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Genomförande 
 

Maskinen 5 har varit ute på samråd under perioden 2022-09-19 – 2022-10-10.  

Handlingar har funnits tillgängliga i stadshuset entré, på Miljö- och samhällsbyggnad på 
Höjdgatan 3 och på Ulricehamns kommuns hemsida. Underrättelse har sänts till berörda 
sakägare, kommunala och statliga myndigheter och organ.  

 

Ändringar 
Sedan samrådet har detaljplanen i huvudsak reviderats inom följande punkter: 
 

• Planbeskrivningen har kompletterats med en bedömning av detaljplanens påverkan på 
den statliga infrastrukturen (se sida 38 i planbeskrivningen).  

• Den högsta tillåtna nockhöjden för detaljplanen har utökats till +294 meter över 
angivet nollplan, från tidigare +291 meter.  

• Volymstudier samt sol- och skuggstudier i planbeskrivningen har uppdaterats för att 
redovisa den utökade höjdsättningens konsekvenser på platsen.  

 
Utöver ovanstående punkter har även andra mindre justeringar skett i planbeskrivningen efter 
samrådsskedet.  

 

Inkomna yttranden med förvaltningens 
kommentarer 
Nedan redovisas de yttranden som inkommit. Några av frågorna och synpunkterna har i denna 
sammanställning sammanfattats eller förtydligats. 

Statliga verk och myndigheter 
1. Länsstyrelsen 

• Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och 
nu kända förhållanden att detaljplanen kan accepteras och därmed inte kommer att 
pröva planen om den antas. 

Kommentar: Noteras.  



 

 

2. Lantmäteriet 
• Lantmäteriet har vid genomgång av planförslaget inte hittat några behov av 

kompletteringar eller justeringar av handlingarna som faller inom Lantmäteriets 
lagstadgade bevakningsområden eller får negativa effekter på eventuell kommande 
fastighetsbildning. Lantmäteriet godkänner därför planförslaget i dess nuvarande 
skick så att det finns möjlighet för kommunen att utesluta granskningsskedet i 
planprocessen.  

Kommentar: Noteras.  

 

3. Trafikverket 
• Trafikverket anser att en bedömning av trafikalstringen och dess påverkan på den 

statliga infrastrukturen ska göras i planen. Trafikverket befarar ingen påverkan på 
MSA ytan för riksintresset Jönköpings flygplats. 

Kommentar: Revideras, planbeskrivningen kompletteras med en bedömning av 
trafikalstring och påverkan på den statliga infrastrukturen.  

 

4. Statens Geotekniska Institut (SGI)  
• Enligt SGU:s jordartskarta och tidigare geotekniska undersökningar utförda i 

närheten av planområdet förekommer främst sandig morän inom 
detaljplaneområdet. Markytan inom området är relativt plan. SGI har ur geoteknisk 
säkerhetssynvinkel ingen erinran mot planförslaget. 

Kommentar: Noteras. 

 

5. Polismyndigheten 
• Polismyndigheten har tagit del av inkomna handlingar. Polismyndigheten har ej 

något att erinra.   

Kommentar: Noteras. 

 



 

Kommunala bolag, styrelser m.fl.   
6. Ulricehamns Energi 

• Ulricehamns Energi har inget att erinra mot planförslaget.  

Kommentar: Noteras.  

Övriga 
7. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) 

• Räddningstjänsten har inga synpunkter på granskad detaljplan. 

Kommentar: Noteras.  

8. Skanova AB 
• Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. Skanovas 

teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av rubricerat planförslag. 
 

Kommentar: Noteras. 

9. Postnord Sverige AB 
• PostNord har inget att erinra mot detaljplanen.  

 
Kommentar: Noteras. 

 

  



 

10. Privatperson 1 
• Privatperson 1 påpekar att planbeskrivningen inte nämner de närliggande privata 

bostadsfastigheterna i anslutning till Maskinvägen.  

Kommentar: Revideras. Ett beskrivande stycke av de befintliga 
bostadsfastigheterna i anslutning till Jönköpingsvägen läggs till i planbeskrivningen.     

 
• Farhågan om handel med skrymmande varor etableras på Maskinen 5 och/eller på 

Hesters industriområde, kommer medföra ökat buller från en redan starkt 
trafikerad vägsträcka/korsning Jönköpingsvägen/Maskinvägen (ökad frekvens av 
antal fordon) och försämrad miljö. 

Kommentar: Noteras. Jönköpingsvägen är en huvudgata som i dag trafikeras alla 
dagar i veckan. En stor andel av trafiken som trafikerar Jönköpingsvägen är 
långväga. På grund av de befintliga trafikförhållandena i området så antas den nya 
detaljplanen för Maskinen 5 ha en förhållandevis liten påverkan på trafiken på 
Jönköpingsvägen och Maskinvägen.  

 
• Privatperson 1 anser att planförslaget antas innebära en negativ miljöpåverkan i 

form av:  
o Försämrad luft, genom ökad mängd avgasutsläpp. 
o Ökat utsläpp av partiklar från vägbanan. 
o Ökad spridning av stendamm från sandning. 
o Försämrad boendemiljö genom nedsmutsning av fasad, fönster, trädgård 

och uteplats på grund av ovanstående faktorer.  

Kommentar: Noteras. En ökad årsdygnstrafik (ÅDT) bidrar generellt till förhöjda 
andelar utsläpp av avgaser och partiklar. Dock anses den tillskapade trafiken av 
detaljplanen inte överskrida ohälsosamma nivåer för buller och koldioxidutsläpp. 
Området är idag starkt influerat av tung motortrafik, så som last- och skåpbilar. I det 
fall fastigheten utvecklas mot detaljhandel med skrymmande varor antas andelen 
tung motortrafik delvis ersättas av mindre personbilar.  

 

• Grodor som finns i bäcken på fastigheten kommer få försämrade förutsättningar att 
leva och fortplanta sig. Fasaner som lever i närheten kommer inte att finnas kvar i 
området.  

Kommentar: Noteras.  Kommunen bedömer att detaljplanen inte innebär en 
försämrad livsmiljö för varken grodor eller fåglar inom eller utanför planområdet.  
Fastigheten Maskinen 5 är idag redan bebyggd och marken inom fastigheten är 
hårdgjord, varav den befintliga levnadsmiljön för grodor och fåglar inte bedöms 



 

påverkas negativt av detaljplanen. Mellan Hesters industriområde och 
Jönköpingsvägen finns ett befintligt grönområde som är reglerat i detaljplan som 
Natur. Den nya detaljplanen för Maskinen 5 påverkar inte denna reglering.   

• Om handel med skrymmande varor etablerar sig och denna kommer att hålla 
kvälls- och helgöppet kommer boendemiljön belastas fler antal timmar/dygn.  

 

Kommentar: Noteras. Den nya detaljplanen för Maskinen 5 reglerar inte vilken 
aktör som ska etablera sig på fastigheten och styr därigenom inte heller öppettiderna 
för framtida verksamheter.  

På vilket sätt och till vilken omfattning som Hesters industriområde föreslås 
utvecklas för sällanköpshandel hanteras i ett separat ärende. En särskild 
handelsutredning ska tas fram för Hesters industriområde i syfte att ytterligare 
utreda platsens förutsättningar och lämplighet som ett handelsområde samt för att 
utreda vad som krävs för att skapa en totalt sett ändamålsenlig handelsstruktur.  
Utredningen ska redovisa de konsekvenser som kan uppstå i samband med att 
sällanköpshandel möjliggörs i området och ska även redovisa vilka positiva effekter 
utvecklingen innebär.  

När utredningen är färdigställd ska den fungera som ett politiskt beslutsunderlag för 
den framtida utvecklingen av Hesters industriområde. Detaljplanen för Maskinen 5 
ska vid ett antagande följa det politiska beslutet om vad för framtida utveckling som 
anses lämpligt i området. 

 

• För att besöka Maskinvägen 5 måste trafikanter ta sig via den redan hårt 
trafikerade Jönköpingsvägen. I planbeskrivningen nämns en trafikbullerkartering 
från 2018 då gällande hastighetsbegränsning var 50km/h på Maskinvägen. Idag är 
hastighetsbegränsningen 60km/h. Ny bullerkartering bör göras med nu gällande 
parametrar.  

Kommentar: Noteras. Den i planbeskrivningen nämnda bullerkarteringen 
genomförd 2018 av Ramboll Sverige AB utgick vid dess framtagande utifrån de 
planerade förändringarna av hastighetsbegränsningarna inom tätorten. Vilket 
innebär att den redovisar bullernivåer vid 60 km/h längs med Jönköpingsvägen. 
Bullerkarteringen konstateras därmed vara aktuell som underlag för detaljplanen.  

  



 

• När högstadieskola byggs på ”Lövåsen” kommer det innebära ökad trafik på 
Jönköpingsvägen i form av skolbussar, föräldrar som skjutsar barn till/från skolan 
och elever som färdas till/från skolan för fot, med cykel, mopeder, A-traktorer och 
elsparkcyklar mm. I översikten 2040 kommer även nytt villaområde att byggas i 
området, vilket kommer öka trafikmängden ytterligare på Jönköpingsvägen. Detta 
område kommer också att bli påverkat av en eventuell detaljhandel som innebär 
mer trafik och buller som nämnts. 

Kommentar: Noteras. Utvecklingen av det framtida bostadsområdet Lövåsen och 
den nya högstadieskolan hanteras inte i denna detaljplan. Ulricehamns kommun 
bedömer dock att utvecklingen från industriverksamheter till handelsverksamheter 
ses som en positiv utveckling för ett framtida närliggande bostadsområde.  

 

• Det finns områden i Ulricehamn med detaljhandel för skrymmande varor. En 
utökad spridning av liknande verksamheter innebär mer belastning på miljön och 
trafiken.  

Kommentar: Noteras. Kommunens bedömning är att en utveckling av handel med 
inriktning mot skrymmande varor i den östra delen av centralorten skapar goda 
förutsättningar för ett mindre bilanvändande för Ulricehamnare. Dels får invånare 
som bor i den östra delen av staden närmare till denna typen av service, dels skapar 
planen goda förutsättningar för fler aktörer att etablera sig i staden. Detta kan på 
sikt innebära att Ulricehamnsbor inte behöver åka till en annan stad för att uträtta 
sina inköp.  

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Ekman 
Planchef 

Planenheten 
Miljö och samhällsbyggnad 

Sebastian Norgren 
Planarkitekt 
Planenheten 

Miljö och samhällsbyggnad 
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