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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: 1992-0824)
• 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
ANTAGANDE

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.

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
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.

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
Bild 2. Fastigheter inom planområdet.

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

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.

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

Egenskapsbestämmelser

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

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.

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

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
ANTAGANDE
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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

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

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.

Tillgänglighet

Naturvärden

Trygghet

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.

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

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,
ANTAGANDE

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.

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.

ANTAGANDE

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
ANTAGANDE

samhälle (Hössna Prästgården 1:1 m.fl.) 7805-12 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. 1.2017-0907 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.

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

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.

ANTAGANDE

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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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.
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.

ANTAGANDE

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
ANTAGANDE

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 2020-0903.

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
ANTAGANDE

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 uområdet. 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
ANTAGANDE

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
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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.
ANTAGANDE
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Tabell 1. Fastighetsrättsliga konsekvenser
Fastighet

Hössna 1:2
Kommunalt ägd

Fastighetsrättsliga
konsekvenser och
marköverföringar

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.

Hössna 1:13
Privatägd

Hössna 1:14
Kommunalt ägd

Hössna 1:15
Privatägd

Avstår ca 20 m2 till Hössna 1:32.
Fastigheten planläggs som bostad
och får bestämmelser gällande
exploateringsgrad, nockhöjd,
utformning och placering.
Fastigheten planläggs som bostad
och får bestämmelser gällande
exploateringsgrad, nockhöjd,
utformning och placering.
Avstår ca 63 m2 till Hössna 1:2.
Fastigheten planläggs som bostad
och får bestämmelser gällande
exploateringsgrad, nockhöjd,
utformning och placering.

Hössna 1:16
Kommunalt ägd

Avstår ca 5900 m2 till Hössna 1:2.

Hössna 1:27
Kommunalt ägd

Avstår ca 32 m2 till Hössna 1:32.

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.

Ekonomiska konsekvenser för
fastighetsägare
Kostnader

Intäkter

Eventuella
förättingskostnader
för marköverföring.

Eventuella
intäkter för
försäljning av
mark.

Eventuella
kostnader för köp
av mark.
Planavgift tas ut
vid eventuellt
lovärende enligt
gällande taxa.
Planavgift tas ut
vid eventuellt
lovärende enligt
gällande taxa.
Planavgift tas ut
vid eventuellt
lovärende enligt
gällande taxa.

Eventuella
intäkter för
försäljning av
mark.

Planavgift tas ut
vid eventuellt
lovärende enligt
gällande taxa.
Eventuella
intäkter för
försäljning av
mark.
Eventuella
intäkter för
försäljning av
mark.
Eventuella
förättingskostnader
för marköverföring.
Eventuella
kostnader för köp
av mark.
Planavgift tas ut
vid eventuellt
lovärende enligt
gällande taxa.

ANTAGANDE
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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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ARBETSGRUPP

MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD

I arbetet med detaljplanen har medverkande
tjänstemän varit:
Angelica Augustsson, mark- och
exploateringsingenjör
Fredrik Andreasson, trafikplanerare
Johan Persson, infrastruktur- och
trafikplanerare
Lars Stokka, stadsarkitekt
Pär Norgren, stf. enhetschef
Viktoria Oscarsson, kart- och mättekniker
Åke Johannesson, projektledare,
verksamhetsstöd fastighet
Peter Kylén, Ulricehamns Energi AB
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Sara Helmrot
Vik. Planchef
My Andreasson
Planarkitekt

19

Miljö och samhällsbyggnad
TELEFON 0321-59 50 00 E-POST miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se
BESÖKSADRESS Höjdgatan 3 POSTADRESS 523 86 Ulricehamn
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.com/ulricehamnskommun
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