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§ 

Antagande detaljplan Hössna 1:2 m.fl., "Hössna 
skola", Hössna 
Dnr 2019/722 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Detaljplanen Hössna 1:2 m.fl., ”Hössna skola” antas. 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en om- och tillbyggnad för att skapa 
ändamålsenliga lokaler för Hössna skola på fastigheten Hössna 1:2. Även en del av 
fastigheten Hössna 1:16 kommer ingå i användningen för skolverksamhet. Intilliggande 
bostadsfastigheter planläggas efter befintlig användning. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-12-02 från samhällsbyggnadschef 
2 Plankarta antagande Hössna 1_2, Hössna skola, Hössna 
3 Samrådsredogörelse Hössna 1_2 m.fl., Hössna skola, Hössna 
4 Grundkarta antagande Hössna 1_2, Hössna skola, Hössna 
5 Planbeskrivning antagande Hössna 1_2 m.fl. Hössna skola Hössna 

Förvaltningens förslag till beslut 
Detaljplanen Hössna 1:2 m.fl., ”Hössna skola” antas. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-12-02 

Tjänsteskrivelse Antagande detaljplan Hössna 1:2 
m.fl., "Hössna skola", Hössna 
Diarienummer 2019/722, löpnummer 3277/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Detaljplanen Hössna 1:2 m.fl., ”Hössna skola” antas. 
 
Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en om- och tillbyggnad för att skapa 
ändamålsenliga lokaler för Hössna skola på fastigheten Hössna 1:2. Även en del av 
fastigheten Hössna 1:16 kommer ingå i användningen för skolverksamhet. Intilliggande 
bostadsfastigheter planläggas efter befintlig användning. 
 
 
Ärendet 
Huvuddelen av området är inte planlagt. Planförslaget medger en byggrätt på 2600 m2 och 
en högsta nockhöjd på +306 meter över havet inom fastigheten Hössna 1:2. Fastigheten 
Hössna 1:16, som utgörs av ett fuktigt skogsområde, planläggs som korsmark och kommer 
ingå i S, skola. Detta då området används av skolan. En byggrätt på 150 m2 medges, varav 
separata byggnader inte får vara större än 30 m2. Intilliggande bostadsfastigheterna 
planläggs som B, bostad och medges en byggrätt på 250 m2, komplementbyggnader ingår i 
detta och får vara 50 m2. Bostadsfastigheterna medges en nockhöjd på +304 meter över 
havet, vilket motsvarar två våningar.   
  
De ekonomiska konsekvenserna uppskattas enligt dagens förutsättningar enligt nedan: 

 Kostnader för detaljplanearbete (fastighetsförteckning, grundkarta, uppskattad 
arbetstid) samt fastighetsbildning: 260 tkr 

 Intäkter (planavgift och försäljning av kvartersmark): 100 tkr 
 Utfall: -160 tkr 

 
Beslutsunderlag 

1 Plankarta antagande Hössna 1_2, Hössna skola, Hössna 
2 Samrådsredogörelse Hössna 1_2 m.fl., Hössna skola, Hössna 
3 Grundkarta antagande Hössna 1_2, Hössna skola, Hössna 
4 Planbeskrivning antagande Hössna 1_2 m.fl. Hössna skola Hössna 

 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
 
 

Sebastian Olofsson My Andreasson 
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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Samrådets genomförande  
Hössna 1:2 m.fl. har varit föremål för samråd enligt 5 kap. 6–37 § PBL under perioden 2020-
08-13 – 2020-09-09. Samrådshandlingar har sänts till berörda sakägare, kommunala och 
statliga myndigheter och organ.  

Handlingar har varit tillgängliga för påseende under samrådstiden i Stadshusets entré, i 
entrén på Höjdgatan 3 och på kommunens hemsida www.ulricehamn.se/detaljplaner. 

Under samrådstiden har 10 skrivelser inkommit. Yttrandena sammanfattas och 
kommenteras nedan.  

Handlingarna skickas till KS Ulricehamn för antagande. 

Statliga verk och myndigheter 
1. Länsstyrelsen 
2. Lantmäteriet 
3. Trafikverket 
4. Naturvårdsverket 
5. Polisen 

Kommunala bolag, styrelser m.fl.  
6. Ulricehamns Energi AB (UEAB) 

Övriga 
7. Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (SÄRF) 
8. Skanova AB 
9. Postnord Sverige AB 
10. Västtrafik 
11. Hössna IF 
12. Vattenfall 

Sammanfattning och förslag till ändringar 
Planhandlingarna kompletteras med bilder som visar hur marken är tänkt att överföras 
mellan berörda fastigheter. 

Prickmark införs i plankartan för att reglera att komplementbyggnader uppförs minst 4 
meter från vägområdet. 

Plankartan kompletteras med en bestämmelse som anger att ifall bostaden har en eller 
flera uteplatser ska ljudnivån vid minst en uteplats vara högst 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå 
och 70 dB(A) maximal ljudnivå. 

U-område för allmännyttiga underjordiska ledningar utökas.  

http://www.ulricehamn.se/detaljplaner
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Användningsområde för transformatorstation utökas och anpassas efter nuvarande 
nätstations placering.  

Statliga verk och myndigheter 

1. Länsstyrelsen  
 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i PBL 11 kap. 10 § 

och nu kända förhållanden att detaljplanen kan accepteras och därmed inte 
kommer att pröva planen om den antas.  

 
Råd enligt PBL och MB 

 
 Planen medger bland annat uppförande av komplementbyggnader inom det 

naturområde som återfinns i östra delen av det föreslagna planområdet. 
Länsstyrelsen anser att en fältinventering bör göras i detta naturområde. En 
sådan inventering bör syfta till att klarlägga planförslagets förenlighet med 
artskyddsförordningen. Inventeringen bör syfta till att klarlägga förekomsten av 
arter som skyddas enligt artskyddsförordningen, samt områdets betydelse för 
sådana arters bevarandestatus.  
Kommentar: Noteras. Ett platsbesök har gjorts av person med miljökompetens 
och kommunen bedömer att en fältinventering inte behövs. Inom skogsdungen 
finns i dagsläget mindre kojor som nyttjas av skolans elever. Planförslaget 
innebär att området planläggs efter befintlig användning. I artskyddsportalen 
har endast rödlistade arter noterats inom naturreservatet cirka 100 meter bort.  

 
 Behovet av omhändertagande av dagvatten inom planområdet bör beskrivas 

närmare i planhandlingarna. Länsstyrelsen hänvisar till trafikverkets synpunkter. 
Kommentar: Se svar på trafikverkets yttrande.  
 

 Länsstyrelsen instämmer i trafikverkets synpunkter gällande planområdesgränsen 
och anser att den bör ligga helt utanför vägområdet.  
Kommentar: Noteras. Planområdesgränsen följer fastighetsgränserna för 
bostadsfastigheterna Hössna 1:13-1:15 och bedöms ligga utanför vägområdet.   

2. Lantmäteriet 
 Lantmäteriet menar att planbestämmelser av typen e1 som anger sammanlagd 

maximal byggrätt inom ett egenskapsområde är ett potentiellt problem om man 
önskar bilda fler fastigheter inom ett sådant område. Med risk för att någon 
fastighet ges otillräcklig byggrätt kan lantmäteriet få svårt att motivera att 
samtliga fastigheter som berörs av bestämmelsen blir lämpliga för sina ändamål 
(3 kap 1 § fastighetsbildningslagen). Om kommunen vill att det ska vara möjligt 
att dela in detta område i mer än en fastighet bör planbestämmelsen ses över.  
Kommentar: Noteras. Kommunen bedömer att en delning av fastigheter inte 
kommer bli aktuellt i framtiden. Bestämmelsen som anger sammanlagd 
maximal byggrätt inom egenskapsområdet kommer fortsätta användas då den 
bedöms som tydligare.  
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 Lantmäteriet tycker att beskrivningen av konsekvenser i tabellform är tydligt 
redovisningssätt, men anser att den borde kompletteras med en karta där marken 
som är tänkt att överföras redovisas för att ge ytterligare tydlighet. 
Kommentar: Kompletteras. Planhandlingarna kompletteras med bilder som 
redovisar hur marken är tänkt att överföras mellan berörda fastigheter.  

3. Trafikverket 
 Vägområdet bedöms vara några decimeter från vägkanten, både på väg 1721 och 

1876. Säkerhetszonen längs vägarna är 4 meter från vägkant och är det område 
utanför körbanan som av trafiksäkerhetsskäl ska vara fritt från fysiska hinder i 
form av fasta oeftergivliga föremål. Trafikverket anser att 
egenskapsbestämmelsen p2 ska vara minst 4 meter, inte 2 meter 
Kommentar: Kompletteras. Prickmark införs i plankartan för att reglera att 
komplementbyggnader uppförs minst 4 meter från vägområdet.  
 

 Diken, trummor och andra anläggningar för hantering av dagvatten är 
dimensionerade för vägens behov och inte för exploatering i dess närhet. 
Trafikverket anser att kommunen bör visa att dagvatten inte påverkar 
vägområdets dike på något sätt då vägdiken endast är till för vägens avvattning.  
Kommentar: Noteras. Planområdet ligger lägre än trafikverkets vägar (väg 
1721 och 1876). Dagvatten bedöms därmed inte påverka trafikverkets diken. 
Utöver det avleds dagvatten inom planområdet österut, bort från väg 1721, och 
ansluter till ett dike inom mossmark.   
 

 Trafikverket har noterat att kommunen gjort en bedömning av bullernivåerna. 
Om uteplats ska anordnas, ska denna förslagsvis placeras bort från vägen för att 
klara 50 dB(A) ekvivalentvärde. Trafikverket anser att detta bör säkerställas i 
plankartan.  
Kommentar: Kompletteras. Planbestämmelsen f2, som anger att ifall bostaden 
har en eller flera uteplatser ska ljudnivån vid minst en uteplats vara högst 50 
dB(A) ekvivalent ljudnivå och 70 dB(A) maximal ljudnivå, införs i plankartan.  

4. Naturvårdsverket 
 Naturvårdsverket avstår att yttra sig i rubricerat ärende.   

Kommentar: Noteras. 

5. Polisen 
 Ur ett ordnings och säkerhetsperspektiv har Polismyndigheten ej någon erinran.  

Kommentar: Noteras. 

Kommunala bolag, styrelser m.fl.  

6. Ulricehamns Energi AB (UEAB) 
 UEAB har i detta läge inga synpunkter på planförslaget.  

Kommentar: Noteras. 
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Övriga 

7. Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (SÄRF) 
 Räddningstjänsten har inga invändningar men önskar lyfta att planbestämmelsen 

p1, (huvudbyggnad ska uppföras minst 4,0 meter från fastighetsgräns) inte 
behöver regleras i detaljplanen om det är av brandspridningssjäl. Brandspridning 
mellan småhus kan lösas på andra sätt än skyddsavstånd enligt BBR. Alternativt 
system för brandvattenförsörjning är vanligtvis inte tillämpbart för skolor, men 
med hänsyn till ärendets ringa omfattning anser räddningstjänsten att en ny 
brandpost inte är en förutsättning för planens genomförande. 
Kommentar: Noteras. 

8. Skanova AB 
 Skanova bedömer inte att planförslaget kommer ha någon påverkan på befintliga 

anläggningar och har inget att erinra. Skanova önskar att bli kontaktade på nytt 
om det i ett senare skede skulle visa sig att deras ledningar berörs.  
Kommentar: Noteras. 

9. Postnord Sverige AB 
 Postnord informerar att de ska godkänna placering och standarden på 

postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga 
postoperatörer som är verksamma i det aktuella området. Post ska kunna delas ut 
miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till arbetsmiljön för 
chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver 
utdelningen standardiseras. Kontakta Postnord i god tid på 
utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande godkännande av 
postmottagning i samband med nybyggnation.   
Kommentar: Noteras.  

10. Västtrafik 
 Västtrafik ser positivt på utbyggnad i anslutning till redan befintligt bebyggt 

område men vill trycka på vikten av en säker och trygg cykelväg till och från 
skolan. Elever som cyklar till skolan får återkommande rörelse i sin vardag vilket 
påverkar hälsan positivt. Dessutom skulle det minska trafikökningen som annars 
blir till följd av föräldrar som skjutsar sina barn till skolan och därmed även gynna 
miljön. Västtrafik ställer sig alltså bakom målsättningen om säkra gång‐ och 
cykelförbindelser till skola som kommunen fastslagit i ÖP (antagen av 
kommunfullmäktige 2015‐10‐29). 
Kommentar: Noteras. Nu aktuell detaljplan är begränsad till området vid 
skolan. Planen innebär ingen begränsning för möjligheten att anlägga gång- 
och cykelvägar för att få fler att gå eller cykla till skolan. Som framgår av VGR:s 
cykelpotentialstudie bor endast ett fåtal elever inom rimligt cykelavstånd från 
skolan. 

mailto:utdelningsforbattringar@postnord.com
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11. Hössna IF 
 Hössna IF önskar och ser behov av ett övergångsställe för gångtrafik och cyklister 

mellan skolan och idrottsplatsen, gärna i kombination med någon form av 
hastighetssänkande anordning.  
Kommentar: Noteras. Vägen omfattas inte av förslaget till ny detaljplan. 
Åtgärder såsom övergångställe, passage eller hastighetssäkring är möjligt att 
genomföra utan att det särskilt tas in i detaljplanen. Vägen utanför skolan, väg 
1721, är statlig och beslut om eventuella åtgärder på vägen tas av Trafikverket. 
Kommunen kommer att framföra synpunkten till Trafikverket.   
 

 Hössna IF ser över behov av att det iordningsställs trottoar och cykelbana utmed 
Ulricehamnsvägen längs hela sträckan mellan 50-skyltarna samt vid Liaredsvägen 
mot kyrkan. Framförallt finns detta behov vid skolans och idrottsföreningens 
anläggning.  
Kommentar: Se svar på Västtrafiks yttrande. 

 

12. Vattenfall 
 Vattenfall vill inom kvartersmark ha ett u-område (4 meter brett totalt och 2 

meter på varje sida om kabeln) för 10 kV högspänningskablar.  
Kommentar: Kompletteras. U-områden anpassas efter Vattenfalls önskemål.  
 

 Vattenfall menar att det E-område för nätstation som finns inom planområdet 
inte är anpassat efter nätstationen. Vattenfall anser att E-området bör ändras efter 
nätstationens placering och ska ges en areal på 10x10 meter.  
Kommentar: Kompletteras. E-området utökas och anpassas efter placeringen 
av nätstationen.  
 

 Eventuell flytt/förändring av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall men 
bekostas av exploatören. Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och 
Vattenfalls anläggningar måste uppfylla de säkerhetskrav som framgår av 
Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. Befintliga elanläggningar måste hållas 
tillgängliga under alla skeden av genomförandet. Enligt Nät 2012 K § 7.3 får inte 
byggnader uppföras, marknivån ändras, eller andra åtgärder vidtagas som 
äventyrar funktionen eller driften av nätägarens anläggningar.   
Kommentar: Noteras. 

Godkännande av planförslag 
Samtliga fastighetsägare inom samrådskretsen har godkänt kommunens planförslag. 

 
 
Sara Helmrot    My Andreasson 
Vik. Planchef    Planarkitekt  
Planenheten    Planenheten 
Miljö och samhällsbyggnad  Miljö och samhällsbyggnad
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LÄSANVISNING 

Dispositionen i planbeskrivningen är till för att läsaren till en början ska få inblick i förslaget 
och därefter, vid behov, kan se på förutsättningarna som råder i planområdet. För att få en 
övergripande förståelse över planområdet inleds dokumentet med en introduktion som ger 
en inblick över platsens förutsättningar. Därefter följer förslaget på förändring. Efter 
förslaget framställs tidigare ställningstaganden rörande planområdet, dokumentet avslutas 
med en mer ingående förklaring över platsens förutsättningar. Om läsaren i förslagsdelen 
upplever något som oklart kan hen således bläddra framåt i dokumentet för att få mer 
bakgrundsinformation.  
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HANDLINGAR 
 
Till detaljplaneförslaget hör följande 
handlingar: 
 Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000 
 Planbeskrivning med 

konsekvensbeskrivning, 
genomförandebeskrivning och illustration 

 Samrådsredogörelse 
 Grundkarta 
 
Övriga handlingar/utredningar: 
 Fastighetsförteckning 
 Utlåtande över översiktlig geoteknisk 

undersökning för bostadshus inom 
Hovslagarliden i Hössna, Ulricehamns 
kommun (daterad 1991-04-25)  

 Översiktlig grundundersökning på en del 
av Hössna 10:5 i Hössna församling, 
Ulricehamns kommun (daterad: 1992-08-
24)  

 Yttrande över geoteknisk undersökning för 
planerat servicehus på Hössna 10:18 i 
Hössna, Ulricehamns kommun (daterad: 
1985-08-09) 

INLEDNING 
SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet är att möjliggöra en om- och tillbyggnad 
för att skapa ändamålsenliga lokaler för 
Hössna skola på fastigheten Hössna 1:2. 
Största delen av 0mrådet är idag inte planlagt 
och för att möjliggöra en utbyggnad av skolan 
som finns idag behöver området planläggas. 
Även en del av fastigheten Hössna 1:16 
kommer ingå i användningen för 
skolverksamhet. Intilliggande 
bostadsfastigheter på Hössna 1:13-1:15 
kommer att ingå i detaljplanen och planläggas 
efter befintlig användning.  

Skolverksamheten kommer att medges en 
byggnadsarea på 2600 m2 och en högsta 

nockhöjd på +306 meter över havet (möh). På 
den del av fastigheten Hössna 1:16 som ingår i 
användningsområdet för skola kommer en 
maximal byggnadsarea på 150 m2 medges 
varav separata byggnader inte får vara större 
än 30 m2. Bostadsfastigheterna kommer att 
medges en byggnadsarea på 250 m2 per 
fastighet för huvudbyggnad och 
komplementbyggnad som får uppföras till en 
nockhöjd på maximalt +304 möh, vilket 
medger två våningar.  

PROCESS 
Planprocessen för detaljplanen kommer att 
genomföras med ett begränsat 
standardförfarande då samtliga sakägare 
godkänner planen vid samråd. Enligt 5 kap. 18 
§ plan- och bygglagen (PBL) (2010:900) ska 
myndigheter, fastighetsägare, föreningar och 
enskilda m.fl. som har ett väsentligt intresse av 
planen beredas tillfälle till samråd. Synpunkter 
på planen har endast kunnat lämnas vid 
samrådet under planprocessen. Efter samrådet 
redovisas de framförda synpunkterna.  

TIDPLAN 
Följande översiktliga tidplan gäller för 
detaljplanen: 
Samråd  andra kvartalet, 2020 
Antagande första kvartalet, 2021 
 
Antagen detaljplan som fått laga kraft 
beräknas till första kvartalet, 2021. 
Genomförande av planen inleds första 
kvartalet 2021. 

PLANDATA 

Läge och areal 
Planområdet ligger i Hössna samhälle cirka 10 
kilometer nordöst om centrala Ulricehamn och 
2 kilometer norr om riksväg 40. Totalt är 
planområdet cirka 2 hektar. Fastigheten 
Hössna 1:2 är cirka 11 800 m2 och 
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bostadsfastigheterna Hössna 1:13-1:15 är 
omkring 1000 m2 vardera.  

 
Bild 1. Ortofoto över planområdet. 

Markägande 
Skolfastigheten Hössna 1:2 och 
bostadsfastigheten Hössna 1:14 är kommunalt 
ägda medan bostadsfastigheterna Hössna 1:13 
och 1:15 är privatägda. Fastigheten Hössna 1:16 
som utgörs av skog och odlingsmark ägs av 
kommunen. Fastigheten Hössna 1:32 och del 
av Hössna 1:27 ingår i planområdet då det 
finns en nätstation placerad på fastigheterna. 
Även dessa är kommunalt ägda.  

 
Bild 2. Fastigheter inom planområdet. 

Ställningstagande för planområde  
Planområdet är delvis anpassat efter 
fastighetsgränsen men även efter användning. 
I öst följer planområdet fastighetsgränsen för 

Hössna 1:2 och i norr efter Hössna 1:13-1:15. 
En remsa av Hössna 1:2 i norr lämnas utanför 
planområdet eftersom marken nyttjas som 
vägområde. I syd är planområdet anpassat 
efter användningsgränsen för PARK i 
detaljplanen från 78-05-12, detta eftersom 
användningsytan nyttjas av skolan. Ytan 
kommer därför planläggas som S, skola. I öst 
är planområdet anpassat efter den yta som 
nyttjas av skolan och som behövs för att 
bredda Skolvägen som behövs för 
varutransporter med mera till skolan. 
Fastighetsreglering behövs för att anpassa 
berörda fastigheter efter rubricerad detaljplan, 
vilket beskrivs i detalj i tabell 1 under 
genomförandebeskrivning.  

PLANENS FÖRENLIGHET MED 
MILJÖBALKEN KAPITEL 3, 4, 5 
Planen bedöms vara förenlig med 3 kap. 
miljöbalken (MB) (1998:808), som rör 
grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden. 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 inom ett område 
som är ianspråktaget för bostäder och skola 
och bedöms inte ha en negativ påverkan på 
miljökvalitetsnormer. Läs mer under 
”Konsekvensbeskrivning”. 

FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING 
PLANBESTÄMMELSER 

Allmänna platser 
Ingen allmän plats ingår i planområdet.   

Kvartersmark 
Fastigheten Hössna 1:2 planläggs som S, skola. 
Även en del av intilliggande fastigheter Hössna 
1:16 och 1:14 planläggs som skola då de delarna 
av fastigheterna nyttjas av skolan. Detta 
möjliggör också en breddning av infarten för 
varutransporter till skolan och för eventuella 
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behov av utbyggnad som kan uppstå i 
framtiden. De tre befintliga bostadstomterna 
planläggs som B, bostad. Ett mindre område 
planläggs som E, tekniska anläggningar. 
Användningsområdet tas med för att anpassas 
efter befintlig nätstation som ligger utanför 
användningsområdet E, tekniska 
anläggningar, i detaljplanen från 2017-09-07.   

Egenskapsbestämmelser 
e1 2600 anger en byggnadsarea på 2600 m2 
och gäller inom den största delen av 
användningsområdet för skola. För att öka 
planens flexibilitet tillåts en generösare 
byggnadsarea än den skolutbyggnad som 
planeras, som är runt 400 m2. 

e2 250, anger att största byggnadsarea är 250 
m2 per fastighet. Huvudbyggnad får maximalt 
vara 200 m2

 och komplementbyggnad får 
maximalt vara 50 m2. Bestämmelsen gäller 
inom användningen för bostäder.  

e3 anger att största byggnadsarea är 150 m² 
och att separata byggnader maximalt får ha en 
byggnadsarea på 30 m2. Bestämmelsen gäller 
inom fastigheten Hössna 1:16 och syftar till att 
reglera att endast förråd, kojor och liknande 
uppförs. Korsmark anger att endast 
komplementbyggnader får uppföras då syftet 
är att marken ska användas för skolans 
verksamheter och fungera som rastyta för 
skolans elever.  

 f1, anger att endast friliggande enbostadshus 
får uppföras och gäller inom användningen för 
bostäder. f2 anger att om bostaden har en eller 
flera uteplatser ska ljudnivån vid minst en 
uteplats vara högst 50 dB(A) ekvivalent 
ljudnivå och 70 dB(A) maximal ljudnivå. Inom 
samma användningsområde finns också 
bestämmelserna p1 som anger att 
huvudbyggnad ska uppföras minst 4 meter 
från fastighetsgräns och p2 som anger att 
komplementbyggnader ska uppföras minst 2 
meter från fastighetsgräns.  

Högsta tillåtna nockhöjd är angett i meter över 
havet och är +306 möh inom Hössna 1:2, vilket 
medger den höjd som behövs för att säkerställa 
skolans verksamhet. Inom 
bostadsfastigheterna Hössna 1:13-1:15 tillåts en 

högsta nockhöjd på +304 möh, vilket medger 
två våningar.  

En remsa prickmark på 4 meter anger att 
marken inte får förses med byggnad och syftar 
till att reglera byggnaders placering intill 
vägen.  

Administrativa bestämmelser 
Genomförandetiden är 5 år efter att 
detaljplanen fått laga kraft. Den administrativa 
bestämmelsen u1 anger markreservat för 
allmännyttiga underjordiska ledningar.  
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ILLUSTRATION 
 
 

 

 

Illustration över den maximalt tillåtna utbyggnad som detaljplanen medger. Vit = 
befintliga skolbyggnader, grårandig = planerad utbyggnad, grå = maximalt tillåten 
utbyggnad (placering av gråa byggnader är endast ett exempel). 
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NATUR OCH KULTUR 

Mark och vegetation 
Rubricerad detaljplan bedöms inte innebära 
några större förändringar av mark och 
vegetation eftersom största delen av marken är 
ianspråktagen. Den planerade utbyggnaden av 
skolan kommer främst påverka hårdgjord yta. 
Dock kommer fyra äldre björkar öster om 
infartsvägen troligtvis tas ner för att möjliggöra 
en breddning av in- och utfarten för 
varutransporter. En skogsdunge inom Hössna 
1:16 kommer att ingå i användningsområdet 
för skola och fungera som utemiljö till skolans 
elever. Ett område som i detaljplanen för 
Hössna samhälle (Hössna Prästgården 1:1 
m.fl.) 78-05-12 tidigare planlagt för PARK 
kommer ingå i användningsområdet för skola, 
vilket stämmer överens med hur området 
används idag.  

Naturvärden 
Den skogsdunge inom Hössna 1:16 som ska 
fungera som utemiljö till skolans elever utgörs 
av ett fuktigt område med blandad lövskog. 
Området bedöms ha ett naturvärde i sin 
helhet. Endast komplementbyggnader kommer 
tillåtas vilket inte bedöms innebära en negativ 
påverkan på området i stort eftersom området 
idag redan används som utemiljö för skolan. 
Utöver det har inga höga naturvärden noterats 
inom planområdet och de naturvärden som 
finns utanför planområdet bedöms inte 
påverkas av detaljplanens genomförande.  

BEBYGGELSE OCH SERVICE 

Placering och utformning 
Endast friliggande enbostadshus kommer 
tillåtas inom användningsområdet för bostäder 
och deras placering regleras av 
placeringsbestämmelser intill skolområdet och 
vägområdet. Skolbyggnaders placering regleras 
av prickmark intill vägarna. Två 
komplementbyggnader till skolan ligger delvis 
inom mark planlagd som u1, markreservat för 
allmännyttiga underjordiska ledningar. Det 
innebär att det vid bygglov ska tas hänsyn till 
ledningarna som finns inom u-området, 

byggnaden får alltså inte byggas ut på ett 
sådant sätt att ledningarna påverkas.  

Tillgänglighet 
För att öka tillgängligheten kommer infarten 
för varutransporter att breddas. Genom att 
medge en utbyggnad av befintlig 
skolverksamhet kommer undervisningen ha 
tillgång till ändamålsenliga lokaler som är 
anpassande till gällande regler avseende 
tillgänglighet. Den låga trafikmängden i 
området är positiv för tillgängligheten. Dock 
finns en begränsad tillgänglighet för resande 
med kollektivtrafik då området ligger cirka 2 
kilometer från närmaste busshållplats. 
Området saknar också anslutning till gång- och 
cykelväg, men som framgår av Västra 
götalandsregionens cykelpotentialstudie bor 
endast ett fåtal elever inom rimligt 
cykelavstånd från skolan.  

Trygghet 
Genom att skapa möjlighet för befintlig 
skolbyggnad att utvecklas med bland annat 
förbättrade utrymningsmöjligheter och ökad 
tillgänglighet så ökar även tryggheten. 

Grundläggning 
Tre äldre geotekniska utredningar har gjorts 
inom Hössna och bör kunna läsas som en 
indikation på grundläggningsförutsättningar i 
området som stort. 

Enligt Utlåtande över översiktlig geoteknisk 
undersökning för bostadshus inom 
Hovslagarliden i Hössna, Ulricehamns 
kommun (daterad 1991-04-25) kan blivande 
byggnader inom området grundläggas direkt i 
naturligt lagrad mineraljord eller på 
grusfyllning efter att humus och eventuella 
uppluckrade ytjordar bortschaktas. 
Grundläggning ska ske tjälsäkert med 
kantstyvad bottenplatta, längsgående 
grundsulor eller plattor (plintar) av betong.   

Enligt Översiktlig grundundersökning på en 
del av Hössna 10:5 i Hössna församling, 
Ulricehamns kommun (daterad: 1992-08-24) 
är markens bärighet god och 
förstärkningsåtgärder behövs inte för bostäder. 
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Undersökningen anger också att 
infiltrationsmöjligheter för dagvatten är goda.   

Enligt Yttrande över geoteknisk undersökning 
för planerat servicehus på Hössna 10:18 i 
Hössna, Ulricehamns kommun (daterad: 
1985-08-09) finns det inte något att erinra mot 
förslaget att grundlägga på kantstyvade 
bottenplattor. Grundläggning kan ske i den 
naturligt lagrade friktionsjorden efter 
avschaktning av myllaskiktet.  

Området är ianspråktaget för den bebyggelse 
som avses i detaljplanen och ligger inom ett 
exploaterat område. Den sammanvägda 
bedömningen är att området bedöms ha goda 
grundläggningsförutsättningar.  

FRIYTOR 

Rekreation  
Enligt riktlinjer som beskrivs i rapporten 
Funktionsprogram förskola och grundskola 
ska skolans utemiljöer medge 30 m2 per elev. 
Vilket med 70 elever blir 2100 m2, detta 
uppnås med god marginal i rubricerad 
detaljplan.  

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät och trafik 
In- och utfarten för varutransporter öst om 
skolbyggnaden föreslås breddas och 
tillfartsvägar till skolan ingår i användningen 
S, skola.   

Rubricerad detaljplan medger en trafikökning 
som beräknas ligga på en årsdygnstrafik (ÅDT) 
på 395 fordon. Den planerade utbyggnaden 
avser endast personalutrymmen och samma 
antal elever förväntas gå på skolan efter den 
planerade utbyggnaden. Dock möjliggör 
detaljplanen en utbyggnad på cirka 900 m2 
vilket betyder att fler elever kan gå på skolan i 
framtiden. På den befintliga lucktomten 
möjliggörs ett bostadshus vilket också 
förväntas generera mer trafik. Bedömningen är 
dock att de befintliga vägarna i Hössna 
kommer ha en kapacitet för att hantera den 
förväntade trafikökningen.  

 

Gång- och cykelvägar 
Ingen gång- eller cykelväg planeras i samband 
med rubricerad detaljplan.  

Parkering 
Parkering ska ske inom respektive fastighet 
och antalet parkeringsplatser ska följa 
Ulricehamns kommuns parkeringsnorm.  

STÖRNINGAR 

Buller 
En trafikbullerkartering har gjorts för hela 
Ulricehamns kommun och längs 
fastighetsgränsen vid Liaredsvägen och 
Ulricehamnsvägen beräknas värdena till 40–
50 dB(A) ekvivalent nivå och 65–75 dB(A) 
maximal nivå. För att säkerställa att riktvärdet 
för ekvivalent och maximal ljudnivå vid 
uteplats inte överskrids finns en bestämmelse 
som anger att om bostaden har en eller flera 
uteplatser ska ljudnivån vid minst en uteplats 
vara högst 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 70 
dB(A) maximal ljudnivå. 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. I övrigt 
bedöms bostäder längs Liaredsvägen inte 
utsättas för bullernivåer som överstiger 
riktvärdena.   

För skolgårdar ska de delar som är avsedda för 
lek, vila och pedagogisk verksamhet inte 
överskrida en ekvivalent ljudnivå på 50 dB(A) 
och en maximal ljudnivå på 70 dB(A). 
Riktvärden för buller för skolgårdar bedöms 
inte överskridas då skolgården beräknas ha en 
ekvivalent ljudnivå på 40–45 dB(A) och en 
maximal ljudnivå på 55–65 dB(A).  

Rubricerad detaljplan bedöms inte heller 
innebära en sådan trafikökning att gällande 
miljökvalitetsnormer för buller kommer 
överskridas. Läs mer under ”Förutsättningar – 
Buller”.  
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TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 
Anslutning till kommunala vatten- och 
avloppsledningar finns inom planområdet och 
ingen utökad anslutning bedöms behövas för 
att tillgodose den utbyggnad som avses.  

El, tele, bredband och värme 
Fastigheterna har goda tekniska 
förutsättningar och ingen utökad anslutning 
behövs.  

Dag- och dräneringsvatten 
Fastigheterna inom planområdet är anslutna 
till det kommunala dagvattensystemet och 
ingen utökad anslutning behövs för att 
tillgodose den utbyggnad som avses. Gröna 
ytor inom planområdet innebär också 
fördröjning och infiltration av dagvatten, vilket 
minskar utsläppen till recipienten. Inga höga 
halter av föroreningar förväntas av 
detaljplanens genomförande. 

Servitut 
De servitut för ledningar som belastar 
fastigheten Hössna 1:2 bedöms inte påverkas 
av detaljplanens genomförande.  

Brandvattenförsörjning 
Brandvattenförsörjning löses med 
alternativsystemet. 

TIDIGARE 
STÄLLNINGSTAGANDEN 
ÖVERSIKTSPLAN 
Den gällande översiktsplanen för Ulricehamns 
kommun (antagen av kommunfullmäktige 
2015-10-29) anger inga förslag eller annan 
information om platsen. Det finns en 
målsättning i kommunen att skola ska finnas 
inom 3 kilometer från bostaden. Det ska även 
finnas en möjlighet att ordna säkra gång- och 
cykelförbindelser till skola. 

DETALJPLAN 
Största delen av planområdet omfattas inte av 
någon detaljplan. En bit av planområdets 
södra del ligger inom detaljplanen för Hössna 

samhälle (Hössna Prästgården 1:1 m.fl.) 78-
05-12 och detaljplanen för Hössna 1:16 m.fl. 
1.2017-09-07. Hössna samhälle (Hössna 
prästgården 1:1 m.fl.) 78-05-12 är planlagt för 
bostäder och intill Hössna 1:2 finns ett område 
planlagt för park. Hössna 1:16 m.fl. 1.2017-09-
07 är planlagt för skola, bostäder och teknisk 
anläggning. 

VATTENSKYDDSOMRÅDE 
Planområdet ligger inom primär skyddszon för 
grundvattentäkt, kallat Hössna vattentäkt. 
enligt skyddsföreskrifter fastställda av 
kommunfullmäktige 2006-03-27 § 15. 
Skyddsföreskrifterna talar om vad man inte får 
göra inom vattenskyddsområdet och när det 
krävs tillstånd eller anmälan. Syftet är att 
minska risken för olyckor och minska 
konsekvenserna om en olycka skulle inträffa. I 
skyddsföreskrifterna regleras bland annat 
hantering av skadliga ämnen, etablering av 
verksamheter där föroreningsrisk finns, 
väghållning, avloppsvatten- och 
avfallshantering, spridning, lagring och annan 
hantering av bekämpningsmedel, jordbruk, 
djurhållning och skogsbruk, schaktning och 
täktverksamhet, energianläggningar, berg-, 
jord- och sjövärme.   

FÖRUTSÄTTNINGAR  
NATUR OCH KULTUR 

Mark och vegetation 
Planområdet är till största del ianspråktaget 
och marken utgörs av asfalterade ytor, klippt 
gräsmatta och bebyggelse. Marken är flack och 
ligger på omkring +295–297 möh. Det finns ett 
flertal björkar inom fastigheten Hössna 1:2. 
Inom och i angränsning till bostadsfastigheten 
Hössna 1:15 finns omkring fem lindar.  

Naturvärden 
Planområdet omfattas av värdetrakter 
skyddsvärda träd i länsstyrelsens kartdatabas. 
Utpekandena generella och omfattar stora 
vidsträckta områden. De träd som finns inom 
Hössna 1:2 och Hössna 1:13-1:15 utgörs av 
björkar och lindar och bedöms inte ha några 
höga naturvärden.  
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Inom fastigheten Hössna 1:16 öster om Hössna 
1:2 finns ett fuktigt område med blandad 
lövskog som domineras av björk (se bild 3 och 
4). Omkring 30 procent av träden har en 
stamdiameter på över 30 centimeter. Inga av 
träden har bedömts inneha några höga 
naturvärden i sig, men skogsdungen som 
helhet har ett naturvärde.  

 
Bild 3. Skogsdungen inom Hössna 1:16. 

 

 
Bild 4. Skogsdungen inom Hössna 1:16. 

 
Ett flertal fågelarter finns registrerade i 
artportalen. Fynden har gjorts i 
naturreservatet, Hössna Prästgård och vid 
Ätradalen som är en viktig flygled, men vissa 
av arterna förekommer även utanför dessa 
områden.  
 
 

Geoteknik  
Enligt SGU:s karttjänst Vägledning Ras, skred, 
erosion består marken av isälvssediment och 
utgörs av fastmark med ett jorddjup på 5–10 
meter. 

Enligt Utlåtande över översiktlig geoteknisk 
undersökning för bostadshus inom 
Hovslagarliden i Hössna, Ulricehamns 
kommun (1991-04-25) är marken stabil och 
ingen risk för ras eller skred föreligger. 
Jordlagren utgörs av humus bestående av 
mylla med 0,8 meter tjocklek och fast 
friktionsjord med moränkaraktär.   

Enligt Yttrande över geoteknisk undersökning 
för planerat servicehus på Hössna 10:18 i 
Hössna, Ulricehamns kommun (1985-08-09) 
består markgrunden av finkornig och relativt 
ensgraderade isälvssedement som underlagras 
av morän. Ytskiktet består av löst lagrad myllig 
eller något myllig sand med en mäktighet som 
varierar mellan 0,25 och 1,7 meter i 
undersökningspunkterna. Isälvssediment som 
underlagrar mullskiktet består till 
dominerande del av finsand och mellansand 
med inslag av silt och grus. Lagringstätheten 
varierar från lös till fast lagring. På 4–6 meters 
djup under markytan förekommer fast lagrad 
friktionsjord, troligen morän. 

Markföroreningar 

Planområdet är inte bedömts som ett 
potentiellt förorenat område enligt 
länsstyrelsens EBH-stöd. 

Historik 
Tätare bebyggelse finns vid Hössna kyrka i 
norra delen av Hössna socken och förekomsten 
av fornlämningar söder och norr om kyrkan 
tyder på långvarig bosättning i området. I 
närheten av kyrkan finns också Hössna 
herrgård, en mindre herrgårdsbyggnad från 
mitten av 1800-talet.  
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Bild 5. Ortofoto från 1964. 

Radon 
Området utgörs av isälvsmaterial och klassas 
som ett normalriskområde för radon. 

Kulturmiljövärden 
Inga utpekade kulturmiljövärden finns inom 
planområdet.  

Fornlämningar 
Det finns inga kända fornlämningar inom 
planområdet, men cirka 200 meter öst om 
planområdet finns fornåkrar med flera 
fornlämningar.  

BEBYGGELSE OCH SERVICE 

Bebyggelse, skola, varuaffär, vård 
I dagsläget finns två envåningshus på cirka 170 
m2 inom planområdet med en nockhöjd på 
301–302 möh. På Hössna skola går omkring 
70 elever från förskoleklass till årskurs 6. 
Verksamheten utgörs av två byggnader samt 
lekplats och grusplan. De befintliga 
skolbyggnaderna är tillsammans omkring 1200 
m2 och har en nockhöjd på maximalt 304 möh. 
I angränsning till skolan finns Hössna förskola 
på fastigheten Hössna 1:27. Det ses som 
positivt att en grundskola kan samlokaliseras 
med en förskola eftersom det både bidrar till 
ett mer effektiv utnyttjande av gemensamma 
lokalresurser men även underlättar 
progression och övergångar mellan olika 
verksamhetsformer.  

Närmsta vårdcentral finns i centrala 
Ulricehamn, cirka 10 kilometer från 
planområdet. Närmsta mataffär finns utanför 
centrala Ulricehamn cirka 8 kilometer från 
planområdet. 

FRIYTOR 

Rekreation 
Planområdet ligger i nära anslutning till flera 
grönområden. Cirka 100 meter från 
planområdet finns naturreservatet, Hössna 
prästgård, och på västra sidan av 
Ulricehamnsvägen finns idrottsföreningen 
Hössna IF.  

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät och trafik 
Området nås från Ulricehamnsvägen (väg 
1721) i väster och Liaredsvägen (väg 1876) i 
norr. Båda är allmänna vägar med statlig 
väghållning. Söder om planområdet ligger 
Rulles väg och öster om planområdet ligger 
Skolvägen som är gator med enskilt 
huvudmannaskap. Liaredsvägen har en ÅDT 
på 640 fordon och Ulricehamnsvägen har en 
ÅDT på 350 fordon. I dagsläget ligger den 
beräknade trafikalstringen till planområdet på 
en ÅDT på 294 fordon.  

Gång- och cykelvägar 
Det finns ingen gång- eller cykelväg i 
anslutning till planområdet.  

Kollektivtrafik 
En busshållplats finns vid riksväg 40, cirka 2 
kilometer från planområdet och för elever på 
Hössna skola finns skolskjuts. 

Parkering 
Parkering sker inom respektive fastighet. 

STÖRNINGAR 

Buller 
Buller från vägar bör enligt 3 § (förordning 
2017:359) inte överskrida 60 dB(A) ekvivalent 
ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad och 50 
dB(A) ekvivalent ljudnivå vid en uteplats om 
en sådan ska anordnas i anslutning till 
byggnaden. För bostädernas fasad mot 
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Liaredsvägen beräknas buller vara omkring 
45–50 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 75–80 
dB(A) maximal nivå.  

För maximal nivå ska minst hälften av 
bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 
dB(A) maximal ljudnivå inte överskrids mellan 
klockan 22:00 och 06:00 vid fasaden. Den 
maximala nivån är baserat på tung trafik och 
är en överskattning. Eftersom den beräknade 
ÅDT är för tunga fordon är 26–50 fordon kan 
bedömningen göras att den maximala nivån 
inte uppnås särskilt ofta.  

För skolgårdar ska de delar som är avsedda för 
lek, vila och pedagogisk verksamhet inte 
överskrida en ekvivalent ljudnivå på 50 dB(A) 
och en maximal ljudnivå på 70 dB(A). För 
övriga vistelseytor gäller en ekvivalent ljudnivå 
på 55 dB(A) och en maximal ljudnivå på 70 
dB(A). Den maximala nivån bör då inte 
överskridas mer än fem gånger per timme 
under ett årsmedeldygn, under den tid 
skolgården nyttjas. Skolgården beräknas ha en 
ekvivalent ljudnivå på 40–45 dB(A) och en 
maximal ljudnivå på 55–65 dB(A).  

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 
Fastigheterna inom planområdet är anslutna 
till kommunalt VA. 

El, tele, opto, bredband och värme 
Fastigheterna är anslutna till el och ligger inom 
Vattenfalls eldistributionsområde. 
Fastigheterna inom området är även anslutna 
till fiber.  

Avfall 
Närmsta återvinningscentral är Övreskog som 
ligger cirka 2 kilometer från planområdet. 
Närmsta återvinningsstation ligger cirka 200 
meter från planområdet.  

Dagvatten 
Fastigheterna inom planområdet är anslutna 
till det kommunala dagvattensystemet. 
Grönytor inom planområdet innebär också att 
dagvatten kan fördröjas och infiltreras, vilket 
minskar utsläppen till recipienten som utgörs 

av ett dike öster om planområdet inom 
fastigheten Hössna 1:31. Diket leder vattnet 
vidare till en mosse och våtmark som ligger 
utanför vattenskyddsområdet. Mossen ligger 
inom ett naturreservat.   

Servitut 
Det finns servitut för ledningar som belastar 
fastigheten Hössna 1:2.  

UNDERSÖKNING AV 
BETYDANDE 
MILJÖPÅVERKAN  
UNDERSÖKNING 
En undersökning om betydande miljöpåverkan 
har gjorts för området. 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. 
Detta då planområdet är ianspråktaget för det 
som rubricerad detaljplan medger och inga 
naturvärden har noterats inom planområdet. 
Samråd med länsstyrelsen har skett 2020-09-
03.  

ARTSKYDDSFÖRORDNING 
De arter som innefattas inom 
artskyddsförordningen bedöms inte påverkas 
av rubricerad detaljplan. Detta eftersom de 
arter som påträffats har varit inom Hössna 
Prästgård naturreservat, vilket ligger utanför 
planområdet.  

KONSEKVENSBESKRIVNING 
HUSHÅLLNING MED MARK OCH 
VATTEN 
Rubricerad detaljplan medger en utbyggnad av 
den befintliga skolverksamheten och 
utbyggnaden kommer främst ske på hårdgjord 
yta. Detaljplanen innebär därför ett högre 
utnyttjande av marken och en mer 
resurseffektiv hushållning med mark.  

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT 
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Kommunen bedömer att planens 
genomförande inte innebär att gällande 
miljökvalitetsnormer för luft kommer att 
överskridas.  

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR 
VATTEN 
Grundvattenförekomsten (SE641090-413460) 
har god kvantitativ status och god kemisk 
grundvattenstatus. Rubricerad detaljplan 
bedöms inte ha en negativ påverkan på 
miljökvalitetsnormer för vatten. Eftersom 
området ligger inom primär skyddszon för 
vattentäkt kräver vissa åtgärder, som kan vara 
skadliga för grundvattnet, tillstånd från 
tillsynsmyndigheten. Således har kommunen 
kontroll över vilka aktiviteter som utförs inom 
området.   

NATURVÄRDEN 
Skogsdungen som bedöms ha ett naturvärde 
kommer inte påverkas negativt av 
detaljplanens genomförande. Detta eftersom 
området idag nyttjas av skolans verksamheter 
och mindre kojor och liknande finns inom 
skogsdungen idag. Då endast 
komplementbyggnader kommer tillåtas inom 
skogsdungen bedöms rubricerad detaljplan 
inte innebära en negativ påverkan på området i 
stort. De naturvärden som finns utanför 
planområdet bedöms inte påverkas av 
detaljplanens genomförande.  

LANDSKAPSBILD 
Detaljplanens genomförande innebär ingen 
större förändring av landskapsbilden eftersom 
området är ianspråktaget för skola och 
bostäder.  

DAGVATTENHANTERING OCH AVLOPP 
Fastigheterna inom planområdet är anslutna 
till kommunala dagvatten- och 
avloppsledningar. Gröna ytor gör idag att 
vatten som faller på planområdet infiltreras. 
Vid framtida byggnation kommer mer yta att 
bebyggas vilket leder till att mer dagvatten 
kommer att belasta ledningsnätet. 

TRAFIK 

Detaljplanen möjliggör en högre exploatering 
som gör att skolan i framtiden skulle kunna 
inhysa fler elever. Utöver det medges 
ytterligare en bostad på lucktomten. 
Bedömningen är att de befintliga vägarna i 
Hössna kommer ha en kapacitet för att hantera 
den förväntade trafikökningen. 

BULLER 
Detaljplanens genomförande bedöms inte 
påverka befintliga bullernivåer. Bostäder längs 
Liaredsvägen samt skolgården bedöms inte 
heller utsättas för bullernivåer som överstiger 
riktvärdena.   

BYGGNAD INOM U-OMRÅDE  
Två byggnader inom fastigheten Hössna 1:2 
ligger delvis inom mark planlagd som u1, 
markreservat för allmännyttiga underjordiska 
ledningar. Det innebär att det vid bygglov ska 
tas hänsyn till ledningar som finns inom u-
området. Byggnaden får alltså inte byggas ut 
på ett sådant sätt att ledningarna påverkas. 

NOLLALTERNATIV 
Ett nollalternativ skulle innebära att ingen 
detaljplan upprättas för fastigheterna, vilket 
gör att bygglov för planerad utbyggnad inte 
kan ges. Det innebär att skolan inte kan 
anpassas efter utbyggnadsbehovet som finns 
idag och som kan uppstå i framtiden.  

PLANALTERNATIV 
Ett planalternativ innebär ett högre 
utnyttjande av marken, vilket kommer minska 
andelen gröna ytor. Fyra äldre björkar kommer 
troligtvis att tas ner för att medge en 
breddning av in- och utfarten. Inom 
grönområdet på Hössna 1:16 kan för skolan 
ändamålsenliga byggnader på 30 m2 vardera 
uppföras. 

SAMMANVÄGD BEDÖMNING 
Den sammanvägda bedömningen är att en ny 
detaljplan är positivt för att skolans 
verksamheter ska kunna utvecklas. De negativa 
konsekvenser som detaljplanen innebär 
bedöms inte bli stora eftersom planområdet är 
ianspråktaget sedan tidigare.  
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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. Detaljplanen får inte 
ändras eller upphävas före 
genomförandetidens utgång, om någon 
fastighetsägare motsätter sig det. Dock är det 
tillåtet att ändra eller upphäva detaljplanen om 
ändringen är nödvändig på grund av nya 
förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte 
kunde förutses vid den ursprungliga 
planläggningen. 

Huvudmannaskap 
Med huvudmannaskap avses bland annat 
ansvaret för iordningställande och underhåll 
av allmän platsmark inom planområdet.  
 
Ingen allmän plats finns inom planområdet. I 
Hössna samhälle föreskrivs enskilt 
huvudmannaskap för allmän platsmark. Det 
innebär att fastighetsägarna är ansvariga för 
utbyggnad och för framtida drift och underhåll 
av allmän plats inom planområdet. Enligt 4 
kap. 7 § PBL ska kommunen vara huvudman 

för allmänna platser. Kommunen får dock, om 
det finns särskilda skäl för det, i detaljplanen 
bestämma att kommunen inte ska vara 
huvudman för en eller flera allmänna platser. 
De särskilda skäl som anses föreligga är att 
samtliga detaljplaner i Hössna samhälle utgörs 
av byggnadsplaner där kommunen ”per 
definition” inte är huvudman för allmän plats. 
Utöver det är det tradition i orten med enskilt 
huvudmannaskap för allmänna platser.    

Ansvarsfördelning 
Ansvaret för att genomföra planen fördelas 
enligt följande: 

Ulricehamns Energi AB (UEAB): 
 Det allmänna VA-ledningsnätet 
 Eventuell utbyggnad av optofiber 
 Eventuell utbyggnad av fjärrvärme 
 Dagvattenledningar 
 Gatubelysning 

 
Vattenfall: 
 Elförsörjning 

 
Fastighetsägare: 
 Egen byggrätt samt övriga anläggningar på 

kvartersmark 

Avtal m.m. 
Avtal för markköp kan bli aktuellt. För 
ledningar ska servitut eller ledningsrätt 
skrivas/ansökas av UEAB.   

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

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

De fastighetsrättsliga konsekvenserna beskrivs 
per fastighet och rättighet. Förändringarna 
framgår av tabell 1 på sida 17 och illustreras på 
sida 18. De arealuppgifter som anges är 
ungefärliga och kan komma justeras vid 
lantmäteriförrättning.  

Fastighetsbildning söks hos Lantmäteriet av 
berörda fastighetsägare. Detsamma gäller vid 
bildande av gemensamhetsanläggningar och 



ANTAGANDE   16 

andra rättigheter. Kommunen ansöker om och 
mottagande fastighet bekostar erforderlig 
fastighetsbildning.  

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

Ledningsrätt 
Markreservat för underjordiska ledningar finns 
angivet i detaljplanen. Markreservatet ger 
UEAB eller annan aktör möjlighet att bilda en 
rättighet genom antingen avtal med 
markägaren eller genom ansökan om 
lantmäteriförrättning hos 
lantmäterimyndigheten. Kommunen äger de 
fastigheter som omfattas om markreservat för 
underjordiska ledningar.   

TEKNISKA OCH EKONOMISKA FRÅGOR 

Gator och trafik 
Rubricerad detaljplan föreslår ingen 
förändring i gatunätet.  

Vatten, avlopp och dagvatten 
Området är anslutet till kommunala ledningar 
för vatten, avlopp och dagvatten. Det finns 
markreservat för allmännyttiga underjordiska 
ledningar vilket ger UEAB möjligheten att 
skapa en rättighet för ledningar. 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.  

Detaljplanekostnader 
Inget planavtal har upprättats och en 
planavgift tas ut vid lovärende enligt gällande 
taxa. 

Övriga avgifter 
Den som bygger får i normalfallet betala 
följande kommunala avgifter: planavgift, 
bygglovsavgift, avgift för nybyggnadskarta och 
utsättningsavgift. 
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Tabell 1. Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Fastighet 
Fastighetsrättsliga 
konsekvenser och 
marköverföringar 

Ekonomiska konsekvenser för 
fastighetsägare 

  Kostnader Intäkter 

Hössna 1:2 
Kommunalt ägd 

Fastigheten planläggs som skola 
och får bestämmelser gällande 
exploateringsgrad, nockhöjd m.m. 
Inom fastigheten finns u-område 
för ledningar.  

Erhåller ca 5900 m2 från Hössna 
1:16. Erhåller ca 63 m2 från 
Hössna 1:14. Erhåller ca 8 m2 från 
Hössna 1:32. 

Avstår ca 20 m2 till Hössna 1:32. 

Eventuella 
förättingskostnader 
för marköverföring. 
 
Eventuella 
kostnader för köp 
av mark.  

Planavgift tas ut 
vid eventuellt 
lovärende enligt 
gällande taxa. 

Eventuella 
intäkter för 
försäljning av 
mark.  

Hössna 1:13 
Privatägd 

Fastigheten planläggs som bostad 
och får bestämmelser gällande 
exploateringsgrad, nockhöjd, 
utformning och placering.  

Planavgift tas ut 
vid eventuellt 
lovärende enligt 
gällande taxa.  

 

Hössna 1:14 
Kommunalt ägd 

Fastigheten planläggs som bostad 
och får bestämmelser gällande 
exploateringsgrad, nockhöjd, 
utformning och placering. 

Avstår ca 63 m2 till Hössna 1:2.  

Planavgift tas ut 
vid eventuellt 
lovärende enligt 
gällande taxa.  
 

Eventuella 
intäkter för 
försäljning av 
mark. 

Hössna 1:15 
Privatägd 

Fastigheten planläggs som bostad 
och får bestämmelser gällande 
exploateringsgrad, nockhöjd, 
utformning och placering. 

Planavgift tas ut 
vid eventuellt 
lovärende enligt 
gällande taxa.  

 

Hössna 1:16 
Kommunalt ägd 

Avstår ca 5900 m2 till Hössna 1:2.   Eventuella 
intäkter för 
försäljning av 
mark. 

Hössna 1:27 
Kommunalt ägd 
 

Avstår ca 32 m2 till Hössna 1:32.   Eventuella 
intäkter för 
försäljning av 
mark. 

Hössna 1:32 
Kommunalt ägd 

Fastigheten planläggs som teknisk 
anläggning.  

Erhåller ca 20 m2 från Hössna 1:2 
och 32 m2 från Hössna 1:27.  

Avstår ca 8 m2 till Hössna 1:2.  

Eventuella 
förättingskostnader 
för marköverföring. 
 
Eventuella 
kostnader för köp 
av mark. 
 
Planavgift tas ut 
vid eventuellt 
lovärende enligt 
gällande taxa. 
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Illustration över vilken mark som ska erhållas av fastighet Hössna 1:2.

Illustration över vilken mark som ska erhållas av fastighet 
Hössna 1:32.
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Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2020-12-16 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Rättelse detaljplan för kv. Chile 2 m.fl. Strandgatan 
6, Ulricehamn 
Dnr 2020/625 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Rättelsen av den antagna detaljplanen för Kv. Chile 2 m.fl. som beskrivs i ärendet godkänns. 
 
Sammanfattning 
Det behöver göras rättelser i den antagna detaljplanen för Kv. Chile 2 m.fl. Syftet med 
detaljplanen var att befintliga höjder på byggnaderna skulle bevaras genom hela 
planprocessen men i antagande- och i lagakrafthandlingarna har planarkitekten angett fel 
höjder. Rättelsen gör i enlighet med 36 § Förvaltningslagen och beskrivs närmare i ärendet.   
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-11-24 från samhällsbyggnadschef  
2 Plankarta och planbeskrivning Rättelse detaljplan för kv. Chile 2 m.fl. Strandgatan 6, 

Ulricehamn 
3 Rättelse plankarta detaljplan för kv. Chile 2 m.fl. Strandgatan 6, Ulricehamn 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Rättelsen av den antagna detaljplanen för Kv. Chile 2 m.fl. som beskrivs i ärendet godkänns.  
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-11-24 

Tjänsteskrivelse Rättelse detaljplan för kv. Chile 2 
m.fl. Strandgatan 6, Ulricehamn 
Diarienummer 2020/625, löpnummer 3656/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Rättelsen av den antagna detaljplanen för Kv. Chile 2 m.fl. som beskrivs i ärendet godkänns.  
 
Sammanfattning 
Det behöver göras rättelser i den antagna detaljplanen för Kv. Chile 2 m.fl. Syftet med 
detaljplanen var att befintliga höjder på byggnaderna skulle bevaras genom hela 
planprocessen men i antagande- och i lagakrafthandlingarna har planarkitekten angett fel 
höjder. Rättelsen gör i enlighet med 36 § Förvaltningslagen och beskrivs närmare i ärendet.   
 
 
Ärendet 
Ärendet avser detaljplanen för Kv. Chile 2 m.fl. antagen av kommunfullmäktige den 8 
september 2016 och som vann laga kraft 2016-10-05. Det behöver göras rättelser i 
detaljplanen, angående högsta tillåtna nockhöjd, högsta totalhöjd och byggnadsteknik för en 
föreslagen tomt avsedd för centrum, handel och p-hus. 
 
Av planprocessen framgår att planarkitekten vid byte av höjdsättning uppenbart förbisett och 
skrivit fel höjder utifrån att befintlig byggnation inte var avsedd att rivas utan skulle tillåtas 
vara kvar. Rättelsen görs enligt 36 § förvaltningslagen. Rättelserna ligger i linje med syftet 
med detaljplanen. Nedan beskrivs rättelserna.  
 
På plankartan är högsta totalhöjden reglerad till +172,7 möh inom användningsområdena 
CHP2 – Centrum/Handel/P-hus och P2 – P-hus. De befintliga byggnadsdelarna har en 
högsta totalhöjd av +173,2 möh. Avsikten var att inkludera befintlig byggnation. Den rätta 
högsta totalhöjden för byggnadsdelarna ska vara +173,2 möh. Höjden är rättad efter befintlig 
byggnation. 
 
På plankartan är högsta totalhöjden reglerad till +179,4 möh inom användningsområdet CH 
– Centrum/Handel. De befintliga byggnadsdelarna har en högsta totalhöjd på +182,9 möh. 
Till antagandet förenklades höjdsättningen där nockhöjden +182,9 möh och antalet våningar 
togs bort och ersattes av högsta totalhöjd. Det skrevs in fel höjd för bytet mellan nockhöjd 
och högsta totalhöjd. Den rätta högsta totalhöjden för byggnadsdelarna ska vara +183 möh. 
Höjden är rättad efter befintlig byggnation. 
 
På plankartan är högsta nockhöjd reglerad till +182,7 möh inom användningsområdet CH – 
Centrum/Handel. De befintliga byggnadsdelarna har en nockhöjd på +183,5 möh. Till 
antagandet förenklades höjdsättningen och antalet våningar togs bort. I samband med detta 
skrevs fel höjd in. Den rätta nockhöjden för byggnadsdelarna ska vara +183,5 möh. Höjden är 
rättad efter befintlig byggnation. 
 
I teckenförklaringen är texten för högsta totalhöjd reglerad. Även murar, plank, staket och 
portaler får uppföras till en höjd av 3,5 m. Avsikten var att inkludera befintlig byggnation. 
Detta är rättat efter befintlig byggnation.  
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I teckenförklaringen är bestämmelsen om byggnadsteknik borttagen och istället flyttad till 
upplysningar. Avsikten var att befintligt skyddsrum inte skulle rivas. 
 
I planbeskrivningen på sidan 12 under rubriken ”Risk för höga vattenstånd” är texten 
reviderad från ”Detaljplan säkerställer en lägsta golvnivå i huvudbyggnad på +166,5 m över 
nollplanet för att ha en säkerhetsmarginal”. Texten har reviderats till följande "Detaljplanen 
säkerställer att byggnaderna klarar översvämningar upp till 166,5 meter över nollplanet". 
Avsikten var att befintlig byggnad inte skulle behöva rivas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Plankarta och planbeskrivning Rättelse detaljplan för kv. Chile 2 m.fl. Strandgatan 6, 

Ulricehamn 
2 Rättelse plankarta detaljplan för kv. Chile 2 m.fl. Strandgatan 6, Ulricehamn 
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Antagandehandling 
Detaljplan för  
Kv. Chile 2 m.fl. ”Bibliotek” 
Ulricehamns stad 
Ulricehamns kommun 
Västra Götalands län 
 
 
 

PLANBESKRIVNING 

HANDLINGAR 
 
Till detaljplaneförslaget hör följande handlingar: 

• plankarta med bestämmelser, skala 1:500  
• planbeskrivning med konsekvensbeskrivning, illustration och 

genomförandebeskrivning 
• granskningsutlåtande 

Övriga handlingar/ utredningar:  
• geoteknisk utredning 
• PM om 3D-fastighetsbildning  

 

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

motivering 

Planen medför inga större förändringar gentemot dagens användning.  

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

Enligt kapitel 5 i miljöbalken ska kommuner och myndigheter säkerställa att uppställda 
miljökvalitetsnormer iakttas.  
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Miljökvalitetsnormer finns för utomhusluft samt för grund- respektive ytvatten. Planens 
genomförande befaras inte medföra att någon miljökvalitetsnorm överskrids. För 
utomhusluft är kvävedioxid och bensen identifierade som de ämnen som ligger högst i 
förhållande till normerna, sen finns det en viss osäkerhet kring den nuvarande statusen när 
det gäller små partiklar, PM 10 och ozon. Ulricehamns kommun bevakar luftkvalitén med 
mätningar och beräkningar i tätorten som helhet.  

Trafikflödet väntas inte öka som följd av detaljplanen så påverkan på luftkvalitén antas inte 
förändras nämnvärt.  

För Åsunden är den ekologiska statusen bedömd som måttlig med avseende på 
näringsämnen och hydromorfologi (2013-11-01). Planen innebär inte någon verksamhet som 
antas förändra områdets inverkan på vattenförekomsternas status.  

Syfte och huvuddrag 
Detaljplanearbetets syfte är att möjliggöra byggnation av bibliotekslokaler på del av 
planområdet, som idag används för handel och parkering. 

Process  
Planprocesserna för detaljplanerna genomförs med normalt planförfarande i enlighet med 
plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 5 kap 6-37§ 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.  

Plandata 
Läge 
Planområdet avgränsas av väg nr 157 
(Strandgatan), Järngatan, Järnvägstorget 
och Garvaregränden. ICA Kvantum ligger 
idag inom kvarteret Chile söder om 
busstationen längs med Strandgatan.  

 

Areal 
Planområdet är ca 1,8 ha.  

 



 

 

7 (28) 

Markägande 
Nuvarande tomtmark inom kvarteret Chile ägs av ICA Fastigheter Sverige AB. Del av 
fastighet Central Amerika 5 ligger inom planområdet. Övrig mark inom planområdet är 
allmän platsmark och är i kommunal ägo.  

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
FÖP 
Enligt den fördjupande översiktsplanen för Ulricehamns stad är Ulricehamn en 
kulturhistoriskt och socialt värdefull miljö av riksintresse som ska bevaras och vårdas i 
största möjliga omfattning. Anpassning krävs i skala och form som inte strider mot 
kulturmiljövärdena. Särskilda krav ställs på redovisning av anpassning till omgivande 
stadsmiljö vid om- och nybyggnad. 

Program för planområdet 
2003-04-14 antogs programmet ”Utökning av handel och parkering inom kv. Chile”, i vilket 
det står: 
”Det är viktigt att fortsätta med tanken att byggnadsvolymen inom kvarteret delas upp i 
volymer, olika till storlek och uttryck. Arkitektoniskt sett är ju stadskärnans värde som 
helhet, småskaligheten.” 

Detaljplan 
Gällande detaljplan för planområdet är från 2006 vilket innebar utökning av handel och 
parkeringsplatser. Genomförandetid i gällande detaljplan är 15 år.  

Riksintresse kulturmiljövård 
Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljön.  
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Riksintresse naturvård 
Planområdet ligger inte inom riksintresse för naturvård.  

Vattenskyddsområde 
Del av planområdet ligger inom sekundär (yttre) skyddszon för 
vattentäkt. Det innebär att vissa former av byggnation som 
schaktning, pålning, underjordsarbete mm får inte ske utan 
tillstånd av Samverkansnämnden miljö och bygg. 

Nyanläggning av väg samt parkeringsplats för mer än 20 
personbilar eller motsvarande får inte heller ske utan tillstånd.   

Strandskydd 
Enligt Miljöbalken 7 kap. råder generellt strandskydd 100 m vid 
sjöar och vattendrag för att tillgodose allmänhetens tillgång till 
friluftsliv samt att bevara goda livsvillkor för växt och djurlivet.  

För sjön Åsunden gäller strandskydd med 300 meter. Strandskyddet sträcker sig från 
strandlinjen både ut i vattnet och upp på land. I gällande detaljplanen är strandskyddet 
upphävt.  

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

FÖRUTSÄTTNINGAR  
Natur och kultur 
Mark och vegetation 
Det finns en nivåskillnad på 5,5 m mellan den lägsta och högsta delen av området. 
Livsmedelsbutiken ligger inom kvarteret Chile och vid byggnaden finns öppna ytor, vilka 
används för parkering. På taket till butiken (i nivå med Järngatan) finns koncentration av p-
platser också.  

Befintliga träd ska i möjligaste mån bibehållas.  

Geoteknik  
Geoteknisk undersökning har utförts. Mark och vägarbeten kan utföras utan 
grundförstärkning om befintlig geometri bevaras. Enklare uppfyllnader mindre än 1 m kan 
utföras utan kontroll inom hela fastigheten. Vid större uppfyllnader ska kontroll av bärighet 
och stabilitet göras baserat på befintligt eller kompletterande geotekniskt underlag.  

All ytjord innehållande mulljord ska schaktas bort innan grundläggning kan ske. Dränering 
och markarbeten ska utföras så att frost, tjälskjutning och erosion kan undvikas.  
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Närmast strandlinjen finns en ca 1,5 m mäktig strandskoning av sprängsten. I övrigt består 
jorden överst av fyllning ned till mellan 1 m och 3,5 m under markytan. Under fyllningen 
följer en grusig siltig sand med en mäktighet på ca 3-4 m. Närmast strandlinjen underlagras 
sanden av en ca 3 m mäktig glacial lera, Lerans mäktighet avtar åt öster. Under leran och 
sanden följer en sandmorän ned till ca 20 m djup under markytan närmast sjön och ca 10 m 
djup i den östra delen av området. I sjön överlagras den glaciala leran av en postglacial 
gyttja/lera med en bedömd mäktighet på ca 1 m. I figur 4.1 visas ytlig fördelning av jordarter 
enligt SGUs jordartskarta. 

 

Fyllningen (F/grSa) består av grusig sand med inslag av sten närmast strandlinjen. 
Fyllningen i östra delen av området består av grusig siltig sand med inslag av mulljord. 

Sanden är grusig och siltig och har en medelhög till hög relativ fasthet. Sandens 
friktionsvinkel är utvärderad till 35°. 

Den glaciala leran är siltig med inslag av tjockare siltskikt. Densiteten har uppmätts till 1,8 
t/m3, vattenkvoten har uppmätts till 40 % och konflytgränsen har uppmätts variera mellan 
35 och 75 %. Leran har en låg odränerad skjuvhållfasthet, utvärderad till 25 kPa och är 
klassificerad som mellansensitiv. 

Den postglaciala gyttjan/leran är grusig, siltig och sandig. Densiteten har uppmätts till 1,4 
t/m3, vattenkvoten har uppmätts variera mellan 85 och 130 % och konflytgränsen har 
uppmätts variera mellan 60 och 80 %. Leran har en extremt låg utvärderad odränerad 
skjuvhållfasthet på 9 kPa och klassificeras som mellansensitiv. 

Den sandiga moränen har en hög till mycket hög relativ fasthet med en utvärderad 
friktionsvinkel på 40°. 
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Enligt den utförda utredningen uppfyller stabiliteten för Strandpromenaden gällande krav på 
säkerhet mot brott under befintliga förhållanden. 

Planförslaget har kontrollerats med avseende på totalstabiliteten mot sjön Åsunden. 
Stabiliteten är tillfredsställande och kräver inga särskilda restriktioner med avseende på 
grundläggningen av planerade om- och tillbyggnader. 

Inga speciella åtgärder mot översvämning anses nödvändiga med dagens vattennivåer i 
Åsunden. 

   Befintliga förhållanden 
Stabiliteten för slänten ned mot sjön Åsunden uppfyller gällande krav på erforderlig säkerhet 
mot brott och är därmed tillfredsställande under befintliga förhållanden. 

   Planerade förhållanden 
Säkerheten mot brott har beräknats för glidytor som inbegriper planerade om och 
tillbyggnader. Stabiliteten uppfyller gällande krav och är därmed tillfredsställande under de 
förutsättningar som är angivna i planförslaget. 

   Grundläggning 

Planförslaget har kontrollerats med avseende på totalstabiliteten mot sjön Åsunden. 
Stabiliteten är tillfredsställande och kräver inga särskilda restriktioner med avseende på 
grundläggningen av planerade om- och tillbyggnader.  

Inför detaljprojekteringen av markarbeten och byggnadernas grundläggning bör 
kompletterande geotekniska undersökningar utföras för bestämning av lerans 
kompressionsegenskaper och en mer detaljerad bestämning av jordlagrens mäktighet inom 
berörd yta. 

Historik 
Efter andra världskriget bröts det centrala bebyggelsemönstret upp.  Detaljhandeln, 
kontoriseringen och bilismen skapade nya förutsättningar och många av de gamla 
byggnaderna byttes ut eller renoverades hårt. Handeln koncentrerades till en central gågata, 
trafiken leddes i en ring runt centrum och innanför påbörjades saneringen av den gamla 
stadskärnan. I Ulricehamn var rivningsvågen under 60- och 70-talen lindrig i jämförelse med 
många andra svenska städer. 

  

80-talet blev en reaktion på sjuttiotalets likformiga storskalighet. Det fanns en vilja att 
reparera tidigare upplevda misstag och nybyggnationer anpassades i form och skala till 
tidigare bebyggelse.  
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År 1983 innehöll kvarteret Chile två bostadshus och två stora parkeringsplatser med 
sammanlagt 74 p-platser. Fasaden mot strandgatan var splittrad genom de ”hål” som 
parkeringsytorna bildade. Tillsammans med kvarteret Södra Amerikas ”baksida” gav hela 
området ett intryck av bakgård mot Åsunden.  

År 1986 antogs ett förslag för väg 157, Chile 2 , Södra Amerika och kvarteret Australien. 
Förslaget innebar att kvartersmarken utökades för kv. Chile och där gav plats för en 
affärsbyggnad. Kvarterets förhållanden innan förslaget har beskrivits som: 

”I kvarteret finns endast ett putsat flerfamiljehus i tre våningar med affärslokaler i 
souterrängplanet och bostäder i övriga plan.”  

1987 påbörjades byggandet av den nya butiken och avslutades 1988. Därefter flyttades ICA 
från kvarteret Asien 5 till kvarteret Chile 2. 
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Radon 
Av radonkartan framgår det att det är lågrisksmark, 
isälvsmaterial på den västra och normalrisk på den 
östra sidan av planområdet.   

Risk för höga vattenstånd 
En riskkartering för översvämningar i Åsunden och Ätran 
nedströms har tagits fram av SMHI och 
Räddningsverket, 2000/156204. Nivåerna mäts i m över 
havet. För Ulricehamn är konsekvenserna av ett ”max 
flöde” relativt begränsade. Åsunden har normalt nivån 
163,0 – 165,0 med medelnivå på 163,97. Under 2002 
(februari – mars) och 2004 (november) har sjön tidvis 
nått nivåer på ca 164,90. Det finns en notering 1951 på 
165,27. I SMHI:s utredning redovisas dels en 100-årsnivå, dels en maxnivå baserad på 
dimensionsberäkningar för dammar i riskklass 1. Hundraårsnivån ligger på 165,5. 
Kommunen har valt att utgå från maxnivån och att bearbeta denna mot kommunens 
primärkarta. Översvämningsnivån beräknas då nå upp till maxnivån 166,0 i enlighet med 
primärkartan. 

Planområdet berörs inte av den riskkartering som gjorts av SMHI 2000. Detaljplan 
säkerställer en lägsta golvnivå i huvudbyggnad på +166,5 m över nollplanet för att ha en 
säkerhetsmarginal.  

Naturvärden 
Det bedöms inte finnas miljöer som är lämpliga för några arter i artskyddsförordningen men 
området ligger inom strandskyddat område. 

Kulturmiljövärden 
Planområdet ligger inom riksintresset Ätrans dalgång, P49 som utgör dalgångsbygd med 
kontinuerligt landskapsutnyttjande sedan stenåldern.  

Bygden har haft stor betydelse för kommunikationer och kulturimpulser vilket kommit till 
uttryck i Ulricehamns stadsbildning. Uttryck för riksintresset är rika fornlämningsmiljöer 
och Ulricehamns stadskärna som har ett i huvudsak medeltida gatunät och torgbildning med 
medeltida kyrka och rådhus från 1789 samt småskalig bebyggelse från 1700- och 1800-talen. 
Från tiden kring sekelskiftet 1900 har tillförts ett utvidgningsområde med terränganpassat 
planmönster och stora villor. 

Fornlämningar 
Planområdet ingår i område av riksintresse och Ulricehamns stadskärna utgör fast 
fornlämning, stadslager RAÄ Ulricehamn 65:1.  Markarbeten och nybyggnation ska föregås 
av arkeologisk förundersökning och eventuell utgrävning. Om fornlämning påträffas vid 
grävning eller annat arbete föreligger anmälningsplikt enligt Lag om kulturminnen (2 kap. 
KML). 
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Länsstyrelsen har så sent som 2006 ansett att det inte 
var nödvändigt med några arkeologiska insatser vid 
en exploatering omfattande ungefär samma yta som 
den nu aktuella. Det bör därför inte vara nödvändigt 
med någon arkeologisk förundersökning under 
detaljplanearbetet enligt Länsstyrelsen.  

Bebyggelse och service 
Bebyggelse 
Planområdet ligger inom Ulricehamn centrum. 
Avstånd till Turistbyrån och busstationen är ca 120 m. 
Birgit Sparres park ligger norr om kvarteret Chile. 
Parken är mindre än 1 000 m2 och namnet är till 
minne av författarinnan till böckerna ”Gårdarna runt 
sjön”, Birgit Sparre.   

Skola 
Avstånd till närmaste förskola, låg- och 
mellanstadieskola, Bogesundsskolan, är ca 550 m. 
Avstånd till högstadieskolan Stenbocksskolan är också 
ca 550 m. Avstånd till Tingsholmsgymnasiet är ca 1 km.   

Friytor 
Rekreation 
I anslutning till området ligger Stureparken. Det ungefärliga avståndet mellan Stureparken 
och planområdet är 180 m.  

Banvallen, den gamla järnvägen, vilken sedan många år är nedlagd och nu fungerar som en 
kommuntäckande gång- och cykelväg, ligger parallellt med Strandgatan, ca 50 m väster om 
planområdet. Den idag mycket uppskattade gång- och cykelvägen når man från planområdet. 
Via banvallen kan man sedan med lätthet ta sig in till centrala Ulricehamn, eller om andan 
faller på, cykla till Falköping, Borås eller Tranemo. 

Gator och trafik 
Gatunät och trafik 
Området trafikförsörjs från Strandgatan (väg nr 157), Järngatan och Järnvägstorget.  

Väg 157 omfattas av trafikverkets förslag till Funktionellt vägnät (oktober 2014) och är 
utpekad som kompletterande regionalt viktig väg för dagliga personresor och kollektivtrafik. 
Väg 157 har även en stor betydelse som transportled för gods.  

Vid in- och utfarten till parkeringsområdet vid ICA, korsningen Rådmansgränd/ Järngatan, 
är kanaliseringen av trafiken mot antingen nedre eller övre parkeringen inte tillräckligt 
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tydlig. Det är för kort avstånd mellan 
korsningen och infarten till nedre 
parkeringen och svårt att uppfatta när 
det är ens egen tur att köra.  

Det finns en trafikräkning som bilden 
nedan redovisar. Punkt 22 utanför kv. 
Chile 2 är från 90-talet (för gamla). 
Punkt 16, norr om turistbyrån är med 
de senaste siffrorna och punkt 86 söder 
om kv. Chile 2 har siffror från 10 år 
sedan. Punkt 104 som ligger i 
Järnvägstorget har räknat med max 
4200 ÅVDT. Troligtvis har punkt 22 
utanför Kv. Chile 2 en trafikmängd 
mellan 7000-8000 ÅVDT.  

 

 

 

 

Punkt 2000-01 2008-09 2010-11 
16 7350 8700 8700 
86 6400   
104   4200 
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Gång- och cykelvägar 
Det stora parkeringsområdet runt planområdet har 
blockerat befintliga gångvägar. Den tryggaste vägen 
för en fotgängare är från Storgatan trots att den inte 
är helt bilfri.  

Cykelvägsförbindelse till planområdet saknas. Den 
nedlagda järnvägen, banvallen, ligger väst om 
planområdet på andra sidan av väg 157, men det 
finns ingen lämplig anslutning till kv. Chile 2. Det 
finns också en cykelväg som angör planområdet 
norrifrån men slutar vid Turistbyrån.  

Kollektivtrafik 
Ulricehamns busstation ligger strax norr om 
planområdet. 

Parkering 
Det finns omkring 208 parkeringsplatser inom 
kvarteret. 62 p-platser som ligger på taket på ICA kvantum. 

Cirka 146 parkeringsplatser ligger på lägre nivå inom kvarteret Chile 2. 8 av dessa är endast 
för ICA:s personal och trafik försörjs från Garvaregränden. 18 p-platser ägs av Ulricehamns 
kommun. 

Götalandsbanan 
Området kan eventuellt beröra en av de framtida sträckningarna av den tänkta 
Götalandsbanan. Framtida riksintresset för Götalandsbanan ska beaktas i planen. 

Störningar 
Buller 
Enligt tabellen nedan, överstiger inte bullernivån 60dB på dagtid.   

Fordon/dygn 30km/h 50km/h 70km/h 90km/h 

1 000 8 10 30 45 

3 000 25 35 55 75 

10 000 55 60 100 130 

20 000 75 85 130 190 

Farligt gods  
Väg 157 är inte utpekat som primär eller sekundär transportled för farligt gods.  
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Tillgänglighet inom fastighet 
Tillgängligheten till området är god eftersom området ligger i direkt anslutning till 
Ulricehamns Busstation och Strandgatan (väg 157).  

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp, el, tele, opto, bredband och värme 
Befintlig vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar behöver flyttas.  

Vatten och avlopp, el, tele och bredband finns utbyggt till området. Transformatorstation 
finns inom området. Fjärrvärme finns utbyggt till området. 

Avfall 
Sortering och återvinning på ett miljövänligt sätt förekommer till viss del, bl.a. vid ICA:s 
lastplats och inne i butiken. Biblioteket kommer att använda denna i framtiden för leveranser 
av böcker. Närmaste återvinningsstation finns vid reningsverket.  

FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING 
Natur och kultur 
Kulturmiljövärden 
Vid en konsultation med Lödöse museum beslutade Länsstyrelsen att inga kulturlager skulle 
beröras av exploateringen i samband med detaljplanarbetet i oktober 2006. Planförslaget i 
gällande detaljplan från 2006 omfattade ungefär samma yta som nya förslaget omfattar nu. 
Det därför inte är nödvändigt med någon arkeologisk förundersökning under pågående 
detaljplanarbetet enligt Länsstyrelsen.  

Bebyggelse  
Delar av fastigheten kommer att byggas om och byggas till för att skapa en lokal på ca 2000 
m² för att möjliggöra etablering av ett stadsbibliotek. Högsta tillåtna totalhöjd för biblioteket 
sätts till 179,4 m över nollplanet härutöver får skorstenar och mindre tekniska installationer 
uppföras till en höjd av 3,5 m.  

Ett parkeringshus/däck tillåts inom kvarteret. 

Placering och utformning 
Biblioteket kan få en placering i två våningar med öppen och ljus planlösning, glasfasad och 
stark gestaltning mot Järnvägstorget/Strandgatan respektive in mot gågatan men även med 
inspirerande vyer över sjön Åsunden. 

Tillgänglighet 
Nya byggnader ska vara tillgänglig för funktionshindrade. Tillgängligheten till och inom 
byggnaderna bevakas i samband med bygglovsprövningen. Vid ombyggnad av allmän plats 
ska tillgängligheten särskilt uppmärksammas. 
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Trygghet 
Trygghetsskapande åtgärder är viktiga så som god belysning både inomhus och utomhus vid 
entréer och allmänna ytor. God överblick samt flöden av fordon och människor som rör sig 
ger också trygghet. 

Grundläggning 
Planförslaget har kontrollerats med avseende på totalstabiliteten mot sjön Åsunden. 
Stabiliteten är tillfredsställande och kräver inga särskilda restriktioner med avseende på 
grundläggningen av planerade om- och tillbyggnader. 

Inför detaljprojekteringen av markarbeten och byggnadernas grundläggning bör 
kompletterande geotekniska undersökningar utföras för bestämning av lerans 
kompressionsegenskaper och en mer detaljerad bestämning av jordlagrens mäktighet inom 
berörd yta.  

Verksamheter 
Det nya biblioteket kommer att innehålla bland annat en samlad kulturfunktion med 
verksamheterna såsom bibliotek, allmänkultur och kulturarv.  

En butiksyta på ca 2 400 m² kommer att finnas kvar i byggnaden. 

Friytor 
Rekreation  
GC-vägen på den gamla banvallen utmed sjön är frekvent använd som rekreationsstråk och 
för turism. Banvallen används av såväl cykelturister som inlines-åkare och flanörer. Stråket 
används också i stor utsträckning för arbetspendling med cykel. 

Stureparken och Birgit Sparres park ligger i närheten till planområdet.  

Strandskydd 
Genomförandet av planen förutsätter att strandskyddet upphävs.  

Som särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c -d §, miljöbalken hänvisas till pkt 1 och 2.  

1. Att område redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddet syften, 

2. Att område genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering 
är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 

Gator och trafik 
Gång- och cykelvägar 
Området ska trafikförsörjas från Strandgatan (väg nr 157), Järngatan och Järnvägstorget.  

Gång- och cykelväg ska finnas i anslutning till parkeringsplatsen på nedre våningen, för att 
säkerställa gående och cyklisters rörelse inom planområdet. En gång- och cykelväg till 
banvallen krävs över väg 157 genom ett övergångställe. För att förstärka bibliotekets 
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anslutning till Storgatan och till centrum, ska en tydlig markering anläggas på Järngatan 
mellan bibliotekets entré och gångpassagen genom fastigheten Södra Amerika 12.  

Parkering 
Genomförandet av planen förutsätter att ca 41 parkeringsplatser på nedre våningen tas bort. 
Genom att butiksyta minskar, bedöms de återstående p-platserna vara tillräckligt för både 
nya och befintliga verksamheter (med stöd av Parkeringsnorm för Ulricehamns tätort 
daterad 2015-06-26).  

Störningar 
Buller 
För att säkra en godtagbar bullernivå inom biblioteket ska fasaden dämpa ljudnivån inomhus 
till högst 40 dBA. Godtagbar ljudnivå i ett bibliotek varierar mellan 25 och 40(tabellen 
nedan).  

Utrymme typ Godtagbar bullernivå dBA 
Allmänna utrymmen 35-40 
Datorområde 40 
Privat kontor 30-35 
Öppen personal arbetsområdet 35-40 
Kopiering  40 
Studierum  25-30 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp, el, tele, bredband och värme 
Ny bebyggelse kan anslutas till utbyggt vatten och avlopp, el, tele, bredband och fjärrvärme. 
Vid byggnation ska grundläggningssätt beaktas då u-området utmed Strandgatan innehåller 
vatten ledning i större dimension som skulle kunna orsaka sättningsskador på fastighet vid 
läckage.   

Dag- och dräneringsvatten 
Parkeringsytorna behöver kompletteras med någon form av oljeavskiljande filter. Dessa har 
även viss effekt på partiklar och näringsämnen, vilket ger marginellt effekt på fosfor till 
Åsunden. Utrymme saknas för större åtgärder inom planområdet. 

Dag- och spillvatten kommer att få en ny förbindelsepunkt.  
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Illustration 

 



 

 

20 (28) 



 

 

21 (28) 

 



 

 

22 (28) 

BEHOVSBEDÖMNING  
Behovsbedömning 
MKB-checklista har fyllts i. En MKB (miljökonsekvensbeskrivning) enligt Miljöbalken 
kommer inte att upprättas eftersom planen inte innebär någon betydande påverkan som 
avses i PBL 5:18 av miljö, hälsa, hushållning av mark och vatten och andra naturresurser. 

Artskyddsförordning 
Det bedöms inte finnas miljöer som är lämpliga för några arter i artskyddsförordningen men 
området ligger i strandskyddat område. 

KONSEKVENSBESKRIVNING 
Utveckling av biblioteket och minskning av ICA-butiken och parkeringsplatserna är en 
förändring av centrum och påverkar omgivande fastigheter, gator och offentliga platser.  

Nya biblioteket ska vara ett nav i kommunens vardagsliv och en upplevelsebaserad 
mötesplats.  

Detta centrala läge för biblioteket och närheten till busstationen gör det tillgängligt för 
besökare. Föreslagen förändring innebär en tryggare omgivning för fotgängare och cyklister 
och en starkare koppling mellan banvallen och gågatan.   

Miljökvalitetsnormer för luft 
I dagsläget finns miljökvalitetsnormer för en rad ämnen; kvävedioxid, svaveldioxid, bly, 
kolmonoxid, bensen, ozon samt partiklar. Ingen av dessa normer förväntas överskridas i 
Ulricehamn. För utomhusluft är kvävedioxid och bensen identifierade som de ämnen som 
ligger högst i förhållande till normerna, sen finns det en viss osäkerhet kring den nuvarande 
statusen när det gäller små partiklar, PM 10 och ozon. Ulricehamns kommun bevakar 
luftkvalitén med mätningar och beräkningar i tätorten som helhet. Skulle en 
miljökvalitetsnorm överskridas är man skyldig att upprätta en åtgärdsplan för att komma till 
rätta med problemen. Dessa förhållanden påverkas dock inte nämnvärt eftersom 
planförslaget inte befaras medföra någon trafikökning. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Vattenförekomst Blidsberg – Ulricehamn (grundvatten) (SE641898-136028). 2013-11-01 har 
Vattenmyndigheten bedömt både den kemiska grundvattenstatusen och den kvantitativa 
statusen som god. Kvalitetskravet till 2015 är god kemisk grundvattenstatus och god 
kvantitativ status. Vattenmyndighetens förslag till miljökvalitetsnorm för 2021 är god kemisk 
grundvattenstatus och god kvantitativ status (2015-09-24). 

Miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten Åsunden (SE639683-134896) är god ekologisk 
status respektive god kemisk ytvattenstatus 2015. Vattenmyndighetens förslag till 
miljökvalitetsnormer 2021 är god ekologisk status respektive god kemisk ytvattenstatus 
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(2015-09-24). För Åsunden är den ekologiska statusen bedömd som måttlig med avseende på 
näringsämnen och hydromorfologi (2013-11-01). Enligt SMHI:s vattenwebb står Urbant inkl. 
dagvatten för 2 % resp. 1 & av den totala tillförseln av fosfor resp. kväve till Åsunden. 
Planområdet omfattar inga vandringshinder för vattenlevande organismer. Bidraget av 
näringsämnen till Åsunden antas vara närmast försumbart. Genomförandet av planen 
medför inte några negativa effekter som leder till förändrade förhållanden avseende 
vattenförekomsternas status.  

Utbyggnadsalternativ 
Om planområdet byggs ut enligt förslaget ger det möjlighet till ett nytt bibliotek som behövs 
för att ha en naturlig mötesplats för invånare och besökare i Ulricehamn.   

Nollalternativ 
Biblioteket kommer att finnas kvar på sin nuvarande plats. En ny lokalisering behöver dock 
hittas eftersom byggnaden ska rivas och ersättas med bostäder samt möjligtvis icke störande 
verksamheter. 

Ica kommer att minska sin butik eftersom en ny ICA maxi håller på att etableras i Ubbarp, 
varvid det blir ytor lediga för andra verksamheter.  

Störningar från industriverksamheten 
Pågående verksamhet är inte störande, tvärtom innebär en samlokalisering med ICA:s butik 
att det blir möjligt att samutnyttja utrymmen såsom lastkaj, mm.  

Naturvärden 
Projektet kommer inte att beröra område som bedömts ha högt regionalt eller lokalt 
naturvärde. 

Landskapsbild, stadsbild  
Planen kommer att utveckla landskapsbilden. Den nya bebyggelsen ska vara i harmoni med 
den befintliga och därmed utvecklas den bebyggelsestruktur som redan finns. 

Trafik 
Förutsatt att bullerfrågan bevakas i bygglovskedet, kommer biblioteket inte att störas av 
trafikbuller. 
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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.  

Organisatoriska frågor 
Tidplan 
Följande översiktliga tidplan gäller för detaljplanen: 
samråd första- andra kvartalet 2014 
granskning andra kvartalet 2015 
antagande tredje kvartalet 2016 

Antagen lagakraftvunnen detaljplan beräknas finnas i början av fjärde kvartalet 2016. 

Genomförande av planen inleds under 2017. 

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

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

Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet och inom Chile 2 för x-område. 
Det innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad samt framtida drift och underhåll av 
allmän plats inom planområdet.  

Ansvarsfördelning 
Ansvaret för att genomföra planen fördelas enligt följande: 

Kommunen 
• allmän plats
• egen byggrätt inom blivande 3D-utrymme
• andel av GA-anläggningar inom kvartersmark, enligt bifogat PM

ICA Fastigheter Sverige AB 
• egen byggrätt inom blivande 3D-utrymme
• andel av GA-anläggningar inom kvartersmark, enligt bifogat PM

Ulricehamns Energi AB 
• det allmänna va-ledningsnätet
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Avtal m.m. 
Avtal kommer att upprättas för att genomföra fastighetsköp/försäljning/flytt eller 
omläggning av ledningar.  

Fastighetsrättsliga frågor  
Markförsörjning 
Berörda fastighetsägare framgår av till planen bifogad fastighetsägarförteckning. Kommunal 
fastighet som berörs är: Bogesund 1:86  

Allmän platsmark  
Allmän platsmark utgörs av delar av Bogesund 1:86. Kommunen är huvudman för allmän 
plats.  

Markreservat 
x-område inom Bogesund 1:86 upprättas för att ge allmänheten tillträde till gångpassage 
mellan Storgatan och Järngatan. Detta område kommer att överföras till Södra Amerika 12. 

x-område inom Chile 2 upprättas för att ge allmänheten tillgänglighet genom området med 
gång- och cykeltrafik. 

Kvartersmark 
Kvartersmark utgörs av fastigheterna Chile 2, Bogesund 1:86, och Central Amerika 5. 

Fastighetsbildning m.m. 
Förändring av fastighetsindelningen 
Fastighetsbildning genom avstyckning av Chile 2 kommer att genomföras för att möjliggöra 
3-D fastighetsindelning. Chile 2 är huvudfastighet. Det ska även upprättas 
gemensamhetsanläggningar för de tekniska lösningarna inom de blivande fastigheterna. 
Fastighetsbildningen med avstyckning, upprättande av gemensamhetsanläggningar med 
ansvarsfördelningar ska ske i enlig med bifogat PM. 

Fastighetsreglering kommer att genomföras för att reglera mark där befintliga byggnader 
med anläggningar delvis, ligger på Bogesund 1:86. Marken ska regleras till Södra Amerika 12 
och Södra Amerika 13 enligt detaljplanen. 

De fastighetsdelar som utgör allmän plats ska bevaras i en kommunalt ägd fastighet 
Bogesund 1:86. 

Servitut/ledningsrätt 
Rätt till utrymme för ledningar och ledningsanordningar ska upplåtas inom u-område samt 
att servitut för åtgärder inom 3D-fastigheten ska upprättas enligt bifogat PM. 

Gemensamhetsanläggningar 
Gemensamhetsanläggningar kommer att bildas för att möjliggöra 3-D fastighetsindelning, 
enligt bifogat PM. 
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Ekonomiska frågor 
Planekonomi 
Kommunens kostnader för planen och dess genomförande består av kostnader för delar av 
gemensamhetsytor enligt uppdelning, fastighetsköp, fastighetsbildning, utbyggnad av allmän 
platsmark och ombyggnation av egen del av blivande 3D-utrymme. 

ICA fastigheter AB:s kostnader för genomförande består av om- och utbyggnation av 
blivande delar av Chile 2 samt kostnader för delar av gemensamhetsytor enligt uppdelning.   

Kostnader för fastighetsägaren av Södra Amerika 12 och Södra Amerika 13 består i köp av 
markområde. 

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

Byggnation och rivning 
Rivning och byggnation genomförs och bekostas av Kommunen och ICA. 

Förvaltning 
Förvaltning av gemensamhetsanläggningar ska ske i enlighet med bifogat PM. Förvaltning av 
x-område inom Chile 2 utförs och bekostas av ägaren till Chile 2 och den blivande 3D-
fastigheten, enligt överenskommelse. 

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

Inlösen och ersättning 
Antagen detaljplan som vinner laga kraft ger kommunen rätt att lösa mark som enligt planen 
ska användas för allmänna platser (allmän platsmark). Berörd fastighetsägare har ovillkorlig 
rätt att kräva sådan inlösen från kommunen. 

Kommunen är skyldig att betala ersättning för den mark som ska lösas in. 

Tekniska frågor 
Väg och trafik 
Utbyggnaden av tillfartsvägar, parkeringsplatser, garage, gångvägar, etc. inom kvartersmark 
ska ske i enlighet med kommunalt godtagbar standard. 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Det kommunala vatten- och avloppsnätet är utbyggt i anslutning till planområdet men viss 
ombyggnation kommer att krävas. 
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Dag- och dräneringsvatten 
Parkeringsytor ska kompletteras med oljeavskiljande åtgärd. 

El/tele och uppvärmning 
Befintlig markledning för el finns till området. 

Områdes kan anslutas till det kommunala fjärrvärmenätet. 

Tekniska utredningar 
Tekniska utredningar har utförts. Innan påbörjande av byggnation kan nya utredningar 
behövas. 

Genomförandebeskrivningsrättsverkan 
Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan. Den förtydligar 
detaljplanens syfte och blir därigenom vägledande vid genomförandet av detaljplanen. 
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Ansökan om direktanvisning av fastigheten 
Avenboken 1 
Dnr 2020/602 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
ByggArvid AB’s ansökan om direktanvisning avslås. 
 
Sammanfattning 
Kommunen har mottagit en ansökan om direktanvisning från byggföretaget ByggArvid AB 
gällande fastigheten Avenboken 1 som ligger inom bostadsområdet Stadsskogen.  
 
Ansökan om direktanvisning inrymmer samma anbud som företaget har tävlat med i tidigare 
markanvisningstävlingar. I den senaste markanvisningstävlingen 2017/2018 rörande 
fastigheten placerade sig ByggArvid AB på en fjärde plats medan BoKlok Mark och 
Exploatering AB utsågs till vinnare. BoKlok Mark och Exploatering AB valde dock att inte 
förverkliga sitt vinnande anbud, vilket innebar att fastigheten gick åter till kommunen.  
 
Den senaste tävlingen har bedömts vara aktiv eftersom att intresseförfrågningar har 
inkommit från flera företag som medverkade i tävlingen rörande Avenboken 1, däribland 
tvåan i tävlingen Parkängen Fastigheter AB. Med utgångspunkt från resultatet i den senaste 
tävlingen har kommunen beslutat att tilldela fastigheten till Parkängen Fastigheter AB, vilket 
medför att ByggArvid AB’s ansökan om direktanvisning avslås.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-11-13 från samhällsbyggnadschef  
2 Ansökan om direktanvisning 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
ByggArvid AB’s ansökan om direktanvisning avslås. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-11-13 

Tjänsteskrivelse Ansökan om direktanvisning av 
fastigheten Avenboken 1 
Diarienummer 2020/602, löpnummer 3518/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
ByggArvid AB’s ansökan om direktanvisning avslås. 
 
Sammanfattning 
Kommunen har mottagit en ansökan om direktanvisning från byggföretaget ByggArvid AB 
gällande fastigheten Avenboken 1 som ligger inom bostadsområdet Stadsskogen.  
 
Ansökan om direktanvisning inrymmer samma anbud som företaget har tävlat med i tidigare 
markanvisningstävlingar. I den senaste markanvisningstävlingen 2017/2018 rörande 
fastigheten placerade sig ByggArvid AB på en fjärde plats medan BoKlok Mark och 
Exploatering AB utsågs till vinnare. BoKlok Mark och Exploatering AB valde dock att inte 
förverkliga sitt vinnande anbud, vilket innebar att fastigheten gick åter till kommunen.  
 
Den senaste tävlingen har bedömts vara aktiv eftersom att intresseförfrågningar har 
inkommit från flera företag som medverkade i tävlingen rörande Avenboken 1, däribland 
tvåan i tävlingen Parkängen Fastigheter AB. Med utgångspunkt från resultatet i den senaste 
tävlingen har kommunen beslutat att tilldela fastigheten till Parkängen Fastigheter AB, vilket 
medför att ByggArvid AB’s ansökan om direktanvisning avslås.  
 
 
Ärendet 
Kommunen har mottagit en ansökan om direktanvisning från byggföretaget ByggArvid AB 
gällande fastigheten Avenboken 1 som ligger inom bostadsområdet Stadsskogen.  
 
Ansökan inrymmer samma anbud som företaget har tävlat med i tidigare 
markanvisningstävlingar. I den senaste markanvisningstävlingen rörande fastigheten 
placerade sig ByggArvid AB på en fjärde plats medan BoKlok Mark och Exploatering AB 
utsågs till vinnare. BoKlok Mark och Exploatering AB valde dock att inte förverkliga sitt 
vinnande anbud, vilket innebar att fastigheten gick åter till kommunen. 
 
Enligt styrdokumentet riktlinjer för markanvisning kan direktanvisning ske av mark för 
bostäder, men utgör ett undantag då markanvisning normalt ska ske i konkurrens mellan 
flera byggherrar. Företaget har anfört att direktanvisning kan ske eftersom att fastigheten 
tidigare har markanvisats genom tävling men inte blivit genomförd samt att marken är 
detaljplanelagd men inte har bebyggts. Skälen är i linje med riktlinjerna för markanvisning. 
Kommunen har dock alltid möjlighet att göra en bedömning utifrån om marken ska 
konkurrensutsättas på nytt eller om marken ska tilldelas tvåan i markanvisningstävlingen.   
 
Den senaste tävlingen har bedömts vara aktiv eftersom att intresseförfrågningar har 
inkommit från flera företag som medverkade i tävling rörande Avenboken 1, däribland tvåan 
i tävlingen Parkängen Fastigheter AB. Med utgångspunkt från resultat i den senaste tävlingen 
har kommunen beslutat att tilldela fastigheten till Parkängen Fastigheter AB, vilket medför 
att ByggArvid AB’s ansökan om direktanvisning avslås.  
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Beslutsunderlag 
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Sebastian Olofsson Fredrik Larsson 
Samhällsbyggnadschef Exploateringsingenjör 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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Policy för markförvärv 
Dnr 2020/558 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Policy för markförvärv antas och ersätter tidigare policy för markförvärv. 
 
Sammanfattning 
Enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) ansvarar Sveriges kommuner för planläggning av 
mark och vatten. Kommunerna har utöver detta, ansvaret för bostadsförsörjningen som även 
innefattar ett ansvar att möjliggöra för bostadsbyggande i kommunen, enligt lagen om (SFS 
2000:1383) kommunernas bostadsförsörjningsansvar.  
 
Ett viktigt verktyg i kommunens arbete med bostadsförsörjning är det kommunala 
markinnehavet. Genom markförvärv och en strategisk långsiktig plan för nyttjande, 
förvaltning och utveckling av det kommunala markinnehavet har kommunen möjlighet att 
säkerställa att det finns tillgång till mark för bostäder, verksamheter, allmänna ändamål, 
naturvård och friluftsliv. Genom att ha en strategisk och långsiktig plan för nyttjande, 
förvaltning och utveckling av det kommunala markinnehavet har kommunen bättre 
möjligheter att styra samhällsutvecklingen. 
 
Policyn för markförvärv ska ge förvaltningen kännedom om vilka markområden som 
kommunen i första hand ska sträva efter att förvärva. Policyn ska också innefatta ett 
kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv på kommunens markinnehav samt tydliggöra 
kommunens hållning i markförvärvsfrågor. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-11-05 från samhällsbyggnadschef  
2 Policy för markförvärv 
3 Utgående policy för markförvärv 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Policy för markförvärv antas och ersätter tidigare policy för markförvärv. 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-11-05 

Tjänsteskrivelse Policy för markförvärv 
Diarienummer 2020/558, löpnummer 3410/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Policy för markförvärv antas och ersätter tidigare policy för markförvärv. 
 
Sammanfattning 
Enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) ansvarar Sveriges kommuner för planläggning av 
mark och vatten. Kommunerna har utöver detta, ansvaret för bostadsförsörjningen som även 
innefattar ett ansvar att möjliggöra för bostadsbyggande i kommunen, enligt lagen om (SFS 
2000:1383) kommunernas bostadsförsörjningsansvar.  
 
Ett viktigt verktyg i kommunens arbete med bostadsförsörjning är det kommunala 
markinnehavet. Genom markförvärv och en strategisk långsiktig plan för nyttjande, 
förvaltning och utveckling av det kommunala markinnehavet har kommunen möjlighet att 
säkerställa att det finns tillgång till mark för bostäder, verksamheter, allmänna ändamål, 
naturvård och friluftsliv. Genom att ha en strategisk och långsiktig plan för nyttjande, 
förvaltning och utveckling av det kommunala markinnehavet har kommunen bättre 
möjligheter att styra samhällsutvecklingen. 
 
Policyn för markförvärv ska ge förvaltningen kännedom om vilka markområden som 
kommunen i första hand ska sträva efter att förvärva. Policyn ska också innefatta ett 
kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv på kommunens markinnehav samt tydliggöra 
kommunens hållning i markförvärvsfrågor. 
 
 
Ärendet 
Enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) ansvarar Sveriges kommuner för planläggning av 
mark och vatten. Kommunerna har utöver detta, ansvaret för bostadsförsörjningen som även 
innefattar ett ansvar att möjliggöra för bostadsbyggande i kommunen, enligt lagen om (SFS 
2000:1383) kommunernas bostadsförsörjningsansvar.  
 
Ett viktigt verktyg i kommunens arbete med bostadsförsörjning är det kommunala 
markinnehavet. Genom markförvärv och en strategisk långsiktig plan för nyttjande, 
förvaltning och utveckling av det kommunala markinnehavet har kommunen möjlighet att 
säkerställa att det finns tillgång till mark för bostäder, verksamheter, allmänna ändamål, 
naturvård och friluftsliv. Genom att ha en strategisk och långsiktig plan för nyttjande, 
förvaltning och utveckling av det kommunala markinnehavet har kommunen bättre 
möjligheter att styra samhällsutvecklingen. 
 
Policyn för markförvärv ska ge förvaltningen kännedom om vilka markområden som 
kommunen i första hand ska sträva efter att förvärva. Policyn ska också innefatta ett 
kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv på kommunens markinnehav samt tydliggöra 
kommunens hållning i markförvärvsfrågor. 
 
Ett kommunalt markägande innebär en större möjlighet för kommunen att påverka 
samhällsbyggandet och samhällsutvecklingen i kommunen. Som markägare ökar 
förutsättningarna för att utveckla bostadsområden, verksamhetsområden, kommunal 
verksamhet och infrastruktur. När kommunen är markägare har kommunen möjlighet att 
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genom markanvisningar styra markanvändning, upplåtelseformer, val av byggherrar och 
utformning m.m. 
 
Ett kommunalt markägande ger även kommunen möjlighet att utveckla invånarnas 
möjligheter till rekreation i skog och mark genom exempelvis tillgänglighetsanpassade 
motionsspår i tätortsnära lägen. 
 
Beslutsunderlag 

1 Policy för markförvärv 
2 Utgående policy för markförvärv 

 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Författningshandboken 
 
 
 

Sebastian Olofsson Angelica Augustsson 
Samhällsbyggnadschef Mark- och exploateringsingenjör 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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1 Bakgrund 
Enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) ansvarar Sveriges kommuner för planläggning av 
mark och vatten. Kommunerna har utöver detta, ansvaret för bostadsförsörjningen som även 
innefattar ett ansvar att möjliggöra för bostadsbyggande i kommunen, enligt lagen om (SFS 
2000:1383) kommunernas bostadsförsörjningsansvar.  
 
Ett viktigt verktyg i kommunens arbete med bostadsförsörjning är det kommunala 
markinnehavet. Genom markförvärv och en strategisk långsiktig plan för nyttjande, 
förvaltning och utveckling av det kommunala markinnehavet har kommunen möjlighet att 
säkerställa att det finns tillgång till mark för bostäder, verksamheter, allmänna ändamål, 
naturvård och friluftsliv. Genom att ha en strategisk och långsiktig plan för nyttjande, 
förvaltning och utveckling av det kommunala markinnehavet har kommunen bättre 
möjligheter att styra samhällsutvecklingen. 

2 Syfte 
Syftet med en policy för markförvärv är att beskriva hur det kommunala markinnehavet ska 
utvecklas för att säkerställa kommunens framtida behov av mark för bostäder, verksamheter 
och allmänna ändamål. 
 
Policyn för markförvärv ska ge förvaltningen kännedom om vilka markområden som 
kommunen i första hand ska sträva efter att förvärva. Policyn ska också innefatta ett kortsiktigt 
och ett långsiktigt perspektiv på kommunens markinnehav samt tydliggöra kommunens 
hållning i markförvärvsfrågor. 
 
Ett kommunalt markägande innebär en större möjlighet för kommunen att påverka 
samhällsbyggandet och samhällsutvecklingen i kommunen. Som markägare ökar 
förutsättningarna för att utveckla bostadsområden, verksamhetsområden, kommunal 
verksamhet och infrastruktur. När kommunen är markägare har kommunen möjlighet att 
genom markanvisningar styra markanvändning, upplåtelseformer, val av byggherrar och 
utformning m.m. 

Ett kommunalt markägande ger även kommunen möjlighet att utveckla invånarnas 
möjligheter till rekreation i skog och mark genom exempelvis tillgänglighetsanpassade 
motionsspår i tätortsnära lägen. 

3 Kommunens markreserv 
Kommunens markreserv är den mark som kommunen äger som inte är detaljplanelagd. Syftet 
med markreserven är att kommunen på lång sikt ska kunna säkerställa framtida områden för 
bostäder, industri, verksamheter, infrastruktur samt frilufts- och rekreationsområden med 
mera. I oktober år 2020 uppgick kommunens totala markinnehav till cirka 1817 hektar, varav 
ca 20 hektar är vatten, 194 hektar skog samt 626 hektar jordbruks- och betesmark. 
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Figur 1 Kommunalägd mark. Kartbilden illustrerar översiktligt var den kommunalt ägda marken i Ulricehamns 

kommun är belägen 2020-10-22 (se bilaga 1 för kartbild över centralorten). 
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4 Strategiskt markinnehav 
Ett strategiskt markinnehav innebär att kommunen kan utveckla en långsiktigt hållbar 
markreserv som innehåller mark som kan användas för nutida och framtida 
samhällsutveckling. Översiktsplanen för Ulricehamns kommun ger vägledning i vilken mark 
som kan komma att bli aktuell att förvärva då översiktsplanen pekar ut den önskvärda 
utvecklingen i kommunen. 
 
Kommunens markreserv ska behandlas som en resurs ur ett långsiktigt perspektiv. 
Kommunen ska därför undvika att sälja mark som senare kan komma att behövas för framtida 
expansion eller som kan bli ett hinder för framtida exploatering och planläggning. 
 
Ett strategiskt markinnehav förbättrar kommunens förutsättningar att möta marknadens 
svängningar och skapa en jämn utbyggnadstakt då kommunens möjligheter att stimulera och 
styra byggandet ökar. Genom ett strategiskt markinnehav förbättras således också 
möjligheterna till att nå kommunens uppsatta mål. 

5 Strategiska markförvärv 
För Ulricehamns kommun innebär strategiska markförvärv att kommunen ska genomföra 
markförvärv som underlättar nutida och framtida planprocesser samt förbättrar kommunens 
möjligheter att skapa en positiv stadsutveckling. Kommunen ska bedriva ett arbete med att 
aktivt och kontinuerligt bevaka marknaden, exempelvis var kommunens invånare vill bo. På 
så vis får kommunen en god kunskap om marknaden och kan genomföra markförvärv i 
strategiska lägen med god framförhållning. Ur ett långsiktigt perspektiv är förhoppningen att 
de strategiska markförvärven ska bli självfinansierande. 
 
Översiktsplanen fungerar vägledande för de strategiska markförvärven. Kommunen ska sträva 
efter att förvärva mark som på lång sikt kan komma att nyttjas för såväl bostäder som 
verksamheter i och utanför tätorterna. Då kommunen strävar efter att utveckla en långsiktigt 
hållbar markreserv är det också nödvändigt att bevaka kommunens framtida intressen ur ett 
längre perspektiv än det som inkluderas i översiktsplanen. Det är därför motiverat för 
kommunen att förvärva mark även utanför de områden som pekas ut i kommunens 
översiktsplan. 

5.1 Ställningstaganden gällande markförvärv 
Markens värde avgörs av hur marken får användas och var den ligger. Kommunen styr 
markanvändningen i hög grad genom det kommunala planmonopolet. Samhällsutveckling så 
som infrastruktur påverkar också markens värdeutveckling. Normalt ligger ett markvärde för 
jord- och skogsbruksmark på några kronor/kvadratmetern. När det finns en uttalad förväntan 
om framtida utveckling av ett område höjs markens värde och får ett så kallat 
förväntningsvärde, se illustration nedan. Markvärdet är som lägst innan ett område är utpekat 
i översiktsplanen, därför bör strategiska markförvärv genomföras innan områden pekas ut i 
översiktsplanen. 
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5.1.1 Frivilliga förvärv 
Ulricehamns kommun ska sträva efter att utöka markreserven genom frivilliga förvärv där 
båda parters intressen tillgodoses. När det är möjligt ska förvärven genomföras med god 
framförhållning i förhållande till exploateringsutvecklingen. 
 
Kommunen bör sträva efter en god dialog och kontakt med markägare i ett tidigt skede inom 
områden där det är av intresse för kommunen att förvärva mark. Genom att föra en dialog med 
markägare om kommunens ambitioner för kommunens utveckling förbättras möjligheten till 
frivilliga överenskommelser. 

5.1.2 Bytesmark 
Vid kontakt med markägare finns ibland ett stort intresse av bytesmark. Kommunen har i 
dagsläget begränsad tillgång till bytesmark vilket kan försvåra, fördyra och förlänga en 
markförvärvsprocess. Kommunen ska därför sträva efter att öka innehavet av mark som kan 
användas som bytesmark. Genom att investera i bytesmark kan kommunen underlätta 
framtida markförvärvsprocesser samt undvika tvångsåtgärder så som expropriation. 

5.1.3 Expropriation 
Expropriation är ett verktyg som kommunen kan använda i de fall där det inte är möjligt att 
genomföra frivilliga förvärv som behövs för exempelvis tätbebyggelse och infrastruktur. 
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Expropriation regleras i expropriationslag (SFS 1972:719). I de fall där kommunen inte lyckas 
förvärva mark genom frivillig överenskommelse eller genom erbjudande om bytesmark kan 
expropriation användas om det finns tillräckliga skäl.  
 
Expropriation ska så långt som möjligt försöka undvikas då detta är ett tidskrävande och dyrt 
alternativ för markåtkomst. Tillstånd för expropriation söks hos regeringen och kräver starka 
bevis för att marken behövs för exempelvis tätbebyggelse eller infrastruktur. Vid expropriation 
ska alltid markägaren ersättas med marknadsvärdet plus 25 % för markavståendet i enlighet 
med gällande lagstiftning. I de fall expropriation kan bli aktuellt ska gällande lagstiftning och 
delegationsordning följas. 

5.2 Kommunens inriktning avseende markförvärv 
Primärt bör Ulricehamns kommun fokusera på att förvärva mark kring centralorten (se figur 
2). Sekundärt bör kommunen fokusera på att förvärva mark i tätortsnära områden samt inom 
LIS-områden, se figur 2. Kommunen bör dock agera med en viss flexibilitet och följa 
bostadsmarknadens svängningar i den mån det är möjligt. Prioriteringar av vilka fastigheter 
som ska förvärvas sker bland annat utifrån kommunala mål, gällande översiktsplan, aktuella 
och framtida uppdrag samt planer och marknadsförutsättningar. 
 
Ulricehamns kommun har utöver de primära och sekundära förvärvsområdena som pekas ut 
i figur 2 intresse av att förvärva framtida bytesmark som ligger i nära anslutning till de 
utpekade områdena. 
 
Bytesmark skapar bättre förutsättningar för frivilliga köp och överenskommelser. Kommunen 
ska därför förvärva skogsmark som lämpar sig för byten när tillfälle ges. Samtliga förvärv ska 
ske på marknadsmässiga grunder. Om förvärvet inte sker genom öppen budgivning bör 
marken värderas av en oberoende auktoriserad värderingsman. 



 
 
 
9

 

Figur 2. Primära och sekundära förvärvsområden. 
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6 Utveckling av kommunens markreserv 
Ulricehamns kommun ska öka sin markreserv. Det är av stor vikt att markreserven utvecklas 
så att kommunen har möjlighet att erbjuda en god variation av byggbar mark för flera olika 
typer av ändamål. Markreserven ska med fördel utvecklas till att innehålla mark för 
förtätningsprojekt och mark för etablering av nya områden. Kommunen ska således sträva 
efter att utveckla en markreserv innehållande mark som behövs för samhällsexpansion ur ett 
långsiktigt perspektiv. För att kommunen ska kunna utöka sin markreserv krävs att 
kommunen bedriver en aktiv och strategisk markpolitik. 

6.1 Kortsiktigt perspektiv 
På kort sikt ska Ulricehamns kommun genom förvärv och byten skapa en markreserv i balans 
där kommunen har tillräckligt med mark för att kunna tillgodose de närmast angelägna 
behoven av bostäder, verksamheter och allmänna ändamål i enlighet med kommunens 
översiktsplan. 

6.2 Långsiktigt perspektiv 
På lång sikt ska Ulricehamns kommun bygga upp en markreserv som ger kommunen goda 
möjligheter att styra utvecklingen i kommunen och som underlättar framtida tillväxt. 

6.3 Förvaltning av marken 
I väntan på exploatering ska marken nyttjas effektivt, exempelvis genom att bedriva ett aktivt 
skogsbruk samt att mark ska arrenderas ut till lokala jordbrukare. 

7 Kommunala styrdokument 
Ulricehamns kommun har ett flertal styrdokument som ger vägledning om vilken mark som är 
intressant för kommunen att förvärva och hur marken bör användas. Nedan listas 
styrdokument som kan användas som underlag vid markförvärv. 
 

 Ulricehamns kommuns översiktsplan, som visar kommunens vision om hur 
kommunen ska utvecklas. Översiktsplanen syftar även till att ge vägledning för 
kommunens långsiktiga fysiska planering. 
 

 Riktlinjer för Ulricehamns kommuns bostadsförsörjning, för att nå 
kommunens uppsatta befolkningsmål ställs krav på att nya bostäder byggs då 
kommunen för närvarande har ett underskott av bostäder. Riktlinjerna behandlar 
bland annat vilka upplåtelseformer det råder brist på för olika målgrupper samt var 
dessa geografiskt bör vara belägna. 

 
 Handlingsplan landsbygdsutveckling, i handlingsplanen framgår bland annat att 

behovet och intresset av nybyggnation i tätorterna inom kommunen ska inventeras.  
 

 Landsbygdsstrategi i tre delar, Strategin syftar till att stimulera samordningen av 
kommunens egna verksamheter och samverkan mellan kommun och andra aktörer för 
att på så vis säkerställa service och utveckling såväl inom kommunen som ur ett större 
regionalt och globalt perspektiv. 
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 Riktlinjer för budgivning vid köp av fastighet, riktlinjerna vägleder hur en 

budgivning ska gå till när kommunen ska köpa en fastighet. Syftet med riktlinjerna är 
att ge ett stöd samt säkerställa politisk förankring i processen. Syftet är också att kunna 
säkerställa en effektiv budgivningsprocess för att inte kommunen ska gå miste om en 
intressant fastighet. 

 

8 Referenser 
Aktiv markpolitik, Sveriges Kommuner och Landsting, 2016. 
Översiktsplan för Ulricehamns kommun 2015–2030, antagen 2015-10-29. 
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1 Bakgrund 
Sveriges kommuner ansvar för planläggning av mark och vatten enligt plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900). Kommunerna har utöver ansvaret för planläggning av mark och vatten ett 
ansvar för bostadsförsörjning genom lagen om (SFS 2000:1383) kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar. I kommunernas bostadsförsörjningsansvar ingår ett ansvar att 
möjliggöra för bostadsbyggande i kommunen. Ett betydelsefullt verktyg i kommunernas 
arbete med bostadsförsörjning är det kommunala markinnehavet.  

Genom markförvärv och en strategisk långsiktig plan för nyttjande, förvaltning och 
utveckling av det kommunala markinnehavet har kommunerna möjligheter att säkerställa att 
det finns tillgång till mark för bostäder, verksamheter, allmänna ändamål1, naturvård och 
friluftsliv. Kommuner som har en strategisk och långsiktig plan för nyttjande, förvaltning och 
utveckling av det kommunala markinnehavet har därför bättre möjligheter att styra 
utvecklingen. 

Ulricehamns kommun saknar i dagsläget styrdokument som behandlar hur det kommunala 
markinnehavet ska utvecklas. I kommunen finns det således ett behov av att skapa ett 
styrdokument som behandlar hur det kommunala markinnehavet ska utvecklas ur såväl ett 
kortsiktigt som ett långsiktigt perspektiv. Sektor miljö- och samhällsbyggnad har därför på 
uppdrag från samhällsbyggnadschefen arbetat fram ett styrdokument som beskriver hur det 
kommunala markinnehavet bör utvecklas för att säkerställa att kommunen har mark för 
framtida behov. 

2 Syfte  
Syftet med framtagandet av en markförvärvspolicy är att beskriva hur det kommunala 
markinnehavet ska utvecklas för att säkerställa kommunens framtida behov av mark för 
bostäder, verksamheter och allmänna ändamål. 

Markförvärvspolicyn ska ge förvaltningen kännedom om vilka markområden som 
kommunen i första hand ska sträva efter att förvärva. Markförvärvspolicyn ska också 
innefatta ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv på kommunens markinnehav samt 
tydliggöra kommunens hållning i markförvärvsfrågor. 

3 Kommunens markreserv 
I december 2016 uppgick Ulricehamns kommuns markinnehav till dryga 8 500 hektar2.  

 

                                                        
1 Med allmänna ändamål avses en rad verksamheter bland annat skola, reningsverk, simhall, värmecentral med 
mera. Alla verksamheter där ett offentligt organ är huvudman inkluderas i allmänna ändamål. 
2 Avrundat till närmsta hundratal. 
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Figur 1 Kommunalägd mark. Kartbilden illustrerar översiktligt var den kommunalt ägda marken i Ulricehamns 
kommun är belägen (se bilaga 1 för kartbild över centralorten).  

Av de 8 500 hektar mark som kommunen äger är cirka 3 800 hektar jordbruksmark3 och 
cirka 700 hektar skogsmark.4 Merparten av den resterande kommunalägda marken används 
för att tillgodose behov av trafik- och kommunikationslösningar, allmänna ändamål och 
rekreation. Det innebär att enbart en mindre del av den kommunalt ägda marken idag kan 
användas för samhällsexpansion. 

                                                        
3 Inkluderar hag- och betesmarker. 
4 Informationen är hämtad från kommuns kartmaterial.  
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4 Strategiskt markinnehav 
För Ulricehamns kommun innebär ett strategiskt markinnehav att kommunen ska utveckla 
en långsiktigt hållbar markreserv som innehåller mark som kan användas för nutida och 
framtida samhällsutveckling. Översiktsplanen för Ulricehamns kommun5 ger vägledning i 
vilken mark som kan komma att bli aktuell att förvärva då översiktsplanen pekar ut den 
önskvärda utvecklingen i kommunen. 

Kommunens markreserv ska behandlas som en resurs ur ett långsiktigt perspektiv. 
Kommunen ska därför undvika att sälja fastigheter som senare kan komma att behövas för 
framtida expansion eller som kan bli ett hinder för framtida exploatering och planläggning. 

Ett strategiskt markinnehav förbättrar kommunens förutsättningar att möta marknadens 
svängningar och skapa en jämn utbyggnadstakt då kommunens möjligheter att stimulera och 
styra byggandet ökar. Genom ett strategiskt markinnehav förbättras således också 
möjligheterna till att nå kommunens uppsatta mål. 

5 Strategiska markförvärv 
För Ulricehamns kommun innebär strategiska markförvärv att kommunen ska genomföra 
markförvärv som underlättar nutida och framtida planprocesser samt förbättrarar 
kommunens möjligheter att skapa en positiv stadsutveckling. Kommunen ska bedriva ett 
arbete med att aktivt och kontinuerligt bevaka marknaden. På så vis får kommunen en god 
kunskap om marknaden och kan genomföra markförvärv i strategiska lägen med god 
framförhållning. Ur ett långsiktigt perspektiv är förhoppningen att de strategiska 
markförvärven ska bli självfinansierande. 

Översiktsplanen fungerar vägledande för de strategiska markförvärven. Kommunen ska 
sträva efter att förvärva mark som på lång sikt kan komma att nyttjas för såväl bostäder som 
verksamheter i och utanför centralorten. Då kommunen strävar efter att utveckla en 
långsiktigt hållbar markreserv är det också nödvändigt att bevaka kommunens framtida 
intressen ur ett längre perspektiv än det som inkluderas i översiktsplanen. Det är därför 
motiverat för kommunen att förvärva mark även utanför de områden som pekas ut i 
kommunens översiktsplan.  

5.1 Ställningstaganden gällande markförvärv 

5.1.1 Frivilliga förvärv 
Ulricehamns kommun ska sträva efter att utöka markreserven genom frivilliga förvärv där 
båda parters intressen tillgodoses på ett acceptabelt sätt. När det är möjligt ska förvärven 
genomföras med god framförhållning i förhållande till exploateringsutvecklingen.  

                                                        
5 Antagen 2015-10-29. 
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Kommunen bör sträva efter en god dialog och kontakt med markägare i områden där det är 
av intresse för kommunen att förvärva mark. Genom att föra en dialog med markägaren om 
kommunens ambitioner förbättras möjligheten till frivilliga överenskommelser.   

5.1.2 Bytesmark 
Ulricehamns kommun upplever likt andra kommuner att det finns ett ökat intresse av 
bytesmark i kontakten med markägare.6 Kommunen har i dagsläget en begränsad tillgång till 
bytesmark vilket kan försvåra, fördyra och förlänga markförvärvsprocessen. Kommunen ska 
därför sträva efter att öka innehavet av mark som kan användas som bytesmark. Genom att 
investera i bytesmark kan kommunen underlätta framtida markförvärvsprocesser. 

Genom att öka innehavet av mark som kan användas som bytesmark ämnar kommunen 
också uppmuntra till frivilliga förvärv och motverka tvångsåtgärder så som expropriation. 

5.1.3 Expropriation 
I de fall där det inte är möjligt för kommunen att genomföra frivilliga förvärv eller byten kan 
expropriation användas om det finns tillräckliga skäl. Expropriation ska så långt som möjligt 
försöka undvikas inom kommunen. I de fall expropriation kan bli aktuellt ska gällande 
lagstiftning och delegationsordning följas. 

5.2 Förvärv av mark för bostäder och verksamheter  
Primärt bör Ulricehamns kommun fokusera på att förvärva mark kring centralorten (se figur 
2).  

Sekundärt bör kommunen fokusera på att förvärva mark inom utvecklingsområden som 
inkluderas i figur 2. Kommunen bör dock agera med en viss flexibilitet och följa 
bostadsmarknadens svängningar i den mån det är möjligt.   

Prioriteringar av vilka fastigheter som ska förvärvas sker bland annat utifrån kommunala 
mål, gällande översiktsplan, aktuella och framtida uppdrag och planer samt 
marknadsförutsättningar. 

5.3 Förvärv av bytesmark 
Ulricehamn kommun har utöver de primära och sekundära förvärvsområdena som pekas ut i 
figur 2 intresse av att förvärva framtida bytesmark som ligger utanför de utpekade områdena. 

Bytesmark skapar bättre förutsättningar för frivilliga köp och överenskommelser, bristen på 
kommunal bytesmark försvårar således möjligheterna att genomföra frivilliga köp och 
överenskommelser. Kommunen ska därför förvärva skogsmark som lämpar sig för byten när 
tillfälle ges.  

                                                        
6 Se Aktiv markpolitik, Sveriges Kommuner och Landsting, 2016. 
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Figur 2. Primära och sekundära förvärvsområden. 
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6 Utveckling av kommunens markreserv 
Ulricehamns kommun ska öka sin markreserv. Det är av stor vikt att markreserven utvecklas 
så att kommunen har möjlighet att erbjuda en god variation av byggbar mark för flera olika 
typer av ändamål. Markreserven ska med fördel utvecklas till att innehålla mark för 
förtätningsprojekt och mark för etablering av nya områden. Kommunen ska således sträva 
efter att utveckla en markreserv innehållande mark som behövs för samhällsexpansion ur ett 
långsiktigt perspektiv.  För att kommunen ska kunna utöka sin markreserv krävs att 
kommunen bedriver en aktiv och strategiskt markpolitik. 

6.1.1 Kortsiktigt perspektiv 
På kort sikt ska Ulricehamns kommun genom förvärv och byten skapa en markreserv i balans 
där kommunen har tillräckligt med mark för att kunna tillgodose de närmast angelägna 
behoven av bostäder, verksamheter och allmänna ändamål i enlighet med kommunens 
översiktsplan.  

6.1.2 Långsiktigt perspektiv 
På lång sikt ska Ulricehamns kommun bygga upp en markreserv som ger kommunen goda 
möjligheter att styra utvecklingen i kommunen och som underlättar framtida tillväxt. 

7 Referenser 
Aktiv markpolitik, Sveriges Kommuner och Landsting, 2016. 

Översiktsplan för Ulricehamns kommun 2015-2030, antagen 2015-10-29. 
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Bilaga 1 Kommunalägd mark i Ulricehamns 
centralort. 

 
Figur 3 Kartbilden illustrerar kommunalägd mark i Ulricehamns centralort. 
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8 Bilaga 2 Kommunalägd mark i 
kransorterna.7 

 
Figur 4. Kartbild över kommunalägd mark i Dalum och Blidsberg. 

                                                        
7 Bilaga 2 innehåller kartbilder finns över de kransorter där kommunen äger mer mark än enstaka mindre 
fastigheter. 
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Figur 5. Kartbild över kommunalägd mark i Gällstad och Rånnaväg. 
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Figur 6. Kartbild över kommunalägd mark Hökerum. 
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Figur 7. Kartbild över kommunalägd mark i Nitta. 
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Figur 8. Kartbild över kommunalägd mark i Marbäck. 
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Figur 9. Kartbild över kommunalägd mark i Timmele. 
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Figur 10.  Kartbild över kommunalägd mark i Trädet. 
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Figur 11. Kartbild över kommunalägd mark i Tvärred och Hulu. 
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Figur 12. Kartbild över kommunalägd mark i Vegby. 
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Figur 13. Kartbild över kommunalägd mark i Älmestad. 
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