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Genomförande 
 

Detaljplan för del av Sanatorieskogen 1:3 m.fl. ”Björkåsen” har varit utskickad på granskning 
under perioden 9 juni – 4 juli 2022.  

Handlingar har funnits tillgängliga i stadshuset entré, på Miljö- och samhällsbyggnad på 
Höjdgatan 3 och på Ulricehamns kommuns hemsida. Handlingarna och underrättelse har 
sänts till berörda sakägare, kommunala och statliga myndigheter och organ.  

Ett allmänt informationsmöte har ägt rum i Stadshuset den 28 juni 2022.  

Under granskningstiden har 9 skrivelser inkommit.  

 

Ändringar 
Sedan granskningen har antagandeförslaget av detaljplanen i huvudsak reviderats inom 
följande punkter: 

Plankartan har kompletterats; 
• Ytterligare ett u- område har tillkommit på fastighet för kvartersmark S- Skola. 
• Planbestämmelse för att säkerställa infart till Stadsskogen 1:6 har ändrats till ett 

rättighetsområde för servitut. 
• Kvartersmark för B- bostäder har utökats mot användningsområdet S- skola.  

Planbeskrivningen har kompletterats; 
• Beskrivning av Riktlinjer för naturvård och ekosystemtjänster och vilka 

kompensationsåtgärder som är lämpliga att implementera på planområdet.   
• Förtydliganden kring varför befintliga servitut blir onyttiga läggs till i 

genomförandebeskrivningen. 
• Ett förtydligande om varför servitut blir onyttiga har lagts till.   

Utöver nämnda punkter har även andra mindre justeringar skett i både plankartan och 
planbeskrivningen efter granskningsskedet. 
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Inkomna yttranden med förvaltningens 
kommentarer 
Nedan redovisas de yttranden som inkommit. Några av frågorna och synpunkterna har i denna 
sammanställning sammanfattats eller förtydligats. 

Statliga verk och myndigheter 
1. Länsstyrelsen 

 
• Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 

och nu kända förhållanden planen kan accepteras och därmed inte kommer att 
prövas av Länsstyrelsen om den antas.  
Kommentar: Noteras.  

2. Lantmäteriet 
• I plankartan har g och x placerats inom samma område. En sådan kombination är 

inte tillåtet. Anledningen till det är att x ska tillgodose ett allmännyttigt behov (för 
gång- och cykeltrafik) till skillnad från g (gemensamhetsanläggning) som syftar till 
att tillgodose en begränsad grupp av fastigheters enskilda men gemensamma 
behov. Detta innebär att om både dessa bestämmelser ska gälla inom samma 
område så blir de oförenliga och omöjliga att genomföra. Kommunen behöver 
därför fundera på om utfarten till Stadsskogen 1:6 kan ordnas på något annat vis, 
exempelvis på liknande sätt som föreslogs i samrådshandlingarna till detta 
planförslag. 
Kommentar: Revideras. Förvaltningen reviderar både planbestämmelserna g1 
och x1. Bestämmelserna revideras till en rättighetsbestämmelse för servitut för 
körbar förbindelse som belastar Sanatorieskogen 1:3 till förmån för Stadsskogen 
1:6. 
 

• I samrådskartan föreslogs att GATA skulle gå ända fram till Stadsskogen 1:6, se 
urklippet nedan. Lantmäteriet menar att denna lösning på utfartsfrågan är mer 
fördelaktig, eftersom utfart då sker direkt på allmän plats istället för att behöva 
korsa cykelväg och därefter ordna en gemensamhetsanläggning på andra sidan. 
Om nuvarande alternativ ska vara aktuellt behöver kommunen fundera på hur det 
ska bli möjligt att bilda gemensamhetsanläggning för bostäder på mark som blir 
planlagd för skola. Marken för skola ska endast upplåtas för sådant som behövs för 
att möjliggöra användningen enligt planen. Övriga ändamål som motverkar aktuell 
användning är planstridiga. 
På s. 7 framgår att markreservat för gemensamhetsanläggning planläggs för att 
säkerställa körförbindelse med infart via användningsområde för skola. 
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Lantmäteriet vill upplysa om att det är möjligt att korsa användningen för CYKEL 
enligt 3 kap. 6 § 4 st. trafikförordningen (1998:1276), för att nå Stadsskogen 1:6. 
Det som inte är möjligt är att ha en utfart som går i samma färdriktning som den 

• utlagda cykel/gångbanan. Om g-område ska användas på det sätt som är tänkt 
enligt planförslaget, bör det övergripande framgå vilka som ska få andel i en sådan 
GA. Det är viktigt för att kunna utläsa vilka ekonomiska konsekvenser 
förvaltningen av en gemensamhetsanläggning innebär. Det bör också framgå 
tydligare vad gemensamhetsanläggning innebär för att kunna bedöma samtliga 
konsekvenser med att deltaga i en sådan anläggning. Det kan lämpligen redovisas i 
listan med fastighetskonsekvenser. 
Kommentar: Beaktas. Efter inrådan av Lantmäteriet ändras x-område till 
CYKEL och planbestämmelse för gemensamhetsanläggning ändras till 
planbestämmelse för servitut. Förvaltningen anser det inte lämpligt att anlägga 
gemensam gång- och cykelbana och infart till Stadsskogen 1:6 då 
trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter inte bedöms möjlig att 
säkerställas. Det bedöms inte heller lämpligt att planlägga för två parallella 
infarter med hänsyn till 4 kap. 34 § PBL av miljö, hälsa, hushållning av mark och 
vatten och andra naturresurser och kapitel 5 i Miljöbalken. 
 

• I planförslaget används både största och minsta fastighetsstorlek på flera områden 
för bostadsändamål. Lantmäteriet vill uppmärksamma kommunen på att en 
begränsning av fastighetsstorleken, både största och minsta, kan innebära att 
samtliga avstyckningar måste ske samtidigt för att inte riskera att motverkas av 
planbestämmelsen. Detta på grund av att både den nybildade och kvarvarande 
fastigheten måste uppfylla planbestämmelsen för att fastighetsbildningen ska 
kunna genomföras. I plankartan ser också ut som att minsta och största tillåtna 
fastighetsstorlek är samma på alla berörda områden. För att göra planen mer 
lättläst skulle enbart beteckningarna d1 och d2 kunna redovisas i kartan, och 
beskrivningen av planbestämmelsen i listan innehålla information om 
största/minsta fastighetsstorleken. 
Kommentar: Noteras. Kommunen ser fördelar i att reglera både största och 
minsta fastighetsarea då det kan säkerställa byggnadsstrukturen i området. Det 
säkerställer att bostadsområdet möjliggör för fler bostäder än vad som annars 
kan bebyggas. Kommunen är fastighetsägare och kan därmed säkerställa att 
fastighetsbildning sker samtidigt för hela området. 
 
 

• Av planbeskrivningen framgår på s.18 vilka befintlig detaljplan som finns inom 
planområdet. Det bör dock även framgå vad som sker med gällande detaljplan som 
berörs av planarbetet. Detta kan till exempel beskrivas genom en text i stil med ” 
Om föreslagen detaljplan antas och får laga kraft upphör tidigare detaljplan att 
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gälla inom planområdet, men fortsätter att gälla som tidigare utanför det nu 
aktuella planområdet.” Glöm inte att kontrollera så att gällande plan fortfarande 
går att genomföra efter att den aktuella planen fått laga kraft. 
Kommentar: Beaktas.  
 

• På s.34 framgår att befintliga utfartsservitut för Sanatorieskogen 1:30, 1:31, 1:38 
och 1:40 blir” onyttiga” Kan som skulle kunna tydliggöras är varför servituten blir 
onyttiga samt vad fastigheterna får för någon utfart istället. Denna information är 
något som kan kompletteras till fastighetskonsekvensbeskrivningen som redovisas 
på s. 36, där det i nuvarande redovisning inte framgår några konsekvenser för 
fastigheter som ligger utanför planområdet.  
Kommentar: Beaktas. Planbeskrivningen förtydligas. 

3. Trafikverket 
• Trafikverket hade inget att framföra i samrådet. Efter samrådet har ändringar skett 

i förslaget. Trafikverket bedömer trots det fortsatt att deras intressen inte påverkas. 
Trafikverket har därmed ingen erinran i ärendet.  
Kommentar: Noteras. 

Övriga 
4. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) 

• Räddningstjänsten har inga synpunkter på granskningshandlingarna. Samtliga 
synpunkter i tidigare samrådsyttrande från räddningstjänsten (daterat 2021‐10‐14) 
bedöms vara hanterade.  
Kommentar: Noteras. 

5. Vattenfall Eldistribution AB 
• Vattenfall Eldistribution AB har elnätanläggningar inom område och inom närområde 

för aktuell detaljplan bestående av 45 kV luftledning och 45 kV transformatorstation. 
En ny byggnad intill en luftledning med spänningsnivå över 24 kV, där människor kan 
antas vistas stadigvarande, bör byggnaden placeras på ett avstånd av minst 20 meter 
från närmaste anläggningsdel, detta utifrån säkerhetsområde och elsäkerhetsrisk. I 
planerade byggnader där människor kan antas vistas stadigvarande ska 
magnetfältsfrågan tas i beaktning. Rekommenderat minsta avstånd för närmare 
utredning ska göras inom 50 meter från luftledningen. 

Kommentar: Noteras. Inga sådana ledningar finns inom planområdet eller 
inom 50 meter från planområdet. Således behövs ingen vidare utredning. 
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6. Privatperson 1  
• I den södra delen av planområdet behöver, enligt planbeskrivningen, 3 större träd 

avverkas för att väg ska kunna byggas in i området. Det sägs att träden” har ett visst 
naturvärde men är inte unika för området och flera större träd kommer sparas i 
trädens närområde varvid dessa inte har ett unikt värde”  
Att använda begrepp som ”visst naturvärde” utan att sätta detta i något perspektiv 
är synnerligen märkligt! I förhållande till vad har dessa träd ”ett visst värde”? 
Uttryckssättet antyder att man inte gjort någon relevant bedömning av trädens 
värde i naturvårds- och ekosystemtjänstperspektiv. Detta bör alltid göras enligt 
kommunens egna styrdokument ”Riktlinjer för naturvård och ekosystemtjänster”.  
Det påstås att träden inte är unika för området. Så som förstås av citatet ovan är 
motivet för detta konstaterande att det finns liknande träd i närområdet som inte 
avverkas. På grund av detta har de 3 större träden inte ett unikt värde. Detta är ett 
mycket märkligt påstående då den enda likheten mellan träden är att de är lika 
stora. Hur unikt ett träd är beror på många faktorer. Av planbeskrivningen framgår 
till exempel inte ens om träden tillhör samma art. Några inventeringar har inte 
utförts så vi vet inte om dessa träd har unika arter av svampar, lavar, mossor 
och/eller insekter. Att påstå att träden inte är unika vilar inte på någon saklig grund 
och det kan inte uteslutas att det finns arter som omfattas av 
artskyddsförordningen som nyttjar träden.  
Vidare redovisas inte om man undersökt alternativa lokaliseringar, med mindre 
påverkan på naturvärden, som skulle kunna vara möjliga. Sannolikt finns det 
sådana alternativa lokaliseringar som även är bra ur andra perspektiv. 
Kommentar: Noteras. Föreslagna förändringar har gjorts mellan 
samrådsförslag och granskningsförslag. Benämnda träd besparas således i både 
granskningsförslag och i antagandehandlingar. 
 

• Exploateringen av området kommer att innebära att naturvärden tas bort. Det 
diskuteras inte, över huvud taget, i planbeskrivningen kompensation för de 
naturvärden som tas bort och den negativa påverkan som detta innebär. Detta är en 
klar brist, strider mot normal praxis i detaljplanearbete och ifrågasätter generellt 
värderingen av natur- och ekosystemtjänstvärden i kommunens fysiska planering. 
Enligt kommunens egna styrdokument (Riktlinjer för naturvård och 
ekosystemtjänster) ska kompensation göras för naturvärde som försvinner vid 
exploateringen. I den situation vi befinner oss idag med en klimatförändring har 
både natur- och ekosystemtjänster stort värde. Denna aspekt tycks inte ha 
identifierats, värderats eller utnyttjats i detaljplanearbetet. 
Kommentar: Beaktas. Detaljplanen följer normal praxis, men 
konsekvensbeskrivningen förtydligas angående kompensationsåtgärder vid 
exploatering av naturvärden och ekosystemtjänster. 

• Det råder ingen tvekan om att genomförandet av detaljplanen utlöser 
Artskyddsförordningens § 4. Den nya tolkningen av artskyddsförordningen ställer 
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mycket högre krav på hänsyn till arter som omfattas av artskyddsförordningen. Den 
beskrivning som finns i planbeskrivningen uppfyller inte dessa krav. Den 
bedömning man kan göra är att detaljplanen inte kan godkännas med utgångpunkt 
från hur arter som omfattas av artskyddsförordningen avses behandlas i 
exploateringsfasen och vilken hänsyn som tas. Genomförandet av exploateringen 
kommer att leda till påverkan och dispens behöver sökas från 
artskyddsförordningen då det inte tycks som att genomförandet tar hänsyn till 
arterna. Med den nya tolkningen av artskyddsförordningen ges dispens i princip 
inte alls. Detta kommer att innebära att planen inte kan genomföras.  
Utredningen av de arter som omfattas av artskyddsförordningen är bristfällig. 
Inventeringarna konstaterar att dessa arter finns i området och kommer att 
påverkas av genomförandet av planen. Den talar dock inte om på vilket sätt 
respektive art kommer att påverkas (se Artskyddsförordningen §4 punkt 1 - 4). 
Vidare diskuteras inte vilka förändringar/anpassningar som behöver göras i 
planen/exploateringen av området för att undvika att utlösa §4 i 
artskyddsförordningen, något som är nödvändigt eftersom den nya tolkningen av 
artskyddsförordningen innebär att dispens från artskyddsförordningen i princip 
inte ges. 
Kommentar: Noteras. Kommunen har bedömt att en risk för att utlösa 
Artskyddsförordningen § 4 finns vid fladdermuskolonin på fastigheten 
Sanatorieskogen 1:31 och beskriver i detaljplanen att en dispens behövs för att 
lägga om taket eller att riva byggnaden.  
 
Den samlade bilden är att sammansättningen av fågelpopulationerna i området 
inte är av stor betydelse ur ett nationellt eller regionalt perspektiv, ej heller ur ett 
lokalt perspektiv i Ulricehamns kommun. Därmed bedöms inte 4 § 
Artskyddsförordningen utlösas. 

Bedömningen delas av Länsstyrelsen genom att Länsstyrelsen inte har haft något 
att erinra i deras yttrande på granskningsförslaget (2022-07-01) och därmed 
godkänt bedömningen. 

7. Privatperson 2 (1 skrivelse, 2 personer) 
• Privatperson 2 anser att rubricerat planförslag bör föregås av ett planprogram. 

Detta med tanke på den stora geografiska omfattningen och dess komplexitet, med 
referens till PBL (2010:900) 5 kap. 10§.  
Kommentar: Planområdet bedöms inte som tillräckligt komplext för ett behov 
av ett planprogram. Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-01 att planprogram för 
Sanatorieskogen ej är nödvändigt, dessa frågor ska hanteras i arbetet med 
översiktsplanen Ulricehamn 2040. Den planerade utvecklingen av området går i 
linje med översiktsplan samt övriga politiska beslut. En lokaliseringsutredning är 
även gjord för placering av f-6 skola (Slutrapport - Tillväxtplan för centralortens 
grundskolor (F-6) Framtida behov av utbildnings- och förvaltningslokaler) och 
beslutad av kommunstyrelsen (2019-12-02 § 297).  
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• Privatperson 2 anser att primärkartan är nedtonad i plankartan för att kommunen 

vill lura Länsstyrelsen och att man inte ska känna igen sig i vart man är.  
Kommentar: Noteras. Plankartan är utformad i enlighet kommunens standard. 
Någon av kopiorna av plankartan som tillhandahölls vid samrådsmötet kan 
möjligen delvis vart fläckig. Om så var fallet fanns även tydliga exemplar att 
tillgå. 
 

• Privatperson 2 anser att planförslaget ej följer gällande översiktsplan.  
Kommentar: Noteras. Under rubriken ”Tidigare ställningstaganden” i 
planbeskrivningen redogörs för på vilket sätt detaljplanen följer översiktsplanen. 
 

• Privatperson 2 säger att man bör ha med en relevant tidplan, här stor det att samråd 
skall ske kvartal 3 2021 och nu är vi redan i kvartal 4. Det är en märkligt men det är 
väl för att länsstyrelsen tro att man har en tidsaxel som ser bra ut. 
Kommentar: Noteras. Kommunen har inget att vinna på att redovisa en felaktig 
tidplan. Datum för start av samråd blev försenat till 2021-10-05. I 
granskningsförslag och antagandehandling redovisas datum för när respektive 
processteg genomfördes.  

 
• Privatperson 2 anser att rubricerat planförslag har större påverkan på naturen än 

viss påverkan, då mycket av de gröna kilar som man beskriver i planbeskrivningen 
försvinner genom hårdgjorda ytor. I yttrandet menar de att då påstå att en väl 
planerad grönstruktur med stråk för djur och insekter i fria passager med växter 
lavar och svampar kan växa som finns i planförslaget inte känns realistiskt.  
Kommentar: Noteras. I antagandehandlingarna går under rubriken ”Natur och 
kultur” att läsa “I naturvärdesinventeringen, 2019, gjordes bedömningen av 
planförslaget att påverkan på naturvärden kommer bli stor och vissa 
naturvärden försvinna helt men att skadan blir relativt liten då planområdet har 
liten biologisk betydelse för kommunen”. I rubricerat planförslag bevaras 
mestadels av natur som klassats till klass 3 och näst intill all natur som klassats 
till klass 2 bevaras helt. Utöver detta planeras relativt stora parkytor för att 
tillgodose de gröna stråken och samtidigt skapa sociala knutpunkter. Viktigt att 
beakta är att även den privata grönskan är del i stadens gröna nät och minst lika 
värdefull ur ett biologiskt perspektiv. Utöver detta föreslås vissa 
kompensationsåtgärder vid tex flytt av stenmurar med mera. 
 

• Vad gäller placering av skola anser privatperson 2 att man inte planerat en modern 
skola med tillhörande skolgård utan att man lever kvar i omoderna lösningar 
framförallt i jämförelse med hur man planerar i andra städer. Man bör ha fler 
angöringsytor för avlämning samt bilfri zon kring skolan. De anser att 
trafiksituationen för skolan inte är utredd tillräckligt.  
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Kommentar: Noteras. Utformning av skola och skolgård regleras i liten 
utsträckning i planförslaget. Planhandlingarna förtydligar på vilket sätt 
användningsområdet kan nyttjas för att uppfylla de krav som ställs utifrån 
platsens förutsättningar. 
 

• Privatperson 2 saknar en utredning kring barnperspektivet.  
Kommentar: Noteras.  
 

• Privatperson 2 anser att väghållaren inte tillgodoser att alla gator skall sluta med i 
en vändplan vilket inte är okej enligt svensk lagstiftning. 
Kommentar: Noteras. I detaljplanen erhålls vändplatser i enlighet med 
Trafikverkets riktlinjer ”Vägar och gators utformning” (VGU). 
 

• Privatperson 2 är rädd för att trafiknivån ökar på Lugnåsgatan för avlämning av 
skolelever. De påstår även att gatan saknar vändplats i väst. 
Kommentar: Noteras. Lugnåsgatan bedöms ej som lämplig för avlämning av 
skolelever. Gatan bedöms som otillgänglig i sammanhanget samt att åtgärder 
tilltagits inför granskningsförslaget genom att stängels ska uppföras mot gång- 
och cykelvägen norr om skolan, det som tidigare var Lugnåsgatan. I detaljplanen 
erhålls vändplatser i enlighet med Trafikverkets riktlinjer (VGU). 
 

• Privatperson 2 anser att man inte har tydliggjort att man har dimensionerat för 
bussavlastning och att man gör samma fel som privatperson 2 anser att man gjort 
vid Bogesundsskolan och Ulrikaskolan. 
Kommentar: Noteras. I detaljplanen är både allmänplats och kvartersmark 
dimensionerad för att rymma den typ av fordon som förväntas användas, vilket 
även inkluderar exempelvis större skolbussar. Avlämningsytor vid skolan 
bestäms i bygglov, men detaljplanen medger ytor som med god marginal ska 
klara gällande krav. 
 

• Privatperson 2 anser att för få gång- och cykelvägar tillskapas i området. De anser 
att ett nytt övergångsställe skall tillskapas vid infarten av den nya gatan, men att 
det även är lika viktigt att även i nordväst, där ett gångstråk kommer ner till 
Grönahögsvägen, och det inte finns någon gångväg på den östra sidan att då 
komma över till nuvarande gång- och cykelväg söder om Grönahögsvägen. Då barn 
som kommer från bostadsområden söder om planområdet inte går omvägar utan 
söker närmaste vägen. 
Kommentar: Noteras. Detaljplanen reglerar ej vilken sida av gatan som gång- 
och cykelvägar går på, men naturligt ur ett trafiksäkerhetshänseende bör gång- 
och cykelväg anläggas på västra sidan av ny infartsväg. Detaljplanen reglar inte 
heller specifik plats för övergångsställen men anslutning mot skolfastighet 
möjliggörs i sydvästra hörnet att densamma. 
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• Privatperson 2 saknar övergripande trafikutredningar och därmed kan inte heller 

bullernivåer beräknas och godkännas 
Kommentar: Noteras. Kommunen och Länsstyrelsen anser att genomförd 
trafikalstring är tillräcklig för att bedöma bullernivåer för tillskapad trafik. 
 

• Enligt privatperson 2 klassas deras fastighet idag som landsbygd vad gäller 
dragning av fiber i regi av UEAB, blir nu den gränsen innan de som bor öster om 
planområdet?  
Kommentar: Noteras. Inom planområdet ansvarar Ulricehamns Energi AB för 
utbyggnad av optofiber. 
 

• Privatperson 2 undrar om man tagit höjd för 200års regn då de anser att det saknas 
i planhandlingarna till rubricerat planförslag.  
Kommentar: Noteras. I antagandehandlingarna har skyfallshanteringen 
beräknats för 100 års regn. Vilket bedöms som lämpligt för att säkerställa 
miljökvalitetsnormerna för vatten. 
 

• Privatperson 2 påpekar att planområdet för rubricerat planförslag inte ingår i den 
fördjupande översiktsplanen ”Växtplats Ulricehamn” från maj 2008.  
Kommentar: Noteras. Växtplats Ulricehamn är sedan översiktsplanen 
Ulricehamn 2040 blev antagen 2022-02-24 inte längre gällande. Därmed 
benämns inte Växtplats Ulricehamn i planhandlingarna.  
 

• Privatperson 2 anser att man inte tagit tillräcklig hänsyn till den gällande 
grönplanen och att man exploaterar för hårt i området utan att ta hänsyn till 
naturen.  
Kommentar: Noteras. Det går i detaljplanen under rubriken ”Natur och kultur” 
att läsa “I naturvärdesinventeringen, 2019, gjordes bedömningen av 
planförslaget att påverkan på naturvärden kommer bli stor och vissa 
naturvärden försvinna helt men att skadan blir relativt liten då planområdet har 
liten biologisk betydelse för kommunen”. I rubricerat planförslag bevaras 
mestadels av natur som klassats till klass 3 och så när på all natur som klassats 
till klass 2 bevaras helt. Utöver detta planeras relativt stora parkytor för att 
tillgodose de gröna stråken och samtidigt skapa sociala knutpunkter. Viktigt att 
beakta är att även den privata grönskan är del i stadens gröna nät och minst lika 
värdefull ur ett biologiskt perspektiv. 
 

• Privatperson 2 tycker inte att man har tagit hänsyn till gröna kilar, vatten, djurliv 
och insekter såsom fladdermöss i undersökningen kring betydande miljöpåverkan.  
Kommentar: Noteras. Kommunen anser att ”Undersökning om betydande 
miljöpåverkan” är relevant och korrekt. Samråd om undersökningen har 
genomförts med Länsstyrelsen (2021-11-02) som delar kommunens bedömning. 
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• Privatperson 2 är besvikna på den kontakt som hållits med dem under planarbetet.  
Kommentar: Noteras. 

8. Privatperson 3 
• Privatperson 3 undrar om fastigheten öster om Stadsskogen 1:11 kan planläggas 

som tomtmark istället för NATUR.  
Kommentar: Noteras. Marken planläggs fortsatt som Natur, detta då marken 
bedöms innefatta ett värde i den gröna kil som omfattar området.    

9. Privatperson 4 
• Som boendes längs med Grönahögsvägen så anser vi att ett större 

respektavstånd till befintliga bostäder bör tas. I det förslag som nu är ute på 
granskning så har en 10 meter bred zon med NATUR har lagts in i 
plankartan. Vi anser att buffertzonen åtminstone som ska vara 25–30 meter. 
Denna zon bör planläggas som NATUR för att säkerställa att skolans 
verksamhet, byggnader och lekutrustning inte kommer för nära våra 
bostäder och försämrar vår boendemiljö. Även med en sådan buffertzon så 
kommer kommunen med råge att nå upp till Boverkets rekommendationer 
om skolgårdens storlek. Så den minskade ytan för skolgården påverkar inte 
eleverna negativt. För att säkerställa att träden inom NATUR inte tas ner så 
bör en planbestämmelse om marklov för avverkning av träd som är grövre än 
30 centimeter i diameter (i brösthöjd) införas. En sådan bestämmelse 
säkerställer ett insynsskydd för vår fastighet samtidigt som det gynnar 
naturvärdena i området. 
Kommentar: Noteras. Syftet med planbestämmelsen NATUR är att spara 
naturen och träden inom området. Kommunen ansvarar för att återplantera träd 
och buskar som möjligen tas ned vid utbyggnation av området. Området ska 
skötas i enlighet med kommunens “Skogsstrategi för Ulricehamns kommun”. 
Buffertzonen bedöms inte kunna ökas då utbyggnadsmöjligheten är viktig för 
tätortens bostadsutveckling och de skolbehov som då medföljer. Förvaltningen 
bedömer inte heller det som möjligt att reglera marklov för fällning av träd då 
träden inte pekats ut som specifikt skyddsvärda. 

 

 

Andreas Ekman 
Planchef 

Planenheten 
Miljö och samhällsbyggnad 

Gustav Larsson 
Planarkitekt 
Planenheten 

Miljö och samhällsbyggnad 
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