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VAD ÄR EN DETALJPLAN?
En detaljplan regleras i Plan- och bygglagen (PBL) och omfattar ett större kvarter, några eller
enstaka fastigheter. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument och syftet är att göra
avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till hur ett område ska användas.
Detaljplanen reglerar till exempel om marken ska användas till bostäder, industri, handel,
park eller kontor. Den reglerar också var gator ska anläggas, hur höga byggnaderna får vara
och hur mycket av fastigheten som får användas för byggnader. Detaljplanearbetet tar olika
lång tid från fall till fall men under 1 år eller över 2,5 år är sällsynt.
Ett detaljplanearbete kan inledas på olika sätt. Det kan initieras från politiskt håll för att till
exempel lösa ett behov av detaljplanerad mark för verksamheter såsom skolor, vårdboenden
etc., för att lösa frågor gällande vägar, VA-försörjning eller för att det finns ett behov av
bostäder. En ansökan om att en detaljplan ska upprättas eller ändras kan också skickas in av
en exploatör eller fastighetsägare. En sådan ansökan behandlas av kommunen och beslut tas
i frågan om att påbörja detaljplanearbete eller inte. En detaljplan kan upprättas med tre olika
förfaranden; standardförfarande, begränsat förfarande eller utökat förfarande. Skillnaderna
gentemot standardförfarande är att begränsat förfarande inte har någon granskning och vid
utökat förfarande tillkommer underrättelse samt längre granskningstid.

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

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

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

DETALJPLANEPROCESSEN FÖR STANDARDFÖRFARANDE
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LÄSANVISNING
Dispositionen i planbeskrivningen är till för att läsaren till en början ska få inblick i förslaget
och därefter, vid behov, 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
Övriga handlingar/utredningar:
• Geoteknisk utredning (1994-08-12)
• Arkeologisk förundersökning (2007-01-18)
• Skyfallskartering (2020-05-18)
• Fastighetsförteckning
• Grundkarta

INLEDNING
SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra omoch tillbyggnad för att skapa ändamålsenliga
lokaler för nuvarande verksamhet på
fastigheten Gällstad 1:147, belägen i nordöstra
delen av Gällstad i Ulricehamns kommun.
Nuvarande industriverksamhet på fastigheten
har stort behov av utökade lokaler men
gällande detaljplan tillåter inte ytterligare
byggrätt. En ny detaljplan behövs därför för att
verksamheten ska kunna utvecklas. För att
skapa flexibilitet och möjliggöra utveckling av
området ska detaljplanen förutom industri
även tillåta handel och andra verksamheter så
som service, lager, partihandel eller annan
jämförlig verksamhet. Eftersom området ligger
centralt i samhället ska omgivningspåverkan
vara begränsad.

PROCESS
Planprocessen för detaljplanen kommer att
genomföras med ett begränsat
standardförfarande om samtliga sakägare
godkänner detaljplanen 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
för samråd. Synpunkter på planen kan endast
lämnas vid samrådet under planprocessen.
Efter samrådet redovisas de framförda
synpunkterna. Politiska beslut tas om
ändringar och om hur det fortsatta arbetet ska
bedrivas. Om någon sakägare inte godkänner
planförslaget vid samrådet så kommer
detaljplanen även att granskas. Förfarandet
ändras då till standardförfarande.

TIDPLAN
Följande översiktliga tidplan gäller för
detaljplanen:
Samråd
andra kvartalet 2021
Antagande
tredje kvartalet 2021
Antagen lagakraftvunnen detaljplan beräknas
till fjärde kvartalet 2021.
Genomförande av planen inleds första
kvartalet 2022.

Inom fastigheten ska en exploateringsgrad om
45 % tillåtas. Nockhöjden ska regleras så att
byggnader inom området kan ha två våningar,
varav en av dem med tilltagen våningshöjd.
Placering av bebyggelse ska regleras så att
byggnader inte placeras närmare intilliggande
drivmedelsstation jämfört med dagens
placering.
SAMRÅD
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PLANDATA
Läge och areal
Planområdet (se Figur 1) innefattar endast
fastigheten Gällstad 1:147 vilken är belägen i
nordöstra delen av Gällstad ca 15 km söder om
Ulricehamns tätort. Fastigheten ligger vid
Trikågatan som i nordväst ansluter till
Ulricehamnsvägen och i sydost till Boråsvägen.

Området direkt norr och öster om fastigheten är
obebyggt med åkermark i norr och skog i öster.
Söder om fastigheten bedrivs textil
industriverksamhet. Totalt är Gällstad 1:147 cirka
10 392 m2.

Figur 1 Områdets läge i Gällstad
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Markägande
Fastigheten Gällstad 1:147 är i privat ägo.
Gällstad 1:147 belastas av ett avtalsservitut till
förmån för Gällstad 1:132.

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. Huvuddelen av
planområdet är redan ianspråktaget för
industri och detaljplanen bedöms inte leda till
negativ påverkan på uppställda
miljökvalitetsnormer. Se vidare under
”Konsekvensbeskrivning”.

SAMRÅDSHANDLING
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FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING
PLANBESTÄMMELSER
Allmänna platser
Ingen allmän platsmark ingår i planområdet.

Kvartersmark
Inom hela planområdet tillåts användning
J1HZ. J1 tillåter industri med begränsad
omgivningspåverkan. Det innebär att
verksamheter som i begränsad utsträckning
avger lukt, buller, ljusstörningar eller andra
typer av störningar kan lokaliseras här. Det
finns ingen tydlig gräns för när en verksamhet
är att betrakta som störande för omgivningen,
utan det är en bedömning som får göras i
samband med bygglovsprövning. J1
bestämmelsen medger nuvarande verksamhet
och reglerar att eventuella nya
industriverksamheter inte verkar störande för
boende i Gällstad samhälle. H och Z tillåter
detaljhandel respektive verksamheter vilket
ökar detaljplanens flexibilitet och möjliggör för
andra typer av icke störande verksamheter om
nuvarande verksamhet skulle flytta.

Byggnadsplacering regleras med prickad mark
som anger att marken inte får förses med
byggnad. En remsa prickmark med en bredd av
5 meter följer planområdesgränsen vilket
reglerar att byggnader inte uppförs för nära
intilliggande fastigheter. Ett undantag är
fastighetens sydvästra gräns mot Trikågatan,
där är bredden på prickmarken reglerad till 4
meter och följer då befintlig byggnad. I
planområdets västra hörn är prickmarken
bredare för att säkra att byggnader inte
placeras för nära intilliggande
drivmedelsstation.

Administrativa bestämmelser
Genomförandetiden är 5 år efter att
detaljplanen fått laga kraft.

Egenskapsbestämmelser
e1 anger största tillåtna byggnadsarea i % av
byggnadsytan inom användningsområdet och
gäller inom hela planområdet. Bestämmelsen
syftar till att maximera byggrätten och
samtidigt säkra att tillräcklig markyta finns
kvar för parkering, vändplan,
uppställningsplats för material och liknande.
För att reglera höjden på byggnader används
bestämmelse om högsta tillåtna nockhöjd
angivet i meter över havet (m ö.h.). Inom hela
planområdet tillåts en nockhöjd om +215 m
ö.h. vilket motsvarar två våningar med
tilltagen takhöjd i bottenplan för att rymma
skrymmande maskiner, lagerförvaring och
liknande. Trikågatan är belägen på en höjd av
205–206 m ö.h vilket medför att rubricerad
detaljplan tillåter en byggnad på strax över 9
meter upp till nock. Befintlig byggnad har en
höjd av cirka 6 meter.
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ILLUSTRATIONER

Figur 2 Illustrationen visar ett exempel på den maximala byggrätten som tillåts i rubricerad detaljplan.
Ljusgrå=befintlig byggnad, mörkröd=ny tillåten maximal utbyggnad.
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Figur 3 3D illustration över nuvarande byggnadsvolym.

Figur 4 3D exempel på illustration över den maximalt tillåtna byggrätten för rubricerad detaljplan.
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NATUR OCH KULTUR
Mark, vegetation och naturvärden
Rubricerad detaljplan bedöms inte innebära
några större förändringar av mark och
vegetation eftersom stora delar av marken
redan är ianspråktagen. Hela fastigheten är
sedan tidigare planlagd som kvartersmark.
Ytterligare hårdgjorda ytor kan tillkomma på
den nordöstra delen av fastigheten där marken
utgörs av en delvis sandig samt gräsbevuxen
yta med enstaka mindre träd och buskar.
Området används idag som uppställningsplats
för material och naturvärdena bedöms vara
låga.

BEBYGGELSE OCH SERVICE
Placering och utformning
Placering av byggnader regleras längsmed
fastighetsgräns med en 5 meter bred remsa
prickmark. Ett undantag är fastighetens
sydvästra gräns mot Trikågatan, där är
bredden på prickmarken reglerad till 4 meter
och följer då befintlig byggnad. Likt tidigare
detaljplan är planområdets västra hörn
reglerat med prickmark. Det för att säkerställa
att byggnader inte bebyggs för nära
intilliggande drivmedelsstation. Detaljplanen
reglerar även högsta tillåtna nockhöjd.

Tillgänglighet
Planområdet nås från Trikågatan och
tillgängligheten för fordon bedöms som god.
Området är flackt och består till stor del av en
asfalterad yta. Parkeringsytor och byggnader
ska uppföras så att en god tillgänglighet enligt
boverkets byggregler (BBR) säkerställs. Nya
byggnader ska vara tillgängliga för personer
med nedsatt rörelse- och/eller
orienteringsförmåga.

Grundläggning
En äldre geoteknisk utredning har gjorts i
anslutning till området vilken bör kunna läsas
som en indikation på
grundläggningsförutsättningarna inom
fastigheten.

1:132 i Gällstad (daterad 1994-08-12) är
grundläggningsförutsättningarna goda.
Grundläggningen för planerade byggnader ska
ske tjälsäkert med sulor/bottenplatta av
betong i de naturliga jordlagren eller på packad
fyllning där så erfordras med hänsyn till
markens höjdsättning. Sättningar förväntas bli
små och områdets stabilitet är tillfredställande.

Verksamheter
Inom planområdet tillåts industri med
begränsad omgivningspåverkan, detaljhandel
samt verksamheter.

Servitut
Gällstad 1:132 (härskande) har genom ett
servitut daterat 1995-08-28 rätt till tillträde till
fastigheten Gällstad 1:147 (tjänande) för all
framtid för att tillgodose servitutets syfte.

FRIYTOR
Strandskydd
Planområdet omfattas inte av strandskydd.

GATOR OCH TRAFIK
Gatunät och trafik
Detaljplanen innebär att nuvarande byggrätt
ökas från 30% av fastighetsarean inom
egenskapsområdet till 45 % av
användningsområdet. En
trafikalstringsberäkning för den tillkommande
byggrätten, ca 1 560 m2, har genomförts med
hjälp av Trafikverkets trafikalstringsverktyg.
Den största trafikbelastningen uppstår om den
tillkommande byggrätten utnyttjas för
handelsändamål. Enligt
trafikalstringsverktyget ökar då
årsdygnstrafiken med ca 800 fordon per dygn
vilket kommer fördelas mot vägarna 157 och
1700. Nuvarande vägutformning bedöms klara
denna trafikökning.

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

Enligt Översiktlig geoteknisk undersökning
för planerat industriområde inom Gällstad
SAMRÅD
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Parkering
All parkering och varumottagning inom
planområdet ska anordnas inom kvartersmark.
Ulricehamns kommuns parkeringsnorm ska
följas gällande anläggning och utformning av
parkering.

STÖRNINGAR
Buller
Planens genomförande bedöms inte innebära
en ökning av bullerstörningar för boende i
närområdet eftersom området är omgärdat av
industri- och handelsverksamheter i söder och
av åkermark i norr. Nuvarande verksamhet ger
inte upphov till industribuller. Användningen
industri preciseras på plankartan till att
medföra en begränsad omgivningspåverkan.
Det innebär att verksamheter som i begränsad
utsträckning avger lukt, buller, ljusstörningar
eller andra typer av störningar kan lokaliseras
här. Verksamheter skulle kunna generera visst
omgivningsbuller som exempelvis genom trafik
inom och utanför verksamhetsområdet eller
genom alstrande ljud från verksamheten. Det
finns ingen tydlig gräns för när en verksamhet
är att betrakta som störande för omgivningen,
utan det är en bedömning som får göras i
bygglovsprövningen. Vid eventuell förändrad
användning till detaljhandel alternativt
verksamhet kommer omgivningspåverkan
fortsatt att vara begränsad.
Närmsta bostad ligger ca 100 meter från
planområdet och bedöms inte påverkas.

Figur 5 Avstånd från planområde till närmsta
bostadsområde

Farligt gods
Fastigheten ligger inte intill någon
transportled för farligt gods. Transport av
fordonsbränsle till drivmedelsstationen på
intilliggande fastighet Gällstad 1:132
förekommer på vägar i närområdet.

Drivmedelsstation
I den riskanalys som tagits fram för
kommunen framgår ett minsta skyddsavstånd
från drivmedelstationer till omkringliggande
byggnader. Skyddsavståndet mot det för
planen aktuella användningarna ska vara
minst 25 meter. I planen regleras ett minsta
avstånd från drivmedelsstationen till närmsta
byggnad på cirka 50 meter.

Figur 6 Skyddsavstånd från drivmedelstation
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
Den tekniska försörjningen inom planområdet
är utbyggd och den nya detaljplanen innebär
inga förändringar.

Vatten och avlopp
Fastigheten är ansluten till vatten och avlopp
och ingen utökad anslutning behövs.

El, tele, bredband och värme
Fastigheten är ansluten till el, tele och fiber.
Fjärrvärmeledningar finns inte utbyggt i direkt
närhet till planområdet.

Dag- och dräneringsvatten
Den hantering och rening av dagvattnet som
finns idag bedöms klara av den exploatering
som rubricerad detaljplan tillåter.
Daggvattenflödena i området beräknas inte öka
nämnvärt som en konsekvens av den nya
planen, det eftersom en stor del av
planområdet redan utgörs av hårdgjord yta

Återvinningsstation
En återvinningsstation finns ca 200 meter
söder om planområdet, strax norr om
Boråsvägen.

Brandvattenförsörjning
Närmsta brandpost återfinns cirka 200 meter
ifrån planområdet i korsningen Trikågatan –
Boråsvägen. Med hänsyn till avståndet bör
alternativsystem tillämpas. Alternativsystem
bygger på att brandförsvaret transporterar
vatten med tankbilar till brandplatsen.
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TIDIGARE
STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLAN
Den gällande översiktsplanen för Ulricehamns
kommun antogs av kommunfullmäktige 201510-29. Översiktsplanen behandlar Gällstad
mer generellt och redovisar hela Gällstad som
ett område av lokalt intresse för turism.
Gällstad beskrivs även som utvecklingsområde
för framförallt verksamheter men även för
bostadsbebyggelse. Fastighet Gällstad 1:147
ligger inom ett område redovisat som
potentiell dricksvattenförekomst.

Ett område om ca 15 m2 vid fastighetens västra
hörn ingår i planområdet för ”Detaljplan för
Gällstad 1:132, del av, 1-09-11-03”. Tillåten
användning är drivmedelsförsäljning och
biltvätt, hela den berörda ytan är förlagd med
prickmark och får inte bebyggas.

Genomförandetid i gällande detaljplan
Genomförandetid för ”Detaljplan för Frölunda
8:6 m.fl. fastigheter i Gällstad 08-01-21” är 10
år. Genomförandetid för ”Detaljplan för
Gällstad 1:132, del av, 1. 09-11-03” är 5 år. För
båda berörda detaljplaner har alltså
genomförandetiden löpt ut.

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN
Den fördjupade översiktsplanen för Gällstad
antogs av kommunfullmäktige 2010-05-25.
Gällstad 1:147 ingår i denna i ett område
redovisat som utvecklingsområde för handel. I
den fördjupade översiktsplanen för Gällstad
föreslås ett promenadstråk s.k. ”handelsslinga”
som förbinder området kring Trikågatan med
andra handelsetableringar på den västra sidan
om Ulricehamnsvägen.

PROGRAM FÖR PLANOMRÅDET
Gällstad 1:147 ingår i planprogrammet för
Nordöstra Gällstad upprättad 2006-05-03.
Området runtom fastigheten, vilken redan då
var ianspråktagen, anses i planprogrammet
vara lämpligt för utveckling av handel och
service där ca 10 ha åkermark föreslås
ianspråktagas för handel och
serviceverksamheter.

Figur 7 Nuvarande planmosaik

DETALJPLAN
Planområdet för rubricerad detaljplan berörs
av två gällande detaljplaner. ”Detaljplan för
Frölunda 8:6 m.fl. fastigheter i Gällstad 08-0121” täcker huvuddelen av fastigheten Gällstad
1:147 och tillåter där handel och industri.
Verksamheten får enligt gällande detaljplan
inte vara störande för omgivningen. En högsta
byggnadshöjd tillåts om 8 m och en högsta
totalhöjd tillåts om 12 m. Detaljplanen tillåter
en största byggnadsarea om 30 % av nybildad
fastighetsarea.
SAMRÅD
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FÖRUTSÄTTNINGAR
NATUR OCH KULTUR
Mark och vegetation
Marken inom planområdet är plan med en
marknivå som skiftar mellan cirka +205 till +
206 m ö.h. Inom södra/sydvästra halvan av
planområdet utgörs marken av hårdgjorda ytor
i form av asfalt och bebyggelse. I norra/
nordöstra halvan av planområdet utgörs
marken av grus och sand med lite variation av
växtlighet i form av några enstaka buskar och
träd. Platsen används till uppställningsplats för
projektmaterial.

Markföroreningar
Området är inte bedömt som ett potentiellt
förorenat område enligt Länsstyrelsens EBHstöd.

Historik
Området har tidigare utgjorts av
jordbruksmark.

Figur 8 Drönarfoto 2020, planområdet markerat
i rött

Geoteknik
Enligt en översiktlig geoteknisk utredning över
del av fastigheten Gällstad 1:132 (nuvarande
Gällstad 1:148 och Gällstad 8:9) daterad 199408-12 framgår det att jordlagren består av
sandig mulljord med ringa djup samt därefter
sand. Fast lagrad jord, sannolikt morän, finns
7-15 meter under markytan. Grundvattenytan
låg vid undersökningstillfället på 1,1 – 1,9
meter under omgivande markyta. De naturligt
lagrade jordarna är inte skredbenägna. Det i
kombination med en i huvudsak plan markyta
innebär att risken för ras eller skred är
obefintlig. SGI klassar marken inom
planområdet som fastmark.

SAMRÅD

Figur 9 Planområde på Ortofoto från 1975

Radon
Enligt kommunens radonriskkartering består
området av isälvsmaterial och bedöms som
normalriskområde för radon. Arbetsgivaren
inom planområdet ansvarar för att kontrollera
att det generella gränsvärdet för radon inte
överskrids.
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Risk för höga vattenstånd
Efter bedömning av den skyfallskartering som
Sweco tog fram 20-05-18 finns det inga
problem med att ta hand om skyfall vare sig på
fastigheten eller i vattendraget dit avrinningen
leds.

Det förekommer inga kända fornlämningar
inom fastigheten. Under arbetet med tidigare
detaljplan ”Frölunda 8:6 mfl fastigheter i
Gällstad 08-01-21” gjordes en arkeologisk
förundersökning (Dnr 431-22685-2007) på
platsen i november 2006. Förundersökningen
resulterade i att endast fragmentiserade
boplatsrester påträffades inom den
angränsande fastigheten Frölunda 8:6.

BEBYGGELSE OCH SERVICE
Bebyggelse
Inom planområdet finns en industribyggnad.

Skola, affär, vård
Förskola, skola och livsmedelsbutik finns inom
1 km gångavstånd från planområdet. Närmsta
vårdcentral finns i centrala Ulricehamn.

VATTENSKYDDSOMRÅDE
Planområdet ligger inte inom något
vattenskyddsområde.

STRANDSKYDD
Planområdet omfattas inte av strandskydd.

RIKSINTRESSEN

Figur 10 Skyfallskartering, Sweco 20-05-18

Naturvärden
Planområdet ligger inom värdetrakt för skog
men bedöms inte inneha några av de värden
som värdetrakten avser bevara. Detta eftersom
planområdet ligger inom Gällstad samhälle och
till stor del redan är bebyggt eller hårdgjort. De
buskage och träd som finns på fastigheten
bedöms inte utgöra skogsmark. Naturvärdena
inom planområdet bedöms vara låga.

Kulturmiljövärden
Inga skyddsvärda kulturmiljöer bedöms finnas
inom planområdet. Planområdet angränsar till
riksintresset för kulturmiljövård MarbäckSödra Säm-Gällstad.

Fornlämningar

SAMRÅD

Planområdet omfattas inte av några
riksintressen. Däremot angränsar planområdet
till fastigheter där riksintresset för
kulturmiljövård Marbäck-Södra Säm-Gällstad
återfinns. Vidare exploatering inom
planområdet bedöms inte ha en negativ
påverkan på riksintresset.

GATOR OCH TRAFIK
Gatunät och trafik
Planområdet nås från Trikågatan som har
kommunalt huvudmannaskap. Trikågatan
sträcker sig mellan Boråsvägen (väg 1700) och
Ulricehamnsvägen (väg 157). Där gjordes år
2017 stickprovsmätningar som resulterade i en
ÅDT på 1346 respektive 2838 fordon.

Gång- och cykelvägar
Gång och cykelväg finns idag fram till
parkeringen på grannfastigheten Gällstad
1:148 men inte vidare in till planområdet.
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Kollektivtrafik
Planområdet ligger cirka 500 meter från
närmaste busshållplats.

Parkering
Parkering inom planområdet sker idag inom
fastigheten.

STÖRNINGAR
Buller
En trafikbullerkartering har gjorts för hela
Ulricehamns kommun. I planområdets utkant
mot Trikågatan beräknas bullernivåerna uppgå
till omkring 45–50 dB(A) och i de resterande
delarna till 40–45 dB(A).

Farligt gods
Planområdet ligger inte i närheten av utpekad
led för farligt gods. Transport av
fordonsbränsle till drivmedelsstation på
intilliggande fastighet Gällstad 1:132
förekommer dock på vägar i närområdet.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Fastigheten är via ledningsnät ansluten till
vatten, spill- och dagvatten.

El, tele, opto, bredband och värme
Fastigheten är ansluten till el, tele och fiber.
Fjärrvärmeledningar finns inte i direkt närhet
till området.

Avfall
En återvinningsstation finns ca 200 meter
söder om planområdet, strax norr om
Boråsvägen.

Dagvatten
Fastigheten har sedan tidigare en anvisad
servisledning för dagvatten. Det allmänna
ledningsnätet leder avrinningen vidare till
vattendraget som länkar samman med Sämån.
Efter bedömning av skyfallskarteringen bör
inte problem uppstå vara sig på fastigheten
eller i vattendraget dit avrinningen leds även
vid kraftiga skyfall så som vid 100-årsregn.

SAMRÅD
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UNDERSÖKNING OM
BETYDANDE
MILJÖPÅVERKAN
UNDERSÖKNING
Bedömningen är att genomförandet inte
innebär en betydande miljöpåverkan i den
betydelse som avses enligt 4 kap. 34 § PBL av
miljö, hälsa, hushållning av mark och vatten
och andra naturresurser. Detta då
planområdet är i anspråkstaget för
industriändamål och inte bedöms inneha några
höga naturvärden.

ARTSKYDDSFÖRORDNING
Det bedöms inte finnas lämpliga miljöer inom
planområdet för arter som skyddas enligt
artskyddsförordningen.

KONSEKVENSBESKRIVNING
HUSHÅLLNING MED MARK, VATTEN
OCH NATURRESURSER
Området är sedan tidigare bebyggt. Rubricerad
detaljplan medger att byggnader kan uppföras
till en högre höjd och exploateringsgrad än
tidigare. Planen innebär därav ett högre
utnyttjande av marken och en mer
resurseffektiv hushållning med mark.

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

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR
VATTEN
Naturvårdsverket har uppgett en måttlig
ekologisk status för Sämån: uppströms
Sämsjön (avrinningsområde). Förslag till
detaljplan bedöms inte ha en negativ påverkan
på miljökvalitetsnormerna för vatten.

PLANALTERNATIV
SAMRÅD

Planalternativet innebär att rubricerad
detaljplan blir gällande, vilket möjliggör ett
högre nyttjande av marken då byggnader kan
uppföras till en högre höjd och till en större
exploateringsgrad.

NOLLALTERNATIV
Ett nollalternativ innebär att ingen ny
detaljplan upprättas. Gällande detaljplan
fortsätter gälla, vilket innebär att byggnader
inte kan uppföras till mer än en högsta
byggnadshöjd på 8 meter och en högsta
totalhöjd på 12 meter. Ett nollalternativ
innebär även att den högsta tillåtna
exploateringsgraden fortsätter att vara 30 % av
egenskapsområdet.

SAMMANVÄGD BEDÖMNING
Då verksamhet tillåts växa och
markanvändningens flexibilitet tillåts öka för
framtida utvecklingsmöjligheter är den
sammanvägda bedömningen positiv till att en
ny detaljplan tas fram för området. En ny
detaljplan bedöms inte innebära negativa
konsekvenser då området redan är
ianspråktaget.

NATURVÄRDEN
Detaljplanen bedöms inte ha någon betydande
påverkan på naturvärdena.

KULTURMILJÖVÄRDEN
Planområdet angränsar till riksintresset för
kulturmiljövård Marbäck-Södra Säm-Gällstad.
Vidare exploatering inom planområdet bedöms
inte ha en negativ påverkan på riksintresset.

DAGVATTENHANTERING OCH AVLOPP
Planens genomförande förväntas inte medföra
någon åtgärd för det kommunala VA-systemet.
Ytterligare 20% av planområdet kan komma
att få en hårdgjord yta, vilket inte bedöms
påverka dagvattnet negativt i sådan
utsträckning att det innebär en betydande
påverkan. Vid nyanläggande av parkeringar
bör de utformas så någon form av rening av
dagvattnet sker, speciellt när det tillkommande
antalet parkeringsplatser överstiger 20
stycken. Det kan ske i form av svackdike med
19

infiltration och kupolbrunn. Eller med
gatubrunnar och dagvattenfilter.

TRAFIK
Detaljplanen innebär att nuvarande byggrätt
ökas från 30% av fastighetsarean inom
egenskapsområdet till 45 % av
användningsområdet. En
trafikalstringsberäkning för den tillkommande
byggrätten, ca 1 560 m2, har genomförts med
hjälp av Trafikverkets trafikalstringsverktyg.
Den största trafikbelastningen uppstår om den
tillkommande byggrätten utnyttjas för
handelsändamål. Enligt
trafikalstringsverktyget ökar då
årsdygnstrafiken med ca 800 fordon per dygn
vilket kommer fördelas mot vägarna 157 och
1700. Nuvarande vägutformning bedöms klara
denna trafikökning.

BULLER
Detaljplanens genomförande bedöms inte
påverka befintliga bullernivåer.

SAMRÅD
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
INLEDNING

Ansvarsfördelning
Ansvaret för att genomföra planen fördelas
enligt följande:

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.

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

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.

Östra Kinds Elkraft Ek för:
• Elförsörjning

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, och det 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 ingår i planområdet.
Trikågatan som leder fram till planområdet är
av typen allmän platsmark med kommunalt
huvudmannaskap

SAMRÅD

Fastighetsägare:
• Egen byggrätt samt övriga anläggningar på
kvartersmark

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Allmänt
Berörda fastighetsägare, kända
rättighetshavare och delägare i eventuella
samfälligheter framgår av
fastighetsförteckningen.
Då det bara finns en fastighet inom
planområdet uppkommer inga
fastighetsrättsliga konsekvenserna som behövs
behandlas.
Fastighetsbildning söks hos Lantmäteriet och
genomförs i första hand med stöd av avtal
mellan fastighetsägarna. Detsamma gäller vid
bildande av gemensamhetsanläggningar och
andra rättigheter.
Till förmån för fastigheten Gällstad 1:132 har
denne rätt att tillträda fastigheten Gällstad
1:147 för att tillgodose servitutets syfte.
Servitutet gäller för all framtid.
Servitutsområdet ligger på prickmark och
riskerar därmed inte att överbyggas i
framtiden.
Kommunen bedömer att det inte krävs
fastighetsindelningsbestämmelser för att
kunna genomföra detaljplanen. Om behov
uppstår, kan fastighetsindelningsbestämmelser
införas senare genom ändring av detaljplan.
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TEKNISKA FRÅGOR
Gator och trafik
Väg är utbyggt till planområdet. Gång- och
cykelväg finns fram till grannfastigheten
Gällstad 1:148.

Vatten, avlopp och dagvatten
Det kommunala vatten- och spillvattennätet
tillsammans med dagvatten är utbyggt i
anslutning till planområdet.

El, tele, bredband och fjärrvärme
Detaljprojektering av el, tele, bredband och
fjärrvärme genomförs av ansvarigt bolag.

Tekniska utredningar
En geoteknisk undersökning från år 1994
ligger till grund för detaljplanearbetet.

EKONOMISKA FRÅGOR
Detaljplanekostnader
Ett planavtal har upprättats mellan kommunen
och exploatören den 8 juni år 2020. Planavgift
ska inte tas ut vid prövning av lovärende.

Anslutningsavgift för vatten, avlopp och
dagvatten
UEAB tar ut avgift för anslutningar till VAnätet enligt gällande taxa.

Kostnader för el, tele, bredband och
uppvärmning
Kostnader för anslutningar till el, tele,
bredband och värmesystem tas ut av ansvarigt
bolag och bekostas av fastighetsägaren.

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

SAMRÅD

22

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
I arbetet med detaljplanen har följande
tjänstepersoner varit med och arbetat och/eller
lämnat underlag:
Pär Norgren, Ställföreträdande enhetschef,
miljösamordnare
Lars Stokka, Stadsarkitekt
Linus Cedervärn, Planarkitekt
Hanna Hedin, Planarkitekt
Rasmus Karlsson, Planarkitekt
Tommy Lind, GIS-ingenjör
Angelica Augustsson, Mark- och
exploateringsingenjör
Filip Lindevall, Mark- och
exploateringsingenjör
Victoria Oscarsson, Kart- och mättekniker
Johan Persson, Infrastruktur- och
trafikplanerare
Henrik Wetterholm, Bygglovsingenjör
Malin Lindgren, Bygglovsingenjör
Johan Lundström, Sektionschef VA Planering,

MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD

Sara Helmrot
Vik. Planchef
Linus Cedervärn
Planarkitekt

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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