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1

Bakgrund

Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun beslutade 2016-09-08 § 224 genom
planprioriteringslistan att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Gällstad 1:132. Syftet med
detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt vård- och omsorgsboende, en förskola, utökning av
befintlig livsmedelsbutik samt viss bostadsbebyggelse. Planområdet ligger i tätorten Gällstad,
söder om Ulricehamns tätort och är cirka sju (7) hektar stort, varav cirka fyra (4) hektar
utgörs av jordbruksmark.

Bild 1. Översiktskarta. Gällstad tätort är markerat med röd stjärna.

Med anledning av att en väsentlig del av planområdet utgörs av jordbruksmark tas en
lokaliseringsutredning fram. Syftet med lokaliseringsutredningen är att utreda om
jordbruksmarken inom planområdet är brukningsvärd, om intentionen med detaljplanen
utgör väsentliga samhällsintressen, samt om behovet kan tillgodoses på ett från allmän
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
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2

Brukningsvärd jordbruksmark

2.1 Bakgrund
Jordbruksmark är en viktig resurs för att säkra dagens och framtidens matproduktion, samt
för att långsiktigt bibehålla den biologiska mångfalden. Exploateringen av jordbruksmark är
därför lagstyrd enligt 3 kap 4 § miljöbalken (MB). Vid exploatering av jordbruksmark måste
kommunen kunna påvisa att bebyggelsen eller anläggningen behövs för att tillgodose ett
väsentligt samhällsintresse och att detta behov inte kan tillgodoses på ett tillfredsställande
sätt genom att annan mark tas i anspråk. För att göra en sådan bedömning ska olika
alternativa lokaliseringar pekas ut, beskrivas och slutligen vägas mot varandra för att kunna
påvisa den mest lämpliga.

2.2 Bedömning av jordbruksmarkens värde
I en dom från Mark-och
miljööverdomstolen (P 4087–15)
fastslås att “med brukningsvärd
jordbruksmark menas sådan mark
som med hänsyn till läge,
beskaffenhet och övriga
förutsättningar är lämpad för
jordbruksproduktion”.
Varken den gällande
översiktsplanen eller den fördjupade
översiktsplanen (FÖP) för Gällstad
behandlar brukningsvärd
jordbruksmark. Därför används den
nya översiktsplanen, som nu är
under framtagande, som stöd i
Bild 2. Gula områden utgöras av brukningsvärd
jordbruksmark enligt den nya översiktsplanens, Ulricehamn
denna lokaliseringsutredning. En
2040, kriterier.
stor del av planområdet är utpekat
som jordbruksmark i granskningsversionen av den nya översiktsplanen, Ulricehamn 2040.
Vid utpekande av brukningsvärd jordbruksmark i den nya översiktsplanen utgår
Ulricehamns kommun från jordbruksverkets blockdatabas som visar mark som lantbrukare
sökt EU-stöd för. Därtill används Lantmäteriets fastighetskarta som visar odlad mark, samt
skiktet Annan öppen mark. Skiktet Annan öppen mark bedöms generellt som brukningsvärd
jordbruksmark, med undantag för bland annat små arealer och kraftiga lutningar. Riksväg 40
samt mark som redan är detaljplanelagt för annat än L - odling och djurhållning undantas.
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2.3 Slutsats
Utifrån definitionen av begreppet ”brukningsvärd jordbruksmark” och de värden som
redovisas ovan konstateras det att jordbruksmarken inom aktuellt planområde klassas som
brukningsvärd och lämpar sig för jordbruksproduktion.
En exploatering skulle innebära att brukningsvärd jordbruksmark försvinner. Disponeringen
inom planområdet går dock i linje med granskningsversionen av den nya översiktsplanen,
Ulricehamn 2040. Enligt den nya översiktsplanen ska disponering ske så att så liten negativ
påverkan som möjligt görs för att bedriva rationellt jordbruk. Detta görs genom att
exploateringen är lokaliserad i kantläge mot befintlig bebyggelse och att en
sammanhängande enhet planlagd som NATUR behålls. Detta innebär att en
sammanhängande enhet jordbruksmark säkerställs.
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3

Väsentligt samhällsintresse

3.1 Bakgrund
Enligt 3 kap 4 § MB får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan
mark tas i anspråk. Det är 2 kap 2 § Plan- och bygglagen (PBL) som anger att
bestämmelserna om hushållning med mark och vattenområden i MB ska tillämpas vid
planläggning. I detaljplaner ska kommunerna därmed föra ett resonemang kring den
brukningsvärda jordbruksmarkens kvalitet, om det exploaterande intresset verkligen är ett
väsentligt samhällsintresse, samt redogöra för varför förutsättningarna att ta annan mark i
anspråk inte är tillfredsställande.

3.2 Begreppet väsentligt samhällsintresse
Det finns ingen tydlig definition av begreppet väsentligt samhällsintresse, vilket öppnar upp
för tolkningar. Ulricehamns kommun har i granskningsversionen av sin nya översiktsplan,
Ulricehamn 2040, beskrivit vad kommunen anser som väsentligt samhällsintresse: ”Ett av de
väsentliga samhällsintressen som fastställs i översiktsplanen är planläggning inom och i
direkt anslutning till befintliga tätorter som syftar till att utveckla tätorterna. Detta
eftersom hela kommunen gynnas av utveckling av kommunens tätorter samt då det är en
förutsättning för utvecklingen av bostadsbeståndet. Vid sådan planläggning får
brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk om inga andra platsalternativ bedömts vara
tillfredsställande.” Länsstyrelsen Västra Götaland har inte under samråd eller granskning av
Ulricehamn 2040 yttrat sig negativt om någon av kommunens definitioner av väsentligt
samhällsintresse.

3.3 Bedömning
Detaljplanen föreslår markanvändningen skola, vård, bostäder, centrum och natur.
Kommunens ambition är att skapa ett nytt samverkanshus med ett vård- och omsorgsboende
och en förskola, samt bostadsbebyggelse och mindre serviceverksamhet. Denna planläggning
innebär en utveckling av befintlig tätort vilket i översiktsplanen definieras som ett väsentligt
samhällsintresse.
Planläggning för vård- och omsorgsboende samt förskola innebär även möjliggörande för
samhällsviktiga verksamheter (Vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet,
2019, msb). Vård- och omsorgsboende är en samhällsviktig verksamhet vars lokalisering är
av yttersta betydelse eftersom det berör en samhällsgrupp som riskerar att bli särskilt
berörda av låg tillgänglighet. Exploatering enligt den nya detaljplanen innebär därmed att
såväl ett väsentligt samhällsintresse tillgodoses som behovet av samhällsviktiga
verksamheter.
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4

Alternativ lokalisering

4.1 Inledning
Alternativa lokaliseringar har utretts för att kunna bedöma om behovet av ett nytt
samverkanshus samt nya bostäder kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Samtliga lokaliseringsalternativ är
belägna inom Gällstad tätort.
Beslut om en ny förskola i Gällstad bygger på en långsiktig bedömning av behovet av
förskoleplatser i Gällstad (Långtidsprognos 2020-2039 och delområdesprognos med fokus
på skolperspektiv och äldreomsorg). Förutom att utöka förskoleplatserna finns också behov
av att skapa mer ändamålsenliga och sammanhållna lokaler. I dagsläget är förskolan i
Gällstad uppdelad på två olika platser, vilket är en följd av att det inte finns tillräcklig
utrymme vid dessa lokaler för en sammanhållen förskoleverksamhet. En av de platser som
förskolan idag bedriver verksamhet i är Gällstad skolas lokaler. Parallellt med förskolans
behov står också Gällstads skola inför brist på klassrum. I och med att förskolan flyttar ut
från skolan kan den lokalytan tas i anspråk för grundskolan F-6.
I det kommunalpolitiska handlingsprogrammet 2019-2022 (Kommunalpolitiskt
handlingsprogram 2019-2022, antaget av kommunfullmäktige 2019-04-25 § 72) står det att
förskolor och F-6 skolor ska finnas kvar och utvecklas på de orter de finns idag.
Antalet äldre ökar i hela kommunen (Långtidsprognos 2020-2039 och delområdesprognos
med fokus på skolperspektiv och äldreomsorg). Detta innebär att behovet av lokaler för
hemtjänst och vård-och omsorgsboende bedöms kunna tillgodoses i samtliga delar av
kommunen förutom Ulricehamns centralort och i kommunens södra del, vilken försörjs i och
från Gällstad. Det planerade samverkanshuset syftar både till att ersätta det befintliga vårdoch omsorgsboendet Ekero, samt utöka antalet platser. Att ha vård-och omsorgsboenden i
flera delar av kommunen anses viktigt utifrån att Ulricehamn är en stor kommun med långa
avstånd, och utifrån att människor ska ha större möjlighet att bo kvar i den del av kommunen
som de tidigare bott inom. Gällstad är den ort i kommunens södra del som har störst
serviceutbud. Möjligheten till ett socialt och mer självständigt liv bedöms vara som störst i
Gällstad. Tillgänglighetsaspekterna prioriteras högt i alla delar av denna
lokaliseringsutredning. Därmed bedöms ingen annan ort än Gällstad i kommunens södra del
som likvärdig för lokalisering av vård-och omsorgsboende.
Vidare ser kommunen fördelar med samverkanshus ur såväl ekonomiska som sociala
aspekter, och strävar efter sådana lösningar i de fall där båda verksamheternas behov innebär
att denna möjlighet finns. I det kommunalpolitiska handlingsprogrammet 2019-2022 ges
kommunens verksamheter inriktningen att samarbetet mellan sektor välfärd och sektor
lärande ska förstärkas och att det ska planeras för fler samverkanshus i kommunen. I
handlingsprogrammet står det också att nytt samverkanshus i Gällstad ska vara klart under
mandatperioden.
Utifrån ovan nämnda förutsättningar bedöms det som nödvändigt att nytt samverkanshus
bestående av vård-och omsorgsboende och förskola ska lokaliseras i Gällstad och att
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lokalisering i någon kommunens andra tätorter inte bedöms kunna tillgodose det nuvarande
och långsiktiga behovet.

4.2 Urvalskriterier
För att kunna identifiera alternativa lokaliseringar inom Gällstad har urvalskriterier tagits
fram. Fokus i detta skede är tillgänglighet och storlek. Detta eftersom planen berör en
samhällsgrupp som är särskilt känsliga för låg tillgänglighet, och att marken behöver ha
tillräcklig yta för att långsiktigt kunna tillgodose behovet av förskola och omsorg. Följande
urvalskriterier har legat till grund för urvalet av alternativa lokaliseringar:
•
•

mark inom 300 meter från Gällstad centrum
mark på minst 5 hektar

5
4

1
2

3

Bild 3. Bilden visar lokaliseringsalternativ numrerade 1-5.

9

Lokaliseringsutredning för detaljplan för Gällstad 1:132 m.fl. Vård och omsorgsboende samt förskola

4.2.1 Lokalisering 1

Bild 4. Bilden visar lokalisering 1.

Urvalskriterier
Central placering

Kommentar
Ca 1 kilometer till central
punkt i Gällstad
med matbutik.

Markyta

Ca 1,5 hektar.

10

Bedömning
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4.2.2 Lokalisering 2

Bild 5. Bilden visar lokalisering 2.

Urvalskriterier
Central placering

Kommentar
Ca 800 meter till central punkt i
Gällstad med matbutik.

Markyta

Ca 5 hektar.
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Bedömning
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4.2.3 Lokalisering 3

Bild 6. Bilden visar lokalisering 3.

Urvalskriterier
Central placering
Markyta

Kommentar
Ca 500 meter till central punkt i
Gällstad med matbutik.
Ca 2,5 hektar.
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Bedömning
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4.2.4 Lokalisering 4

Bild 7. Bilden visar lokalisering 4.

Urvalskriterier
Central placering

Kommentar
Bedömning
Ca 150 meter till central punkt
i Gällstad med matbutik.

Markyta

Ca 6 hektar.
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4.2.5 Lokalisering 5

Bild 8. Bilden visar lokalisering 5.

Urvalskriterier
Central placering
Markyta

Kommentar
Ca 250 meter till central punkt i
Gällstad med matbutik.
Ca 8 hektar.

Bedömning

4.2.6 Sammanfattning
Lokalisering 4 och 5 lever upp till uppsatta urvalskriterier. Dessa två utvärderas och jämförs
därför vidare i avsnitt 4.3, medan övriga lokaliseringsalternativ härmed förkastas.
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4.3 Bedömningskriterier
För att bedöma den mest lämpliga lokaliseringen utav de lokaliseringsalternativ som lever
upp till båda urvalskriterierna har sex bedömningskriterier tagits fram:
•
•
•
•
•
•

mark i anslutning till befintlig gång- och cykelväg
mark högst 400 meter från befintlig busshållplats
markförhållanden
naturvärden
jordbruksmark
fördjupad översiktsplan

4.3.1 Lokalisering 4

Bild 9. Bilden visar lokalisering 4.

Bedömningskriterier
Befintlig GC-väg
Kollektivtrafik
Markförhållanden
Naturvärden

Kommentar
Bedömning
Gång- och cykelväg finns i
anslutning till planområdet.
Närmaste busshållplats är drygt 350
meter bort från nordvästra delen av
möjligt område.
Lågpunkt med översvämning vid
skyfall med 100-årsregn.
Finns inom området men kan
skyddas i en eventuell detaljplan.
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Jordbruksmark

Delvis jordbruksmark i kantläge av
större enhet.
Fördjupning av översiktsplan Går delvis i linje med
översiktsplanen då området föreslås
exploateras för flerbostadshus och
handel.

Sammanfattning
Området ligger cirka 150 meter från Gällstad centrum och är beläget i anslutning till en
befintlig gång- och cykelväg, vilket är positivt utifrån tillgänglighet och hållbart resande.
Busshållplats finns längs Ulricehamnsvägen i höjd med korsningen Skolgatan - Kärråsvägen.
Hållplatsen ligger 350 meter från området, vilket innebär att kollektivtrafik är ett möjligt
färdmedel för såväl boende på vård-och omsorgsboendet, besökare, föräldrar och personal.
Marken består av flack jordbruksmark med översvämningsrisk vid skyfall. En exploatering
skulle innebära att brukningsvärd jordbruksmark försvinner. Disponeringen inom
planområdet går dock i linje med granskningsversionen av den nya översiktsplanen
Ulricehamn 2040. Enligt denna ska disponering ske så att så liten negativ påverkan som
möjligt görs för att bedriva rationellt jordbruk. Detta görs genom att exploateringen är
lokaliserad i kantläge mot befintlig bebyggelse och behåller en sammanhängande enhet
planlagd som NATUR. Detta innebär att en sammanhängande enhet jordbruksmark
säkerställs.
Naturvärden på jordbruksmark kan variera stort. Det kan finnas allt ifrån mycket små värden
på en intensivt brukad åker till mycket höga på exempelvis magra betesmarker. Dessutom
finns det ofta naturvärden kopplade till kanterna på jordbruksmarken där det vanligtvis finns
biotopskydd som diken, stenmurar och åkerholmar. Detaljplaneläggning av området
förutsätter att naturvärdesinventeringar görs under detaljplanearbetet för att få vetskap om
eventuella naturvärden och lämpliga åtgärder.
I den fördjupade översiktsplanen är området utpekat som ett utvecklingsområde för
flerbostadshus och handel. När FÖP:en togs fram utgick kommunen från att Gällstad skulle
utöka och växa som handelsort. Därför föreslås mycket mark för sådana ändamål.
Utvecklingen har inte skett som sådan men marken har trotts allt, i samband med att FÖP:en
togs fram, bedömts som lämplig och möjlig att exploatera.
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4.3.2 Lokalisering 5

Bild 10. Bilden visar lokalisering 5.

Urvalskriterier
Befintlig GC-väg

Kommentar
Gång- och cykelväg finns i
anslutning till planområdet.
Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats är
drygt 450 meter bort från
nordvästra delen av möjligt
område.
Markförhållanden
Sumpskog
Naturvärden
Sumpskog, höga naturvärden
Jordbruksmark
Inte jordbruksmark
Fördjupning av översiktsplan Utpekat som naturvärden

Bedömning

Sammanfattning
Området ligger cirka 250 meter från Gällstad centrum och är beläget i anslutning till en
befintlig gång- och cykelväg, vilket är positivt utifrån tillgänglighet och hållbart resande.
Busshållplats finns längs Ulricehamnsvägen i höjd med korsningen Skolgatan - Kärråsvägen.
Hållplatsen ligger 450 meter från området, vilket innebär att kollektivtrafik på grund av
avståndet kan vara ett mindre tillgängligt färdmedel framförallt för boende på vård- och
omsorgsboendet.
Marken består av sumpskog och inom området finns höga naturvärden. Äldre sumpskogar
tar mycket lång tid att bygga upp och deras värden är nästan omöjliga att kompensera för
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inom rimligt tidsperspektiv. Enligt Skogsstyrelsens målbilder för god miljöhänsyn ska
sumpskog lämnas utan avverkning.
Även kommunen gör bedömningen att sumpskogar är olämpliga att exploatera. Dels har de
oftast höga eller mycket höga naturvärden. De är också viktiga för vattenballansen i området
då de utjämnar flöden över tid. Förutom detta är de tekniskt olämpliga att bebygga på grund
av högt grundvatten och instabila jordarter. Översvämningsrisken är också stor då de ligger i
lågpunkter i landskapet.
I FÖP:en är området utpekat som ett område med naturvärden. En exploatering inom
område går därför emot FÖP:ens intentioner.
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5

Slutsatser

Enligt de angivna bedömningskriterierna anses Lokalisering 5 inte ha tillräckligt med
fördelar för att vara jämförbart med det aktuella planområdet Lokalisering 4.
Lokalisering 4 ligger inom jordbruksmark vars naturvärden kan variera stort. Det kan finnas
allt ifrån mycket små värden på en intensivt brukad åker till mycket höga på exempelvis
magra betesmarker. Dessutom är det ofta naturvärden kopplade till kanterna på
jordbruksmarken där det många gånger finns biotopskydd som diken, stenmurar och
åkerholmar. Detaljplaneläggning av området förutsätter att naturvärdesinventeringar görs
under detaljplanearbetet för att få vetskap om eventuella naturvärden och lämpliga åtgärder.
Lokalisering 5 ligger inom en sumpskog. En exploatering inom området skulle betyda att
betydande ingrepp görs i sumpskog i form av avverkning, vilket går emot Skogsstyrelsens
målbilder för god miljöhänsyn. Sumpskogar utgör också en miljö som i stort sett är omöjlig
att kompensera för. Förutom detta är sumpskogar tekniskt olämpliga att bebygga med högt
grundvatten och instabila jordarter. Därmed bedöms en etablering inom Lokalisering 5 inte
vara tillfredsställande ur allmän synpunkt.
Sammantaget är det rimligare att hantera naturvärden i form av diken, stenmurar med mera
än att kompensera värden som finns i sumpskogar. Detta eftersom naturvärden på
jordbruksmarken är koncentrerat till specifika platser inom området, medan sumpskogen i
sig innebär höga naturvärden.
Det aktuella planområdet är centralt beläget samt tillräckligt stort till ytan för att exploatera.
Endast Lokalisering 4 har stöd för exploatering i den fördjupade översiktsplanen. Den
nackdel som identifierats för Lokalisering 4 är att jordbruksmark behöver tas i anspråk.
Disponeringen inom planområdet går dock i linje med granskningsversionen av den nya
översiktsplanen. Enligt denna ska disponering ske så att så liten negativ påverkan som
möjligt görs för att bedriva rationellt jordbruk. Detta görs genom att exploateringen är
lokaliserad i kantläge mot befintlig bebyggelse och behåller en sammanhängande enhet
planlagd som NATUR. Detta innebär att en sammanhängande enhet jordbruksmark
säkerställs.
Därmed bedöms planförslaget (Lokalisering 4) utgöra det bästa tänkbara alternativet, varpå
behovet av nytt samverkanshus inte bedöms kunna tillgodoses på ett från allmän synpunkt
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
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