PLANBESKRIVNING
ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV
BOGESUND 1:188 m fl. Berörda fastigheter:
FRIDHEM 6 & 7
Ulricehamns kommun, Västra Götalands län

Standardförfarande enl. 5 kap. 7 § Plan och bygglagen (2010:900)

SAMRÅDSHANDLING
Diarienummer: 2021/295
Upprättad: 2022-04-04

Vad är en detaljplan?
En detaljplan är juridiskt bindande och regleras i Plan- och bygglagen. En detaljplan
visar bland annat hur mycket marken får bebyggas, hur höga byggnader får vara och
hur marken får användas, exempelvis om det ska vara bostäder, industri eller en
park inom området. 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.

Detaljplanens olika steg
UPPDRAG

SAMRÅD

HANDLÄGGNING

GRANSKNING

BEARBETNING

ANTAGANDE

LAGA KRAFT

JUSTERING

1.Uppdrag
Ett detaljplanearbete kan inledas på olika sätt. Det kan initieras från politiskt håll för
att lösa ett behov av detaljplanerad mark. En ansökan om att upprätta eller ändra en
detaljplan kan även skickas in av en exploatör eller fastighetsägare.

2.Samråd
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan skickas det ut på samråd.
Remissinstanser och sakägare, de personer som anses vara direkt berörda av
planförslaget, får ett utskick med information om planarbetet. Förslaget läggs även
ut på kommunens hemsida. Samrådet innebär att invånare får möjlighet att lämna
synpunkter på detaljplanen.

3.Granskning
Efter samrådet bearbetas detaljplanen och eventuella justeringar görs.
Granskningen är nästa tillfälle att lämna synpunkter, där berörda myndigheter,
fastighetsägare och sakägare åter igen får möjlighet att ta del av kommunens förslag.
Även här får de som anses vara direkt berörda av planen ett utskick.

4.Antagande och laga kraft
Efter granskningstiden kan mindre ändringar göras utifrån de synpunkter som
inkommit. Beslutet att anta detaljplanen kan överklagas av de som inte fått sina
synpunkter tillgodosedda under samrådet eller granskningen. Om ingen överklagar
detaljplanen inom tre veckor så får detaljplanen laga kraft.
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Vad är en planändring?
Om en detaljplan behöver kompletteras eller ändras och inte frångår sitt
ursprungliga syfte, är det möjligt att ”ändra” en detaljplan. Bestämmelser kan då
läggas till, tas bort eller ändras ur den befintliga detaljplanen. De ursprungliga
planhandlingarna är fortfarande gällande, planändringen ska därför komplettera de
befintliga handlingarna och de ska läsas tillsammans 2 kap 15 § BFS: 2020:8.
Till varje detaljplan finns en plankarta samt en planbeskrivning med
genomförandebeskrivning som förklarar syftet med planen och på vilket sätt den ska
genomföras. Avsikten är att alla som berörs av detaljplanen ska förstå vilka
konsekvenserna blir när planen genomförs. Planbeskrivningen har ingen egen
rättsverkan. Plankartan är den handling som är juridiskt bindande och anger till
exempel vad som ska vara allmän platsmark och kvartersmark. Den kan också
reglera hur byggnader ska placeras, utformas med mera. Plankartan är den handling
som ligger till grund för kommande bygglovsprövning.
I samband med planarbetet upprättar kommunen även en undersökning om
betydande miljöpåverkan för att avgöra om planändringen kan antas innebära en
betydande miljöpåverkan eller inte. Om kommunen anser att planändringen kan
antas innebära en betydande miljöpåverkan behöver en miljökonsekvensbeskrivning
upprättas.
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HANDLINGAR
Till planändringen hör följande handlingar:
• Planbeskrivning, denna handling
• Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000 (A3)
• Planbeskrivning, detaljplan Bogesund 1:188 m fl, laga kraft 11/10-2011
• Genomförandebeskrivning, detaljplan Bogesund 1:188 m fl, laga kraft 11/10-2011
• Fastighetsförteckning, 17/03-2022.

BILAGOR
• Bilaga A: Solstudie, planändring av Bogesund 1:188 m fl
• Bilaga B: Volymstudie, planändring av Bogesund 1:188 m fl
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INLEDNING
Bakgrund
Fastighetsägaren för Fridhem 6 och 7 har under våren 2021 inkommit med en
ansökan om planbesked för att ändra gällande planbestämmelser om högsta tillåtna
nockhöjd för nämnda fastigheter. På grund av områdets lutande terräng,
fastigheternas lokalisering till den redan uppförda lokalgatan och gällande
detaljplans planbestämmelser är fastigheterna komplexa att bebygga på ett hållbart
och användbart sätt.
Fastigheternas marknivå ligger mellan +191 meter över havet (m ö.h.) i väst
respektive +199,3 m ö.h. i öst. Lokalgatan till fastigheterna är situerad på ungefär
+199,3 m ö.h., vilket innebär att ny bebyggelse måste uppföras nedanför lokalgatan.

BESKRIVNING AV PLANÄNDRINGEN
Planändringens syfte och huvuddrag
Syftet med planändringen är att pröva markens lämplighet av en högre nockhöjd för
fastigheterna Fridhem 6 och 7. En utökad nockhöjd säkerställer att den planerade
bostadsbebyggelsen kan utformas med tillgängliga och användbara entréer till
lokalgatan.
Avsikten är att utöka nockhöjden med 3,2 meter, vilket säkerställer att ny
bostadsbebyggelse kan uppföras högre upp i den lutande terrängen. Detta innebär
att byggnader kan placeras närmre den redan uppförda lokalgatan, vilket skapar
goda förutsättningar för att tillgänglighetskraven i Boverkets byggregler –
föreskrifter och allmänna råd (BBR 2011:6) kan tillgodoses.
Enligt 3:122 i Boverkets byggregler - föreskrifter och allmänna råd (BBR 2011:6), ska
minst en tillgänglig och användbar gångväg finnas mellan tillgängliga entréer till
byggnader och allmänna gångvägar i anslutning till tomten. Ett krav som med
gällande förutsättningar är komplex att uppnå, på grund av planområdets topografi
och gällande detaljplans bestämmelser.
Planändringen avser även att avreglera vissa planbestämmelser som inte fyller
någon funktionalitet. Syftet med detta är att möjliggöra för en genomförbar och
användbar plan. Motiveringen för avreglering av de specifika bestämmelserna finns
under ”Motiv till planändringen”.
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Geografiskt läge, areal och markägoförhållanden
Planändringen gäller för fastigheterna Fridhem 6 och 7. Fastigheterna är situerade
inom Fridhemsområdet i södra delen av Ulricehamn (Se fastighetskartan nedan).
Området för planändringen omfattar ungefär 2000 m2. Fastigheterna är i privat ägo.

Fastighetskarta - Fastigheter som berörs av planändringen är markerade med röd färg.

Tidplan
Följande översiktlig tidplan gäller för planändringen:
Samråd
Granskning
Antagande

kvartal 2, 2022
kvartal 3, 2022
kvartal 4, 2022

Planprocessen för planändringen genomförs med standardförfarande i enlighet med
5 kap. 7 § plan- och bygglagen (PBL). Myndigheter, fastighetsägare, föreningar,
enskilda med fler som har ett väsentligt intresse av planändringen ska beredas
tillfälle till samråd. Synpunkter på planen kan lämnas flera gånger under
planprocessen. Mellan de olika skedena redovisas de framförda synpunkterna.
Planändringen får laga kraft tre veckor efter antagande, om den inte prövas eller
överklagas.
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Bebyggelse
Gällande detaljplan möjliggör för användningen bostäder, detta ändras inte av
planändringen. Platsen har prövats lämplig för bostadsbebyggelse genom gällande
detaljplan och förutsättningarna för detta inte har förändrats.
Planändringen utökar den högsta tillåtna nockhöjden till +205,5 m ö.h. vilket är en
ökning på 3,2 meter jämfört med gällande detaljplan. Det innebär en ungefärlig
byggnadshöjd på 6,2 meter från lokalgatan.
Figurerna X, Y, Z och W (sida 8 och 9) illustrerar hur stadsbilden kan förändras i de
fall fastigheterna inom planområdet bebyggs i enlighet med gällande detaljplans
högsta tillåtna nockhöjd respektive den högsta tillåtna nockhöjd som rubricerad
planändring föreslår. Figurerna X och Y synliggör förändringen som möjliggörs sett
från söder till norr medan figurerna Z och W presenterar samma förändring men
från perspektivet väster mot öst. Sektionsbilderna tydliggör att planändringen
medför en höjdsättning där nockhöjden för Fridhem 6 och 7 snarare förknippas med
höjden för Fridhem 9 än Fridhem 8, vilket gällande detaljplan gör idag.
Följande karta visar vart ifrån figurerna X, Y, Z, och W är ritade ifrån.

Sektionskarta - Den rosa linjen visar skärningen för figurerna Z och W, den ljusblå linjen
visar skärningen för figurerna X och Y.
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Sektioner från söder mot norr

Figur X - Sektion från söder mot norr utan rubricerad planändring.

Figur Y - Sektion från söder mot norr med rubricerad planändring.
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Sektioner från väster mot öster

Figur Z - Sektion från väster mot öster utan rubricerad planändring.

Figur W - Sektion från väster mot öster med rubricerad planändring.
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Sol- och skuggförhållanden
Planändringen innebär nya förutsättningar för platsens sol- och skuggförhållanden.
I syfte att klargöra konsekvenserna av dessa förändrade förutsättningar, har en soloch skuggstudie tagits fram som visar hur skuggorna faller inom planområdet (se
bilaga A). Studien redogör till vilken grad en nockhöjd om +204,3 respektive +205,5
m ö.h. kan förändra sol- och skuggförhållandena inom området. Dessa höjder har
analyserats på följande grunder:
•

•
•

Gällande detaljplan reglerar höjdsättningen för grannfastigheten Fridhem 9 till
+204,3 m ö.h. I syfte att undersöka hur en kollektiv höjdsättning för fastigheterna
Fridhem 6, 7 och 9 kan påverka området har denna nockhöjd studerats.
För att säkerställa att den nockhöjd på +205,5 som planändringen möjliggör för
inte innebär orimliga konsekvenser för platsen har detta studerats.
Samma studie har även gjorts för den gällande detaljplanens nockhöjd +202,3 m
ö.h. för att visa på nollalternativet, det vill säga hur skuggningen skulle falla över
den omkringliggande bebyggelsen utan planändringen.

Stadsbild och siktlinjer
En utökad nockhöjd för bostadsbebyggelsen på fastigheterna Fridhem 6 och 7
innebär nya förutsättningar för stadsbilden och platsens siktlinjer. I syfte att
klargöra konsekvenserna av dessa förändrade förutsättningar har en volymstudie
tagits fram, för att visa hur stadsbilden och platsens siktlinjer kan förändras av
planändringen (se bilaga B).
Studien redogör till vilken grad en nockhöjd på +205,5 m ö.h. kan förändra
karaktären av området. Samma siktlinjer har även studerats mot den gällande
detaljplanens nockhöjd för att sätta den utökade nockhöjden mot ett nollalternativ,
det vill säga hur siktlinjerna påverkas av den gällande detaljplanen.

Markförhållanden
Planändringen avreglerar planbestämmelsen n2 ”Markens höjd får inte ändras. Den
befintliga nivåskillnaden ska i möjligast mån bevaras”. Detta innebär att topografin
för fastigheterna Fridhem 6 och 7 kan komma att förändras i en större utsträckning
än vad gällande detaljplan medger. Avregleringen anses dock som nödvändig
eftersom att topografin för området inte är plant, vilket innebär att fastigheterna
förmodligen inte kommer kunna bebyggas för bostadsbebyggelse utan att markens
höjd delvis ändras.
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MOTIV TILL PLANÄNDRINGENS REGLERING
Planändringen innebär att planbestämmelser ändras, tas bort och läggs till utan att
frångå gällande detaljplans syfte. Nedan följer en redogörelse för de
planbestämmelser som ändras, tas bort och läggs till inom planområdet för
planändringen.

Planbestämmelser som ändras av planändringen
Högsta nockhöjd i meter över havet
Bestämmelsen reglerar den högsta tillåtna nockhöjden för ny bebyggelse till
+205,5 meter över havet. Ändringen av planbestämmelsen motiveras av
planändringens syfte, att möjliggöra för tillgängliga och användbara entréer
till lokalgatan. Höjdsättningen har begränsats till vad genomförda sol- och
skuggstudier samt volymstudier har bedömt som en lämplig höjdsättning för
platsen. Höjdsättningen möjliggör för bostadsbebyggelse i ett plan med
tillhörande suterrängvåning. Bestämmelsen har stöd i 4 kap. 11 § 1 st. 1 p. PBL.

Planbestämmelser som tas bort av planändringen
Markens höjd får inte ändras. Den befintliga nivåskillnaden på
tomterna skall i möjligaste mån bevaras
Bestämmelsen reglerar att befintliga marknivåer inte får ändras. Syftet med
bestämmelsen är att bevara områdets naturliga topografi och säkerställa att
schaktning och utfyllnader inte genomförs i området. Planbestämmelsen tas
bort på grund av att planområdet inte kommer kunna bebyggas för bostäder
utan att en viss andel schaktning och utfyllnad genomförs.
Marken skall vara tillgänglig för utfart från angränsande fastighet
Bestämmelsen reglerar att marken inom egenskapsområdet skall vara
tillgänglig för in- och utfarter från angränsande fastigheter. Planbestämmelsen
tas bort på grund av att bestämmelsen inte fyller någon funktion inom
planområdet för planändringen. I gällande detaljplan var bestämmelsens syfte
att avgränsa ett egenskapsområde som planerats användas för lokalgata.
Lokalgatan har istället uppförts delvis utanför egenskapsområdet för
bestämmelsen, vilket innebär att bestämmelsen inte fyller någon funktion
inom planområdet för planändringen (se översiktskarta nedan).
Planbestämmelsen föreslås därför att tas bort för att möjliggöra för en mer
funktionell detaljplan.
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Översiktskarta - Området i rött är egenskapsområdet inom vilken lokalgatan
ursprungligen var tänkt att uppföras inom. Området i blått är lokalgatans lokalisering
idag.

Antal våningar. Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnader är
3,0 meter
Bestämmelsen reglerar att bebyggelse ska uppföras i en våning. I gällande
detaljplan finns även en planbestämmelse som tillåter att suterrängvåning får
anordnas utöver angivet högsta antal våningar (v2). De två
planbestämmelserna är motsägelsefulla och för att förtydliga vid framtida
bygglovshantering tas bestämmelsen om antal våningar bort.
Bestämmelsen innebär även att den högsta tillåtna byggnadshöjden för
komplementbyggnader inte får överskrida 3,0 meter. I samband med att
bestämmelsen tas bort så tas även denna reglering bort. För att den högsta
tillåtna byggnadshöjden för komplementbyggnader fortfarande ska regleras
till högst 3,0 meter läggs en ny bestämmelse till (h) inom planområdet för
planändringen.

Planbestämmelser som läggs till av planändringen
Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnader är 3,0 meter
Bestämmelsen säkerställer att den högsta tillåtna byggnadshöjden för
komplementbyggnader på fastigheterna Fridhem 6 och 7 inte överskrider 3,0
meter. Regleringen motiveras av att planändringen inte avser att ändra högsta
tillåtna byggnadshöjd för komplementbyggnader. Bestämmelsen har stöd i 4
kap. 11 § 1 st. 1 p. PBL.
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Denna del av planbeskrivningen redogör för hur detaljplanen är tänkt att
genomföras. Här redovisas 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 fungerar som vägledande vid genomförandet av
detaljplanen.

Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Vid ändring av detaljplan som görs innan genomförandetiden har gått ut får det
ändrade planbestämmelserna samma genomförandetid som detaljplanen. På grund
av detta så har planändringen en gällande genomförandetid fram till 2026-10-11.
Under genomförandetiden har fastighetsägare rätt att efter ansökan om bygglov få
bygga i enlighet med planen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter de ändrade
planbestämmelserna att gälla men kan då ändras eller upphävas utan att de
rättigheter som uppkommit genom planändringen behöver beaktas.

Ändring av detaljplan före genomförandetidens slut
Under en detaljplans genomförandetid har fastighetsägare en säkerställd byggrätt i
enlighet med planen. Som huvudregel får planen därför inte ändras, ersättas eller
upphävas mot berörda fastighetsägares vilja före genomförandetidens utgång. Det är
dock möjligt att ändra en detaljplan före genomförandetidens utgång om ingen
berörd fastighetsägare motsätter sig ändringen. Med en berörd fastighetsägare
menas här inte enbart fastighetsägare inom planområdet, utan en berörd
fastighetsägare kan även vara en närliggande granne.
Om en detaljplan ändras före genomförandetidens utgång har den som äger en
fastighet inom planområdet rätt att kräva ersättning av kommunen för den
ekonomiska skada som detta medför.

Planavtal
Kommunens kostnader för planändringen och dess genomförande regleras i avtal
mellan kommun och exploatör. Planavtal har upprättats och planavgift tas inte ut
vid lovärenden.

Fastighetsrättsliga frågor
Servitut
Servitut ska bildas till förmån för fastighet Fridhem 6 och 7 för vatten- och
avloppsledningar inom u-område. Detta säkerställer fastigheternas tillgång till
huvudledningarna.
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Gemensamhetsanläggning
Befintlig gemensamhetsanläggning Fridhem ga:1 i förmån för Bogesund 1:188,
Fridhem 6, 7, 10 och 11 finns inom och angränsande till planområde, ändamålet är
tillgång och förvaltning av väg. Det nordöstra hörnet av Fridhem 6 berörs av
gemensamhetsanläggningen.

Tekniska frågor
Tekniska anläggningar
Tekniska anläggningar som VA-anläggningar, elnät och fiber har i samband med
gällande detaljplan redan byggts ut, Ulricehamns Energi AB (UEAB) ansvarar för
drift och underhåll.

Parkering
Parkeringar ska uppföras i enlighet med kommunens gällande parkeringsnorm.

Vatten, spill- och dagvatten
Vattenledningar, spill- och dagvattenledningar har i samband med gällande
detaljplan redan byggts ut inom befintligt u-område.
Vid grundläggning, där schaktarbete eller användande av temporära
stödkonstruktioner krävs, i omgivande gatumark behöver det säkerställas att
ledningar inte tar skada, eventuellt genom förbesiktning av ledningar.
Dagvatten inom fastigheten ska ledas ut till det befintliga allmänna dagvattennätet
alternativt infiltreras lokalt. Fördröjning av dagvatten inom kvartersmark kan med
fördel implementeras.
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PLANERINGSUNDERLAG
Gällande detaljplan
Gällande detaljplan BOGESUND 1:188 m fl fick laga kraft 2011-10-11. Planen
omfattar allmän platsmark i form av en lokalgata, naturmark i norr och
kvartersmark för bostäder. Detaljplanen har en genomförandetid på 15 år och har
därför en gällande genomförande tid fram till 2026-10-11.

Gällande detaljplan Bogesund 1:188 m fl.

För fastigheterna Fridhem 6 och 7 gäller användningen bostäder, friliggande eller
parhus (f) i högst ett våningsplan (I), minsta tillåtna tomtstorlek är 1000 m2 och vid
varje tomt får endast en huvudbyggnad placeras. Största byggnadsarea är 220 m2
varav högst 50 m2 för fristående garage eller förråd (e). Högsta tillåtna nockhöjd är
+202,3 m ö.h. och största taklutning är 30◦. Vind får inte inredas (v1) och
suterrängvåning får anordnas utöver angivet högsta antal våningar (v2). För
komplementbyggnader är den högsta tillåtna byggnadshöjden reglerad till 3,0
meter.
Huvudbyggnad skall placeras minst 4 meter från tomtgräns, för garage och uthus
gäller minst 2 meter (p). Markens höjd får inte ändras (n2) och befintliga träd med
en stamdiameter större än 30 cm ska bevaras (n1). En del av marken omfattas också
av mark som inte får bebyggas (prickmark), marken ska vara tillgänglig för allmänna
underjordiska ledningar (u) och för utfart från angränsande fastigheter (y).
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Riksintressen
Planområdet ligger inte inom eller angränsar till något utpekat riksintresse.

Översiktsplan
Ulricehamns nya översiktsplan Ulricehamn 2040, antogs den 24/02-2022 och
redovisar den översiktliga utvecklingen för hela kommunen. Den nya
översiktsplanen pekar ut området som en del av tätorten Ulricehamn. Inom tätorten
ser kommunen positivt på förtätning och utveckling. Vid exploatering ska hänsyn tas
till angränsande områden och genomförandet ska ske i skala och form som området
tål.

Bedömning av miljöpåverkan
Ulricehamns kommun gör bedömningen att ändring av detaljplan BOGESUND
1:188 m fl inte innebär en betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses enligt
PBL 4 kap. 34 §. Planändringen ändrar inte den nuvarande detaljplanens
huvudsyfte. Genomförandet av planändringen anses därför inte ha betydande
påverkan gällande miljö, hälsa eller hushållningen av mark, vatten eller andra
resurser. En miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har
därför inte upprättats i enlighet med 4 kap. 34 § plan- och bygglagen.
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PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR
Skyddsvärda träd
Planområdet för planändringen ligger inom ett generellt utpekat området för
skyddsvärda träd, angivet av länsstyrelsen Västra Götaland. Inom berört
planområde finns ett flertal björkar och ekar. Den gällande detaljplanen skyddar
befintliga träd med en stamdiameter större än 30 cm från att avverkas genom en
planbestämmelse gällande markens anordnande (n1). Planändringen avser inte att ta
bort eller ändra denna bestämmelse.

Skyddsvärda träd inom planområdet, sett från Fridhemsbacken.

Strandskydd
För gällande detaljplan har strandskyddet upphävts. I samband med att en
detaljplan upphävs eller ersätts med en ny återinträder strandskyddet. I fallet för en
planändring så ersätts eller upphävs inte gällande detaljplan. Detaljplanen ändras
och därav återinträder inte strandskyddet.
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PLANÄNDRINGENS KONSEKVENSER
Sol- och skuggförhållanden
Från solstudien (bilaga A) går det att utläsa hur den utökade höjdsättningen för
bebyggelsen på Fridhem 6 och 7 kastar större och längre skuggor. Den tydligaste
jämförelsen kan göras under vårdagjämning 09:00 och 18:00. Vid dessa två
tidpunkter går det att utläsa hur en högre höjdsättning påverkar omkringliggande
fastigheter mer i jämförelse med lägre.
I solstudien (bilaga A) har det även observerats att den största konsekvensen av
planändringen är att skuggbildningen skapad av Fridhem 7 kommer påverka
Fridhem 6 i stor utsträckning under hela året. I övrigt är den sammanfattade
bedömningen av analysen att en utökad nockhöjd av Fridhem 6 och 7 i största mån
endast kommer påverka den egna fastigheten och inte omkringliggande fastigheter.
Högre byggnadsvolymer kommer bidra till förändrade ljus- och skuggförhållanden
för de omkringliggande fastigheterna inom området. De förändrade
förutsättningarna bedöms även fortsättningsvis uppfylla kraven för solljusinsläpp
för bostäder.

Stadsbild och siktlinjer
Planändringen ändrar inte på ett avgörande sätt områdets bebyggelsestruktur, utan
följer villastrukturen för området. Den utökade nockhöjden som planändringen
möjliggör för kommer dock påverka stadsbilden för området och siktlinjerna för
omkringliggande fastigheter.
Från volymstudien (bilaga B) har det observerats att en nockhöjd på +204,3 m ö.h.
passar bra in i områdets topografi och samspelar väl med fastigheterna närmast
Fridhemsgatan och Fridhemsbacken, vilket inger känslan av ett mer sammanhållet
kvarter. Vid en nockhöjd på +205,5 m ö.h. kopplas höjdsättningen samman till de
något högre byggnadsvolymerna för fastigheterna Fridhem 10, 11 och Bogesund
1:188. Detta bidrar till en sammanhållen med något högre stadsbild för platsen.
En högre byggnadsvolym oberoende av vilken höjd den regleras till bidrar till en
förändrad stadsbild och nya siktförhållanden för de omkringliggande fastigheterna.
De förändrade förutsättningarna som har undersökts i volymstudien bedöms dock
som goda och antas inte tillskapa orimliga olägenheter för boende i området.
Utan planändringen måste bebyggelsen för fastigheterna Fridhem 6 och 7 förhålla
sig till gällande detaljplans nockhöjd på +202,3 m ö.h. Detta innebär att bebyggelsen
måste placeras längre ner på sluttningen för att möjligen kunna bebyggas med
bostäder, vilket riskerar att karaktären för området blir obalanserad. Risken är att
bebyggelsen på Fridhem 10, 11 och Bogesund 1:188 upplevs som stora huskroppar
längst upp på sluttningen när ingen närliggande huskropp förknippas med dem.
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Markförhållanden
Planändringen innebär att marknivån på fastigheterna Fridhem 6 och 7 får
förändras i en större utsträckning än vad som tidigare har varit möjligt. Detta kan
innebära en förändrad stadsbild och nya topografiska förhållanden för området. De
förändrade förutsättningarna bedöms dock som rimliga i och med att karaktären av
områdets öppna och allmänt tillgängliga grönyta redan är planlagd för förändring, i
och med gällande detaljplan. När privata bostäder uppförs på platsen kommer
områdets markförhållanden att påtagligt förändras från dess ursprungliga karaktär.

Nollalternativ
Ett nollalternativ innebär att planen inte ändras och gällande detaljplan för
detaljplan Bogesund 1:188 m fl fortsätter att gälla. Det innebär att bebyggelsen på
fastigheterna Fridhem 6 och 7 måste anpassas utefter gällande detaljplan där
markens höjd inte får ändras och bebyggelse inte får överskrida en nockhöjd på
+202,3 m ö.h. En följdeffekt av detta är att ny bebyggelse inte kan uppföras intill
lokalgatan, utan måste placeras längre ner på sluttningen mot Fridhemsgatan.
Nollalternativet innebär att det fortsättningsvis kommer vara komplext att bebygga
fastigheterna med bostäder som uppnår tillgänglighetskraven enligt BBR (2011:6).

Resurshållning
Planändringen innebär att ineffektivt planerade ytor kan användas för att tillskapa
bostäder med lämpliga angöringar till Fridhemsbacken. Planändringen säkerställer
att ianspråktagna ytor kan användas för dess planerade ändamål.

Sveriges miljökvalitetsmål
I Sveriges arbete mot hållbar utveckling har riksdagen antagit 16 miljökvalitetsmål.
Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och
kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Planändringen möjliggör för
att ianspråktagen mark nyttjas för det ändamål som marken planlagts för. Därav
anses miljökvalitetsmålet en ”god bebyggd miljö” främjas genom antagandet av
denna planändring.

Sveriges miljömål - God bebyggd miljö
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ARBETSGRUPP
I arbetet med planändringen har följande tjänstemän medverkat:
Ulricehamns kommun
Filip Lindevall, mark- och exploateringsingenjör
Fredrik Larsson, exploateringsingenjör
Henrik Wetterholm, bygglovsingenjör
Malin Lindgren, bygglovsingenjör
Victoria Oscarsson, kart- och mättekniker
Rebecka Engvall, stadsarkitekt
Rasmus Karlsson, planarkitekt
Ulricehamns energi AB
Cleas Borglin, VA-ingenjör

PLANENHETEN
Sebastian Norgren
Planarkitekt

Kjell Jonsson
Vik. planchef

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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