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Delegationsbeslut  Datum: 2020-12-08 
 
 

Delegationsbeslut rättelse detaljplan för del av 
Stockrosen 1 m.fl., Ulricehamn  
Diarienummer: 2020/584  
 
Beslut 
Den antagna detaljplanen för del av Stockrosen 1 m.fl. rättas genom att de felaktiga 
användnings- och planområdesgränserna justeras.  
 
Sammanfattning 
En rättelse behöver göras i detaljplanen för del av Stockrosen 1 m.fl., vilken antogs av 
kommunstyrelsen den 3 juni 2019. Rättelsen avser justeringar om ca 5 – 15 cm av delar av 
planområdesgränsen samt vissa användningsgränser. Berörda gränser har i 
digitaliseringsarbetet av misstag förskjutits några centimeter åt sydöst vilket resulterar i 
att de inte följer fastighetsgränser och omgivande detaljplanegränser. 
 
Ärendet 
Ett förbiseende av ett uppenbart misstag som kan likställas med ett skrivfel har gjorts i den 
antagna detaljplanen för del av Stockrosen 1 m.fl. Vissa av detaljplanens användnings- och 
planområdesgränser har under det digitala arbetet med plankartan oavsiktligt förskjutits ca 5 
cm söderut och ca 15 cm österut vilket resulterar i att dessa gränser inte följer fastighetsgräns 
och i vissa fall inte angränsande detaljplanegränser. De felaktiga detaljplanegränserna kan ha 
betydelse för fastigheternas planenlighet och kan ge upphov till problem vid framtida bygglov 
om plankartan inte rättas. Det är tydligt att felen beror på misstag vid uppritningen av den 
digitala plankartan vilket går att likställa med ett skrivfel. Enligt länsstyrelsen är det 
förvaltningslagen § 36 som skall användas vid en sådan här rättelse. 
 
Samtliga användningsgränser som ska följa fastighetsgränsen för Stockrosen 1 är förskjutna. 
På sida 22 i planbeskrivningens genomförandekapitel framgår tydligt vilka delar av berörda 
fastigheter som ska regleras, och på vilket sätt de ska regleras, för att fastighetsgränserna ska 
följa detaljplanens gränser. De detaljplanegränser som föreslås justeras är inte angivna som 
gränser efter vilka fastighetsgränserna ska regleras. Det är därmed tydligt att avsikten är att 
dessa användningsgränser ska följa fastighetsgränserna och att förskjutningen är ett misstag. 
 
I planområdets sydöstra hörn har användningsgränsen för GATA förskjutits så att en 5 cm 
bred kil av misstag planlagts som PARK istället för GATA över en del av Tre rosors väg. Detta 
är ett uppenbart misstag eftersom det tydligt framgår i planbeskrivningen att den allmänna 
platsmarken inom berört område ska kvarstå i enlighet med tidigare gällande detaljplan där 
Tre rosors väg är planlagd som GATA. 
 
Delar av den västra och nordvästra planområdesgränsen har förskjutits så att detaljplanen 
inte följer angränsande detaljplanegränser och tillika fastighetsgränser. Detta ger upphov till 
felaktigheter för hur rubricerat planområde hänger ihop med den större planmosaiken. I 
planbeskrivningen framgår tydligt hur angränsande detaljplaner berörs av rubricerad 
detaljplan och det är utifrån detta uppenbart att förskjutningen är ett misstag. 
 
En justering av de felaktiga gränserna har gjorts i den digitala plankartan så att de följer 
fastighetsgränser och angränsande detaljplanegränser. Avstånden mellan de felaktigt 
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förskjutna plangränserna och fastighetsgränserna de ska följa är för små för att kunna 
upptäckas vid granskning av plankartan i PDF- eller utskrivet format. Felen är därför endast 
av betydelse vid digital användning och granskning av plankartan. En illustration är tillagd i 
plankartan där de justerade gränserna är markerade i rött. 
 
 
Beslutsunderlag 

1 Plankarta rättelse del av Stockrosen 1 m.fl., Ulricehamn 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
Enligt delegation: 
 
 
Sara Helmrot  
Vik. Planchef   
Miljö och samhällsbyggnad 
 
  
   
 
Detta beslut har bekräftats elektroniskt och saknar därför underskrift. 


