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• Ett juridiskt bindande dokument

• Karta med tillhörande beskrivning

• Styr hur marken i ett område får användas

• Ligger till grund för bygglov

• Ger möjligheter och sätter begränsningar

VAD ÄR EN DETALJPLAN? 



ulricehamn.se

DETALJPLANEPROCESSEN

Översiktlig tidplan för Del av Sanatorieskogen 1:3 m.fl. ”Björkåsen”: 
Samråd Oktober -21
Granskning 9 Juni - 4 Juli
Antagande fjärde kvartalet 2022

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Här ser ni standardprocessen för detaljplanearbetet och som ni alla vet är detaljplanen nu ute på granskning. Planen är än så länge ett förslag och syftet med granskningen är att samla in information och synpunkter för att kunna överväga dessa i det fortsatta arbetet. Efter granskningen kommer planen kunna justeras innan den färdiga detaljplanen skickas för antagande. Enligt den preliminära tidplanen beräknas den kunna antas hösten 2022.   
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Bakgrund

• Politiskt beslut 2019 att en ny detaljplan ska 
tas fram för en ny f-6 skola och kommunal 
service på fastigheten Sanatorieskogen 1:3. 

• Finns ett underskott på byggbara tomter i 
Ulricehamns tätort. 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa en ny F-6 
skola, blandad bebyggelse av villor, parhus och 
rad/kedjehus samt vårdboenden i form av 
gruppbostad och psykosocialt boende integrerat i 
den grönstruktur som planområdet innefattar. 

BAKGRUND & SYFTE
Huvuddrag

Detaljplanen möjliggör därmed för b.la.; 

• Ny f-6 skola ink. anpassad grundskola
• Nya bostadstomter för villor samt rad-, 

kedje-, och parhus om 2 våningar.  
• Bevarar gröna stråk och skapar parkområden.
• Ny infartsled
• Skapar bättre gång och cykel anslutningar till 

Lassalyckan.
• Kommunal service, psykosocialt boende & 

vårdboende
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Genomfört: 2021-10-05 – 2021-11-02

Samrådsmöte genomfört i KF sessionssal den 19e oktober 
där ca 50-60 personer deltog.

Totalt har 23 skrivelser inkommit varav 13 av dessa är från 
privatpersoner. 

SAMRÅD, OKTOBER -21
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YTTRANDEN I KORTHET
• Miljökvalitetsnormer för vatten

• Trafik
• Infart till nytt område och ny skola.
• Ökade trafiknivåer på Grönahögsvägen.
• Förlängning av Vinbärsgatan.

• Buller
• Snöproduktion Lassalyckan.
• Buller från tillskapad trafik.

• Naturvärden
• Förändring av boendemiljö.
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Flera större förändringar har gjorts. 

• Användningsområde för skola har minskats något. 

• Förlängning av Vinbärsgatan har tagits bort. Därmed 
möjliggörs bostadshus om 2 våningar istället för 7 
villor.

• Befintlig bostad tillagd i planen i söder och 
möjliggörande för ny bebyggelse. 

GRANSKNINGSFÖRSLAG
Plankarta

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
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Bostäder 

• Ca 5 nya bostäder

• Befintliga bostäder ges en exploateringsgrad 
på 20%, tillika god utbyggnadsmarginal. 

Skolområdet

• F-6 samt anpassad grundskola, beräknat antal 
elever 555. Där det även finns en 
utbyggnadsmarginal.

Gata & trafik

• Ny infart till området, 1450 fordon per dygn

Revideringar
• Utökad del för bostäder i öst. 

• En ny befintlig fastighet läggs till i 
planförslaget.

• Naturbuffert mot befintliga bostäder.

GRANSKNINGSFÖRSLAG
Plankarta
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Bostäder

• Ca 38 enbostadsfastigheter

• Ca 20 bostäder i rad-, kedje-, parhus

• Gruppbostad med 6 bostäder.

Park

• 1 ny park uppdelad i 3 mindre parker tillskapas

Gata & trafik

• 430 fordon per dygn vid maximal exploatering

• GC-vägar anluter till Lassalyckan och omkringliggande 
bostadsområden

• Separerad GC-väg längs hela huvudgatan.

Revideringar
Mellersta området

• Infart till psykosocialt boende från söder

• Gång- och cykel anslutning till Lassalyckan

• Infart till förskola via planområdet

GRANSKNINGSFÖRSLAG
Plankarta
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Granskningsförslag
Bostäder

• Cirka 30 bostäder 

Gata & Trafik

• Infart till nya bostadsområdet via Stubos fastighet 
Hagtornet 1.

Revideringar
Norra området

• Flerbostadshus med infart från Stubos fastighet 
Hagtornet 1. I enlighet med Ulricehamns Riktlinjer för 
stadsbyggnad och punkten blandad bebyggelse. 

GRANSKNINGSFÖRSLAG
Plankarta
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Maximal exploatering på tillskapade 
fastigheter, medans befintliga fastigheter 
illustreras med samma exploatering som finns 
idag.

Befintliga byggnader illustreras i svart, 
medans nya byggnader illustreras i mörkgrå.

ILLUSTRATION
Potentiell maximalexploatering
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Synpunkter lämnas skriftligt senast 4 Juli

• Inkomna synpunkter sammanställs, bemöts och 
redovisas i ett granskningsutlåtande

• Planförslaget ändras vid behov, beroende på 
inkomna synpunkter

• En antagandehandling tas fram

• Kommunstyrelsen tar beslut om antagande av 
planen – preliminärt hösten/vintern 2022

• Detaljplanen får laga kraft tre veckor efter 
antagande – om den inte överklagas.

VAD HÄNDER NU?




	Granskningsmöte
	Bildnummer 2
	Bildnummer 3
	Bildnummer 4
	Bildnummer 5
	Bildnummer 6
	Bildnummer 7
	Bildnummer 8
	Bildnummer 9
	Bildnummer 10
	Bildnummer 11
	Bildnummer 12
	Bildnummer 13

