyggt i anslutning 
till planområdet med en kapacitet som 
beräknas tillgodose planområdets behov. 
Dagvattenledningar finns i Gullbergsgatan, 
Borgmästaregatan och Lindängsvägen. UEAB 
tar ut avgift för anslutningar till VA-nätet 
enligt gällande taxa.  

El, tele, bredband och fjärrvärme 
Detaljprojektering av el, tele, bredband och 
fjärrvärme genomförs av ansvarigt bolag. 
Ansvarigt bolag tar ut avgift för anslutning 
enligt gällande taxa. 

 

Tekniska utredningar 
En geoteknisk utredning har genomförts och 
finns som bilaga till planhandlingen. 

Detaljplanekostnader 
Kommunens kostnader för planen och dess 
genomförande regleras i avtal mellan kommun 
och exploatör. Planavtal har upprättats och 
planavgift tas inte ut vid lovärenden.  

Övriga avgifter 
Den som bygger får i normalfallet betala 
följande kommunala avgifter: planavgift, 
bygglovsavgift, avgift för nybyggnadskarta, 
utsättningsavgift och marklovsavgift. 

 
 

Tabell 2. Fastighetsrättsliga konsekvenser av detaljplanen 

Fastighet Fastighetsrättsliga konsekvenser Ekonomiska konsekvenser 

  Kostnader Intäkter 

Resedan 1 
Privat ägd 

Fastigheten planläggs för bostäder och får 
bestämmelser gällande exploateringsgrad, 
nockhöjd, utformning, placering samt 
varsamhetsbestämmelse.  

  

Resedan 2 
Privat ägd 

Fastigheten planläggs för bostäder och får 
bestämmelser gällande exploateringsgrad, 
nockhöjd, utformning och placering. 

  

Resedan 3 
Privat ägd 

Fastigheten planläggs för bostäder och får 
bestämmelser gällande exploateringsgrad, 
nockhöjd, utformning och placering. 

Inför byggnation av bostäder kommer 
eventuell fastighetsreglering ske mellan 
berörd fastighet och fastigheterna 
Resedan 5 och 8. 

Eventuella 
förrättningskostnader 

 

Resedan 4 
Privat ägd 

Fastigheten planläggs för bostäder och får 
bestämmelser gällande exploateringsgrad, 
nockhöjd, utformning och placering. 

  

Resedan 5 
Privat ägd 

Fastigheten planläggs för skola och 
bostäder och får bestämmelser gällande 
exploateringsgrad, nockhöjd, utformning 
och placering. 

Inför byggnation av bostäder på Resedan 
3 och 8 kommer eventuell 
fastighetsreglering ske mellan dessa och 

Eventuella 
förrättningskostnader 
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berörd fastighet. 

Resedan 6 
Privat ägd 

Fastigheten planläggs för bostäder och får 
bestämmelser gällande exploateringsgrad, 
nockhöjd, utformning och placering. 

  

Resedan 7 
Privat ägd 

Fastigheten planläggs för bostäder och får 
bestämmelser gällande exploateringsgrad, 
nockhöjd, utformning och placering. 

  

Resedan 8 
Privat ägd 

Fastigheten planläggs för bostäder, skola 
och bostäder samt bostäder och skola och 
får bestämmelser gällande 
exploateringsgrad, nockhöjd, utformning 
och placering. 

Inför byggnation av bostäder kommer 
eventuell fastighetsreglering ske mellan 
berörd fastighet och fastigheterna 
Resedan 3 och 5. 

Eventuella 
förrättningskostnader 

 

Bogesund 1:86 
(del av) 
Kommunalt ägd 

Fastigheten planläggs för gata, park och 
transformatorstation. 
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