
 

 

ANTAGANDEHANDLING ulricehamn.se 

 

 

 

 

 

 

 

PLANBESKRIVNING  

DETALJPLAN FÖR HOLMARED 1:25 M.FL. I RÅNNAVÄG 
Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 

 

 

 

 

 

 

Standardförfarande enl. 5 kap. 7 § PBL (2010:900) 

Diarienummer: 2018/756  

 
Upprättad/reviderad: 2022-09-26 

  

 

Foto: Haglund Industri AB 

Plannummer 

2022-12-06 
 

 
 

 



ANTAGANDE   2 

 

INNEHÅLL 
INNEHÅLL .................................................................................................2 

HANDLINGAR ..............................................................................................4 

INLEDNING ................................................................................................4 

SYFTE OCH HUVUDDRAG .................................................................................................... 4 

PROCESS ...................................................................................................4 

PLANDATA ..................................................................................................................... 4 
PLANENS FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN KAPITEL 3, 4, 5 ........................................................... 5 

FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING ............................................................................6 

PLANBESTÄMMELSER ......................................................................................................... 6 
NATUR OCH KULTUR ......................................................................................................... 8 
BEBYGGELSE OCH SERVICE .................................................................................................. 8 
GATOR OCH TRAFIK .......................................................................................................... 8 
STÖRNINGAR .................................................................................................................. 9 
TEKNISK FÖRSÖRJNING ...................................................................................................... 9 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN .................................................................... 11 

ÖVERSIKTSPLAN ............................................................................................................. 11 
FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN .............................................................................................. 11 
DETALJPLAN ................................................................................................................. 11 

FÖRUTSÄTTNINGAR .................................................................................... 12 

NATUR OCH KULTUR ........................................................................................................ 12 
BEBYGGELSE OCH SERVICE ................................................................................................. 13 
VATTENSKYDDSOMRÅDE .................................................................................................... 14 
GATOR OCH TRAFIK ......................................................................................................... 14 
STÖRNINGAR ................................................................................................................. 14 
RIKSINTRESSEN .............................................................................................................. 14 
TEKNISK FÖRSÖRJNING ..................................................................................................... 14 

UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ................................................. 15 

UNDERSÖKNING ............................................................................................................. 15 
ARTSKYDDSFÖRORDNING ................................................................................................... 15 

KONSEKVENSBESKRIVNING ............................................................................ 16 

HUSHÅLLNING MED MARK .................................................................................................. 16 
MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT ...................................................................................... 16 
MILJÖKVALITETSNORMER FÖR VATTEN ................................................................................... 16 
UTBYGGNADSALTERNATIV ................................................................................................. 16 
NOLLALTERNATIV ........................................................................................................... 16 
STÖRNINGAR FRÅN VERKSAMHET ......................................................................................... 16 
HÄLSA OCH SÄKERHET ...................................................................................................... 16 



ANTAGANDE   3 

 

NATURVÄRDEN............................................................................................................... 17 
LANDSKAPSBILD ............................................................................................................. 17 
DAGVATTENHANTERING OCH AVLOPP .................................................................................... 17 
FÖRORENING AV VATTEN .................................................................................................. 17 
TRAFIK ........................................................................................................................ 17 
BULLER ....................................................................................................................... 18 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ....................................................................... 19 

INLEDNING ................................................................................................................... 19 
ORGANISATORISKA FRÅGOR ............................................................................................... 19 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR .......................................................................................... 20 
TEKNISKA FRÅGOR .......................................................................................................... 20 
EKONOMISKA FRÅGOR ...................................................................................................... 20 

ARBETSGRUPP .......................................................................................... 22 

 

LÄSANVISNING 

För att få en övergripande förståelse över detaljplanen inleds dokumentet med en 
introduktion som ger en inblick över planens huvuddrag. Därefter följer förslaget på 
förändring. Efter förslaget framställs tidigare ställningstaganden rörande planområdet samt 
en mer ingående förklaring över platsens förutsättningar. Vidare följer 
konsekvensbeskrivningen som redogör för följderna av planens genomförande. Slutligen 
framgår det av genomförandebeskrivningen hur planen är tänkt att genomföras avseende 
organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska frågor.  

 

 

 

 



ANTAGANDE   4 

 

HANDLINGAR
Handlingar: 

• Plankarta med bestämmelser, skala 
1:2000 

• Planbeskrivning med 
konsekvensbeskrivning och 
genomförandebeskrivning  

• Granskningsutlåtande 
 
Övriga handlingar/utredningar: 

• Fastighetsförteckning 
• Grundkarta 
• PM – Utredning av kapacitet väg 1700 

infart Holmared 1:25 

INLEDNING 
SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 
utbyggnad av befintliga verksamheter inom 
planområdet. Detta genom att planlägga för 
verksamhet, besöksanläggning och teknisk 
anläggning för transformatorstation. 

Området som omfattar fastigheten Holmared 
1:25 är sedan tidigare planlagd för industri. 
Nuvarande verksamhet önskar expandera 
ytterligare vilket skapat behovet av en ny 
detaljplan. Detaljplanen utökar 
användningsområdet men byter användningen 
från industri till verksamhet. Orsaken till detta 
är att användningen verksamhet endast tillåter 
verksamheter med begränsad 
omgivningspåverkan vilket är önskvärt med 
avseende på avståndet till intilliggande 
bostadsområde. Kommunens bedömning är att 
tillverkningen som bedrivs på platsen kan 
klassas som verksamhet och att en likartad 
produktion med begränsad 
omgivningspåverkan fortsatt kan tillåtas. 
Vidare tillåts en högsta nockhöjd på +266 
meter över havet (m ö.h.) i det norra området 
för verksamhet och +268 m ö.h. längre 
söderut. Tillåten byggnadsarea är 60% av 
fastighetsarean.  

Fastigheten Holmared 1:12 är inte planlagd 
sedan tidigare. På fastigheten finns ett 
ordenshus som planläggs som 

besöksanläggning samtidigt som det 
möjliggörs för verksamhet. Högsta tillåtna 
nockhöjd är +263 m ö.h. och en största 
byggnadsarea om 50% av fastighetsarean 
tillåts. 

PROCESS 
Planprocessen för detaljplanen har genomförts 
med standardförfarande i enlighet med 5 kap. 
7 § plan- och bygglagen (PBL). Myndigheter, 
fastighetsägare, föreningar, enskilda med fler 
som haft ett väsentligt intresse av planen har 
beretts tillfälle till samråd. Synpunkter på 
planen har lämnats två gånger under 
planprocessen. Mellan de olika skedena har de 
framförda synpunkterna redovisats och 
besvarats.  

Tidplan 
Detaljplanen har följt tidplanen nedan: 
Samråd  Kvartal 3, 2020  
Granskning Kvartal 1, 2022 
Antagande Kvartal 4, 2022 

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter 
antagande förutsatt att detaljplanen inte 
prövas eller överklagas.  

PLANDATA 

Läge och areal 
Området ligger i utkanten av Rånnaväg, två 
kilometer nordost om Gällstad och cirka tolv 
kilometer söder om Ulricehamns tätort. 
Arealen för fastigheten Holmared 1:25 är cirka 
33 000 m2 och för Holmared 1:12 1 200 m2. 
Totalt omfattar planområdet cirka 77 000 m2.  

            
Bild 1: Planområdets läge 
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Markägande 
Fastigheten Holmared 1:25 ägs av Haglund 
Industri AB medan fastigheten Holmared 1:40 
är i privat ägo. Holmared 1:12 ägs av 
Rånnavägs byalag. Fastigheterna Holmared 
1:33, 1:36 och 1:40 äger marksamfälligheten 
Holmared s:1. 

PLANENS FÖRENLIGHET MED 
MILJÖBALKEN KAPITEL 3, 4, 5 
Planen har bedömts vara förenlig med 3 kap. 
Miljöbalken (MB) som rör grundläggande 
bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden. Detaljplanen möjliggör 
förtätning inom ett tätbebyggt område vilket 
innebär ett effektivt nyttjande av 
markresurser. 

4 kap. MB behandlar ”Särskilda bestämmelser 
för hushållning med mark och vatten för vissa 
områden i landet”. Planområdet berör inte 
något av dessa områden. Detaljplaneområdet 
omfattas därmed inte av 4 kap. MB. 

Enligt 5 kap. MB ska kommuner och 
myndigheter säkerställa att uppställda 
miljökvalitetsnormer iakttas. Detaljplanen 
bedöms inte leda till negativ påverkan på 
uppställda miljökvalitetsnormer. För mer 
information se ”Konsekvensbeskrivning” s.16. 
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FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING 
PLANBESTÄMMELSER 

Allmänna platser 
En remsa i den norra delen av planområdet har 
planläggs som VÄG1 med enskilt 
huvudmannaskap. Vägen omfattar befintligt 
vägområde för väg 1700, Stora vägen. 

Kvartersmark 
Användning som tillåts inom planområdet är 
R (besöksanläggning), Z (verksamhet) samt E 
(tekniska anläggningar). 

R tillåter besöksanläggning i form av 
nuvarande samlingslokal samt möjliggör för en 
potentiell framtida utbyggnad.  

Z tillåter verksamheter som är ytkrävande och 
har en begränsad omgivningspåverkan. I 
användningen ryms serviceverksamheter, 
tillverkning, lager och verkstäder. Även 
komplement till verksamheten ingår. En 
begränsade omgivningspåverkan innebär att 
verksamheten i begränsad utsträckning avger 
lukt, buller, ljus eller andra typer av störningar. 
Enligt Boverket finns ingen tydlig gräns mellan 
verksamhet och industri. En bedömning får 
göras av kommunen i varje enskilt fall utifrån 
förutsättningarna på platsen. Bestämmelsen 
tillåter befintlig verksamheten inom 
fastigheten Holmared 1:25 samtidigt som det 
möjliggörs för ytterligare expansion. Detta för 
att tillgodose nuvarande och potentiellt 
framtida behov av utbyggnad. Valet av 
användning motiveras primärt av syftet att 
minimera negativ omgivningspåverkan. 
Användningen syftar inte till att utgöra en 
begräsning för utvecklingen av 
fastighetsägarens verksamhet utan att undvika 
en potentiell framtida etablering av mer 
omfattande industri med större 
omgivningspåverkan. 

E  tillåter den befintliga 
transformatorstationen inom fastigheten 
Holmared 1:25 samt möjliggör för utbyggnad 
om behov skulle uppstå. 

Egenskapsbestämmelser 
För att öka trafiksäkerheten till och från 
kvartersmarken för verksamheten samt för att 
begränsa antalet utfarter på väg 1700, Stora 
Vägen, regleras utfartsmöjligheterna med 
utfartsförbud. Utfartsförbudet medger 
befintlig utfart men begränsar inom vilket 
område mot Stora vägen som utfarten får 
finnas. 

Bestämmelsen om endast en utfart inom 
planområdet finns för att säkerställa att 
utfarterna samlokaliseras för fastigheterna 
inom planområdet. Således får endast en 
anslutning finnas mellan fastigheterna inom 
området och väg 1700. 

e1 anger största tillåtna byggnadsarea i % av 
fastighetsarean. Inom användningsområdet för 
verksamhet tillåts 60% av fastighetsytan 
bebyggas. Denna exploateringsgrad tillåter 
tilltänkt utbyggnad inom Holmared 1:25 
samtidigt som det ges utrymme för expansion 
då mark tillregleras från Holmared 1:40. I 
användningsområdet för 
besöksanläggning/verksamhet tillåts en 
byggnadsarea om 50% av fastighetsarean vilket 
möjliggör för viss utbyggnad inom Holmared 
1:12. 

För att reglera höjden på byggnader används 
bestämmelser om högsta tillåtna nockhöjd 
angivet i meter över havet (m ö.h.). Inom 
fastigheten Holmared 1:12 och närliggande 
egenskapsområde medges en nockhöjd om 
+263 m ö.h. vilket inrymmer höjden för 
befintlig bebyggelse samtidigt som det 
tillskapas möjlighet för en byggnad som är 
något högre än ordenshuset som finns på 
platsen. Området som tillåter verksamhet 
medger en nockhöjd om +266 m ö.h. inom 
egenskapsområdet i norr. Höjden motsvarar 
vad som varit tillåtet i tidigare detaljplan men 
är längre än inom resterande delar av 
användningsområdet till följd av avståndet till 
bostadsfastigheterna. Högsta tillåtna nockhöjd 
för resterande område inom användningen för 
verksamhet är +268 m ö.h. Höjdsättningen 
tillåter den befintliga verksamhetens byggnad 
men tar även hänsyn till potentiellt långsiktiga 
behov av en mer ytkrävande karaktär. 
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n1 anger att siktskymmande anläggningar och 
vegetation inte får förekomma. Bestämmelsen 
gäller inom samma egenskapsområde som 
prickmarken längst Stora vägen i väst. Syftet är 
att i väster om anslutningen till planområdet 
skapa förutsättningar för att uppnå goda 
siktförhållanden 

För att säkerställa att bebyggelse inte 
tillkommer för nära fastighetsgräns, Stora 
vägen eller angränsande bostadsfastigheter 
regleras vilken mark som inte får förses med 
byggnad genom bestämmelsen prickmark.  

m1 finns för att hantera dagvattensituationen i 
området. Bestämmelsen anger att dagvatten 
från området ska ackumuleras till en 
gemensam utsläppspunkt som är försedd med 
möjligheten att kontrollera utsläppet i 
händelse av olycka. Avsikten med 
bestämmelsen är att garantera 
säkerhetsåtgärder som anses nödvändiga för 
att säkerställa markens lämplighet för vidare 
exploatering. Detta skapar möjlighet att reglera 
det vatten som släpps ut från planområdet 
vilket är nödvändigt med hänsyn till den 
negativa påverkan som kan uppstå på miljön 
om släckvatten eller andra föroreningar skulle 
spridas i naturen. 

m2 anger att dagvatten från parkering ska 
renas innan utsläpp. Detta anses som en 
nödvändig åtgärd för att undvika att 
föroreningar från dagvattnet sprider sig i 
naturen och påverkar miljön. Motivet till 
bestämmelsen är att mer hårdgjord yta utan 
rening kan ge upphov till ytterligare 
föroreningar. Kravet på rening är utformat i 
enlighet med kommunens riktlinjer. 

Administrativa bestämmelser 
Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år 
och räknas från den dagen som planen vunnit 
laga kraft.  

a1 anger att marklov krävs för fällning av träd 
med en diameter större än 20 cm vid 
stamhöjden 1 meter. Bestämmelsen motiveras 
av betydelsen att ha ett grönområde som 
avskiljer verksamheten från närmsta 
bostadsfastighet.  
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NATUR OCH KULTUR 

Mark, vegetation och naturvärden 
Majoriteten av den hårdgjorda ytan inom 
planområdet utgörs för nuvarande av 
verksamheten på Holmared 1:25. De 
oexploaterade områdena i utkanten av 
planområdet har använts som produktionsskog 
av gran, sälg och björk. Idag är skogen till viss 
del avverkad, och utgörs av kalhygge. 
Kommunen har med hjälp av miljösamordnare 
gjort bedömningen att inga naturvärden 
kommer att påverkas negativt av planens 
genomförande, bland annat till följd av att ytan 
till stor del redan är exploaterad.  

Marken kan komma att förändas i samband 
med genomförandet av detaljplanen. 
Detaljplanen kan bidra till mer hårdgjord yta 
vid utbyggnad av verksamheterna. Även 
vegetationen påverkas då de delar av den 
intilliggande skogen som ligger inom 
planområdet kan avverkas.  

I det nordvästra området av Holmared 1:25 
finns en skogsdunge som fungerar som en 
avgränsning mellan verksamhet och bostad. 
Avsikten är att denna fortsättningsvis ska 
finnas kvar vilket motiverar de bestämmelser 
området försetts med.  

BEBYGGELSE OCH SERVICE 

Placering och utbyggnad 
Detaljplanen möjliggör för en större 
byggnadsarea inom fastigheterna Holmared 
1:25 och Holmared 1:12. Största byggnadsarea 
baseras på fastighetsstorleken vilket medför att 
maximal byggnadsarean för Holmared 1:25, 
med användningen Z, är cirka 19 800 m2 inom 
användningen verksamhet. Motsvarande 
maximala byggnadsarea för Holmared 1:12, 
med användningen RZ, är 600 m2. Redovisad 
byggnadsarea utgår från nuvarande 
fastighetsstorlek som vid markförvärv kan 
utökas och därav möjliggöra en förändrad 
byggnadsarea per fastighet. Den maximala 
byggnadsarean för hela området planlagt som 
verksamhet kan uppgå till 40 000 m2. 
Byggnaders placering regleras till viss del av 

prickmark som avser att skapa distans till 
bostadsfastigheter samt vägen.  

Tillgänglighet 
Fastigheterna nås från väg 1700 i norra delen 
av planområdet.  

Verksamheter 
Haglund Industri AB bedriver tillverkning av 
kyl- och fryslösningar. Klassningsbeslut för 
verksamheten togs 2021-09-17 och klassas i 
enlighet med detta som C-verksamhet med 
verksamhetskod 25.30 enligt 
miljöprövningsförordningen 13 kap. 4 § 1 pkt. 
Under år 2019 förbrukade verksamheten 56 
ton isocyanat (Desmodur 44V20L), 40 ton 
polyol och 25 liter lösningsmedel. 
Förbrukningen uppskattas vara den samma 
under år 2020 och 2021. På lång sikt kan 
verksamheten komma att uppfylla kraven för 
tillståndspliktig B-verksamhet. 

Inom planområdets nordvästra del innehar 
Rånnavägs byalag en samlingslokal för de 
boende i området.  

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät och trafik 
Vägstandarden på väg 1700 bedöms vara god 
och inga trafikåtgärder krävs för 
genomförandet av förändringarna enligt 
detaljplanen. 

Utfart 
De två befintliga utfarterna anordnas i en 
gemensam. Detta då en placering mer västerut 
lämpar sig bättre för att anordna logistiken 
inom planområdet på ett sätt som passar 
verksamheten och för att förbättra 
säkerhetsförhållandena.  

Utfartsmöjligheterna regleras i plankartan 
genom utfartsförbud och bestämmelse om att 
endast en utfart får anordnas. Kombinationen 
ger viss flexibilitet avseende vart inom den 25 
meter breda öppningen för utfart som den kan 
placeras. 

En flytt av utfarten västerut skulle medföra 
andra siktförhållanden än i nuläget till följd av 
skymmande vegetation. Genom att kombinera 
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prickmark med en bestämmelse om att 
anläggningar och vegetation som skymmer 
sikten ej får förekomma skapas en öppen yta 
som ger förutsättningar för god sikt. Detta 
ställer krav på skötsel av vegetation inom 
siktområdet.  

För att utreda trafiksituationen ytterligare har 
PM – utredning av kapacitet väg 1700 infart 
Holmared 1:25 tagits fram. Slutsatsen är att 
den trafikökning som kan uppstå vid maximal 
utbyggnad av verksamheten inte kommer 
medföra problem. För mer information se till 
handlingarna bilagt PM.   

Parkering 
All parkering och varumottagning inom 
planområdet ska anordnas inom kvartersmark. 
Ulricehamns kommuns parkeringsnorm ska 
följas gällande anläggning och utformning av 
parkering. Även riktlinjer för rening av 
dagvatten från parkeringar ska efterlevas.  

STÖRNINGAR 

Buller 
Under 2018 gjordes en bullerkartering för hela 
kommunen. Enligt denna är ljudnivån vid 
Stora vägen 55-60 dB(A). En bit in längst 
byggnadernas norra fasad är ekvivalent 
ljudnivå uppmätt till 50-55 dB(A). Ljudnivån 
avtar från vägen söderut vilket medför att stora 
delar av planområdet har en ljudnivå på 40-45 
dB(A). Bullernivån inom planområdet bedöms 
vara låg och riktvärden för trafikbuller bedöms 
inte överskridas. 

Den förändring som planen medger förväntas 
inte medföra ökade bullernivåer. Planens 
förändring bedöms inte heller störa eller 
påverka närliggande bostäder väsentligt i 
ljudnivå.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 
Anslutning till kommunalt vatten- och avlopp 
finns samt möjlighet till utökad anslutning. 

El, tele och bredband 
Anslutning till el, tele och bredband finns, 
liksom möjligheten till utökad anslutning.  

Dag- och dräneringsvatten 
Detaljplanen möjliggör ökad utbyggnad, dels 
genom planläggning av en större yta, dels 
genom en exploateringsgrad som möjliggör för 
ytterligare utbyggnad. Totalt beräknas planens 
genomförande medföra en ökad avrinning från 
ca 600 l/s till ca 870 l/s vid ett 10-årsregn.  

Tidigare har fastigheten Holmared 1:25 delvis 
inkluderats i verksamhetsområde för VA. I 
samband med att planen antas förväntas beslut 
om revidering för att täcka in hela 
planområdet. När fastigheten ingår i 
verksamhetsområdet medför detta att VA-
huvudmannen bär ett visst ansvar för 
allmänna vattentjänster och tillhörande 
tekniska installationer enligt lagen om 
allmänna vattentjänster.  

För vidare expansion inom planområdet 
föreslår VA-huvudmannen i första hand ett 
lokalt omhändertagande av dagvattnet. 
Förslagsvis kan ett fördröjningsmagasin 
anläggas i lågpunkten inom planområdets 
sydvästra hörn, utanför området som är 
potentiellt förorenat och i anslutning till 
befintliga möjligheter att leda bort fördröjt 
dagvatten till recipient. Magasinet föreslås 
dimensioneras så att fördröjningen av 
dagvattenflödet motsvarar 
naturmarksavrinning. Genom att utforma 
fördröjningsmagasinet som en 
dagvattendamm med permanent vattenyta och 
med oljeavskiljare tillskapas möjligheten att 
rena dagvatten från parkeringen och att i 
händelse av olycka stänga utloppet.   

Avrinningsområdet som ska tillämpas passerar 
söder om Gällstad med Bystadsjön som 
recipient. Motivet till att nyttja detta 
avrinningsområde är att undvika ytterligare 
belastning på dikena som rinner mot Sämsjön. 
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Bild 2: Avrinningsområde i söder mot Bystadsjön 

Holmared 1:25 är för nuvarande inte ansluten 
till det allmänna ledningsnätet för dagvatten 
men skulle vid behov kunna anslutas. I detta 
fall föreslås fördröjning av avrinningen på 
fastigheten för att sedan fördela vattnet i 
närliggande naturmark. Åtgärden minskar 
punktbelastningen som annars skulle uppstå 
vid utloppet för det allmänna ledningsnätet. 
Även ur miljösynpunkt är fördröjning och 
fördelning i naturmark att föredra då en 
naturlig rening av dagvattnet kan ske i större 
utsträckning, innan det når recipient. 

Vid anläggande av parkeringsanläggningar 
med 20 parkeringsplatser eller mer samt vid 
större åtgärder ska rening av dagvatten ske, 
enligt kommunens riktlinjer. Ovan beskrivna 
lösning med dagvattendamm skapar 
förutsättningar för detta. Det finns dock flera 
alternativ till åtgärder, så som att dagvattnet 
från parkeringsytor leds till biofilter som ger 
en rening och fördröjning innan vidare 
avledning till ledningssystem och recipient.  

Åtgärder för dagvattenhantering inom 
planområdet får inte belasta vägdiken.   

Brandvattenförsörjning 
Det finns en brandpost nordöst om 
planområdet. Brandposten är inte 
dimensionerad för ett konventionellt system 
och kapaciteten går inte att öka på ett 
genomförbart sätt. Därav bör alternativt 
system för brandvattenförsörjningen tillämpas 
inom Holmared 1:25. Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund föreslår alternativa 
åtgärder. Genom en hårdgjord pumpplats vid 
Rånnavägssjön kan räddningstjänsten ställa 
upp motorspruta och köra skytteltrafik med 

tankfordon till planområdet. Denna lösning 
medför ett behov av att vägen fram till 
pumpplatsen vinterväghålls och märks ut med 
skylt. I de fall verksamhetens byggnad förses 
med sprinklersystem kan kapacitetsbehovet 
förändras.  
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TIDIGARE 
STÄLLNINGSTAGANDEN 
ÖVERSIKTSPLAN  
Fram till antagandet i planprocessen följdes 
den då gällande översiktsplanen för 
Ulricehamns kommun (antagen 2015-10-29). 
Denna angav att kommunen stödjer en fortsatt 
utveckling av näringslivet i hela kommunen 
genom god framförhållning, dialog och 
information. Formerna för stöttning av det 
lokala näringslivet utvecklas för att på bästa 
sätt matcha näringslivets behov. 

Den nu gällande översiktsplanen, Ulricehamn 
2040, antogs av kommunfullmäktige 2022-02-
24. Översiktsplanen visar hur kommunen vill 
utvecklas fram till år 2040 avseende mark- och 
vattenanvändning. I denna anges att 
kommunen är positiv till utveckling av 
befintliga tätorter då det skapar 
förutsättningar för att effektivt bedriva 
verksamheter. Därtill anges att nybyggnation i 
förstahand ska ske i direkt anslutning till 
befintlig bebyggelse.  

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN  
Fram till antagandet av Ulricehamn 2040 
gällde den fördjupade översiktsplanen för 
Gällstad i Ulricehamns kommun (antagen av 
kommunfullmäktige 1993-04-22). I denna 
nämns det att kommunen ställer sig positiva 
till att mark utmed väg 1700 utvecklas. 
Målsättningen för Rånnaväg är att befintliga 
företag ska ges möjlighet till utbyggnad och att 
mark ska finnas för tillkommande 
verksamheter av olika slag.  

DETALJPLAN 
Inom området finns tre gällande detaljplaner 
vilka är detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 
(MBN 2009:2933), detaljplan för del av 
Holmared 1:40 m.fl. (MSB 2015.1645) samt 
tillhörande detaljplaneändringar för respektive 
detaljplan som hanterades i ett gemensamt 
förfarande (Dnr: 2017/407). Ändringen bestod 
av en ökning av exploateringsgraden från 40% 
till 50%.  

Enligt gällande detaljplan betecknas marken 
som J, industri med en högsta byggnadshöjd 
på 10 meter. Högsta utnyttjandegrad i 
byggnadsyta per fastighetsarea är 50 %. En del 
av marken får inte förses med byggnad. 
Marklov krävs för avverkning av träd med en 
större diameter än 30 centimeter. 

Fastigheterna Holmared 1:40 och Holmared 
1:12 är sedan tidigare inte detaljplanelagda.  

Genomförandetid i gällande detaljplan 
I detaljplanen från 2011 (MBN 2009:2933) 
anges genomförandetiden till 10 år från den 
dagen planen vunnit laga kraft medan 
detaljplanen från 2015 (MSB 2015.1645) har en 
genomförandetid på 5 år. 
Detaljplaneändringarna från 2018 (Dnr: 
2017/407) fick samma återstående 
genomförandetid som ordinarie detaljplaner. 
Detta innebär att genomförandetiden för 
samtliga detaljplaner har passerat.  

Strandskydd 
Området omfattas inte av strandskydd. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR  
NATUR OCH KULTUR 

Mark och vegetation 
Inom planområdet sluttar marknivån från 
öster ner mot väster med en variation på cirka 
+257 till +247 m ö.h.   

En stor del av fastigheten Holmared 1:25 är 
hårdgjord i form av asfalterad parkering, 
vändplan och byggnader. Fastighetens 
vegetation består till största delen av granskog, 
men även enstaka lövträd och gräsytor.  

Inom fastigheten Holmared 1:12 finns idag en 
byggnad med en grusuppfart. Vegetationen på 
fastigheten utgörs av trädarterna lind, björk, 
gran och buskarten sälg, samt gräsytor. Längst 
fastigheten mot väg 1700 står sex lindar i en L-
formad rad som utgör en allé och därav är 
biotopskyddad. För att säkra goda 
siktförhållanden vid utfarten har däremot en 
biotopskyddsdispens sökts med avverkning 
som syfte. Ansökan är under behandling då 
detaljplanen antas, åtgärder som detaljplanen 
möjliggör för är inte beroende av en beviljad 
dispens för dess genomförande.    

Fastigheten Holmared 1:40 består 
vegetationen till största delen av gran som 
nyttjas som produktionsskog. 

Geoteknik  
Enligt kommunens jordkarta består marken i 
planområdet övervägande av sandig morän 
med undantag för mossetorv i det sydvästra 
hörnet.  

Markföroreningar 
Området är utpekat som potentiellt förorenat 
område av Länsstyrelsen med en måttlig 
riskklass, MIFO (Metodik för Inventering av 
Förorenade Områden) klassning 3 på grund av 
användning av isocyanater. Det potentiellt 
förorenade området är Holmared 1:25, till följd 
av den verksamhet som bedrivits och 
fortfarande bedrivs på fastigheten. Marken 
inom fastigheten Holmared 1:40 och Holmared 
1:12 är oexploaterad sedan tidigare och bedöms 
därför inte vara förorenad.   

    Historik 
Fabriken har varit belägen på samma plats 
sedan 1930-talet men byggts ut i flera etapper. 
Haglund Industri AB har under en tioårsperiod 
haft tre ärenden hos planenheten och utökat 
industriområdet i etapper. Senaste 
ombyggnationen skedde år 2018. 

Bild 2: Historisk bild över Haglund Industri  

Ordenshuset på fastigheten Holmared 1:12 
byggdes år 1938 och har använts som bland 
annat biolokal. Idag används lokalen till kalas, 
möten och sammankomster av olika slag.  

Bild 3: Tecknad bild av ordenshuset 

Radon 
Planområdet ligger inom normalriskområde 
för radon enligt länsstyrelsens övergripande 
radonriskkarta. Bedömningen av kommunens 
översiktliga radonkarta visar även den normal 
risk för radon i området. 
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Risk för höga vattenstånd 
Då området kantas av skogs- och sankmark 
med en topografi som lutar i syd/sydvästlig 
riktning, bort från befintlig bebyggelse, 
bedöms inte de ingående fastigheterna i högre 
grad vara i riskzonen för översvämning vid ett 
100-årsregn.  

Fornlämningar 
Det finns inga kända fornlämningar i området. 
Därför anses ingen arkeologisk undersökning 
heller behövas. Marken är sedan tidigare 
oexploaterad men har en längre tid nyttjats för 
skogsbruk. Riksantikvarieämbetets tjänst 
Fornsök som samlar alla kända forn- och 
kulturhistoriska lämningar visar inte på några 
lämningar i eller i närheten av planområdet. 
Vid exploatering har däremot markägaren 
skyldighet att meddela Länsstyrelsen och 
avbryta markarbetet i de fall fornlämning 
påträffas under markingrepp. 

BEBYGGELSE OCH SERVICE 

Bebyggelse 
På fastigheten Holmared 1:12 finns ett 
ordenshus uppfört 1938 av Logen Viljans 
Byggnadsförening med syftet att utgöra en 
samlingslokal. Byggnaden överläts 1998 till 
Rånnavägs byalag som i nuläget äger 
fastigheten. Det finns bygglovshandlingar för 
en utbyggnad daterad till år 1977. Utbyggnaden 
utgörs av en förlängning av huset söderut.  

Vid ett platsbesök kan konstateras att 
fönstersättningen troligtvis är original men att 
fönstren nu är aluminiumbeklädda. De två 
skorstenar som en gång funnits är borta. 
Fasaden utgörs i söder och väster av 
korrugerad plåt medan fasad mot öst och norr 
är täckt med vita fasadskivor. Detta tyder på 
att fasaden bytts ut eller klätts om vid olika 
tillfällen. På dessa grunder bedöms byggnaden 
ha förändrats från sitt ursprung sett till 
exteriören vilket motiverar att inget speciellt 
skydd finns i planen. Däremot finns inga kända 
planer på att riva eller på annat sätt förändra 
byggnaden. 

Bild 4: Ordenshuset på Holmared 1:12 

På fastigheten Holmared 1:25 finns idag en 
byggnad för tillverkning av kyl- och 
fryslösningar. 

 

 

Bild 5: Haglund Industri 

Verksamhet 
Haglund Industri AB har bedrivit sin 
verksamhet på platsen sedan 1930-talet. 
Produktionen har sedan 2007 tillämpat 
metoden skummad konstruktion. På fabriken 
sker all tillverkning vilket innefattar 
plåtbearbetning, skumning och montering. I 
produktionen hanteras polyuretan och 
polystyrencellplast i samband med att 
produkterna isoleras. Då detta sker bildas en 
reaktionsgas som renas i kolfilter innan det 
släpps ut. Även påfyllning av köldmedium 
genomförs i fabriken vilket sker i en 
specialbyggd testlinje som reducerar riskerna 
med hanteringen. Avfallet som uppstår i 
samband med produktion är metallskrot, trä 
och emballage. 
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VATTENSKYDDSOMRÅDE 
Området ligger inte inom något 
vattenskyddsområde. 

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät och trafik 
Stora vägen, väg 1700, går genom den norra 
delen av planområdet. Enligt Trafikverkets 
nationella vägdatabas (NVDB) uppskattas den 
totala årsdygnstrafiken vara på cirka 1350 
fordon. Uppskattningar gjorda utifrån 
trafikverkets trafikalstringsverktyg tyder på en 
årsdygnstrafik på 250 fordon per dygn till 
planområdet. Lastbilstrafiken som krävs till 
och från verksamheten medför ett 
transportbehov om 10 last per dag.  

Skyltad hastighetsgräns är 50 km/h längs 
aktuell sträcka.  

Gång- och cykelvägar 
Det finns en gång- och cykelväg norr om 
planområdet längs med Stora vägen.  

Kollektivtrafik 
Det finns en busshållplats cirka 300 meter från 
planområdet.  

Parkering 
På kvartersmark finns en större parkering som 
servar verksamheten. Utanför 
besöksanläggningen finns en grusplan där 
besökare parkerar. 

STÖRNINGAR 

Buller 
En bullerkartering har gjorts (2018) för hela 
kommunen och längs Stora vägen (väg 1700) 
beräknas värdena till 55–60 dB(A). Några 
meter in från vägen beräknas värdena till 45–
50 dB(A). Bullernivån inom planområdet 
bedöms vara låg och riktvärden för trafikbuller 
bedöms inte överskridas. 

Tillgänglighet  
Vägen samt gång- och cykelvägen är asfalterad. 
Alla nya byggnader ska vara 
tillgänglighetsanpassade.  

RIKSINTRESSEN 
Planområdet omfattas inte av några 
riksintressen.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 
Vatten och spillvatten finns anslutet till 
befintliga verksamheter.  

El, tele och opto 
El, tele och opto finns anslutet till fastigheterna 
inom planområdet. Området har goda tekniska 
förutsättningar. 

Avfall 
Närmaste återvinningstation finns belägen i 
Gällstad och närmaste återvinningscentral 
finns 2 km från Ulricehamns tätort.  

Dagvatten 
Planområdet är till stor del redan nyttjat och 
planlagd för industri. Potentiellt tillkommande 
hårdgjord yta är sedan tidigare ej planlagd och 
består idag av skogsmark och en 
föreningslokal.  

Inom planområdet hanteras dagvatten genom 
diken som fördröjer och leder flödet ut i 
naturmark. Planområdet ligger mellan två 
större avrinningsområden, ett med utlopp i 
Sämsjön och det andra i Bystadsjön. Holmared 
1:12 omfattas av verksamhetsområde för VA 
medan Holmared 1:25 innan antagande enbart 
omfattats till hälften, verksamheten är 
däremot inte anslutet till det allmänna 
ledningsnätet för dagvatten.  

Känd rening för dagvatten från parkering 
saknas.  

Transformatorstation  
En transformatorstation finns belägen på 
fastigheten Holmared 1:25. Transformatorn 
förvaltas av Östra Kinds Elkraft och försörjer 
verksamheten, besöksanläggningen och ett 
apparatskåp beläget vid vägen.  
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UNDERSÖKNING AV 
BETYDANDE 
MILJÖPÅVERKAN  
UNDERSÖKNING 
Ulricehamns kommun bedömer att 
detaljplanen inte medför betydande 
miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 
miljöbalken har inte upprättats eftersom det 
bedömts att planen inte innebär någon 
betydande påverkan på miljö, hälsa, 
hushållning av mark och vatten eller andra 
naturresurser. För att göra denna avvägning 
genomför planarkitekt tillsammans med 
miljösamordnare en bedömning som tar 
hänsyn till olika tematiska miljöaspekter. Detta 
leder fram till en sammanvägd bedömning som 
lägger grunden för beslutet om en MKB ska 
upprättas eller inte. I detta fall görs 
bedömningen att en enklare 
konsekvensbeskrivning i planbeskrivningen 
räcker. 

ARTSKYDDSFÖRORDNING 
Kommunen bedömer att planområdet inte har 
sådana kvalitéer att förändringen inom 
området är av särskild betydelse för arter 
benämnda i artskyddsförordningen.  
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KONSEKVENSBESKRIVNING 
HUSHÅLLNING MED MARK 
Planområdet är sedan tidigare till viss del 
bebyggt. Att planlägga marken för utbyggnad 
av verksamheten innebär en resurseffektiv 
hushållning med mark då exploatering sker i 
anslutning till nuvarande bebyggelse samtidigt 
som befintlig service och infrastruktur kan 
utnyttjas. Planförslaget innebär en högre 
exploateringsgrad och därmed ett högre 
utnyttjande av marken.  

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT 
Enligt MB 5 kap. ska kommuner och 
myndigheter säkerställa att uppställda 
miljökvalitetsnormer iakttas. Kommunen 
bedömer att planens genomförande innebär att 
gällande miljökvalitetsnormer för luft inte 
kommer att överskridas. 

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR 
VATTEN 
Detaljplanen bedöms inte ha en negativ 
påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten. 

UTBYGGNADSALTERNATIV 
Genom planläggning får Haglund Industri AB 
som äger fastigheten Holmared 1:25 möjlighet 
att utveckla sin verksamhet. När detaljplanen 
antas och får laga kraft upphör tidigare 
detaljplan att gälla inom planområdet, men 
fortsätter att gälla som tidigare utanför det nu 
aktuella planområdet. 

NOLLALTERNATIV 
Om detaljplanen inte antas eller vinner laga 
kraft begränsas möjligheten till fortsatt 
utveckling av området. Verksamheten på 
Holmared 1:25 saknar möjlighet att bygga ut 
vilket hindrar expansion och utveckling. 
Fastigheterna Holmared 1:40 och Holmared 
1:12 kommer vara utanför detaljplanelagt 
område och användningen av marken därav 
oreglerad.  

STÖRNINGAR FRÅN VERKSAMHET 
I norr och öster om planområdet finns 
bostäder. De bedöms ej vara utsatta för höga 

ljudnivåer då verksamheten är av icke störande 
karaktär. Bullret som verksamheten medför 
uppstår vid dumpningen av plåtskrot. Detta 
sker i motsatt håll från bostäderna och inte på 
daglig basis utan mer sällan.  

HÄLSA OCH SÄKERHET  
I Boverkets Allmänna råd 1995:5: ”Bättre plats 
för arbete – Planering av arbetsområden med 
hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet” klargörs 
hur olika lagstiftningar fungerar i förhållande 
till varandra. Generella rekommendationer ges 
om hur de allmänna råden bör tillämpas för att 
få en samlad syn på behandlingen av olycks- 
och hälsorisker. De allmänna råden är 
utformade efter äldre plan- och bygglagen som 
har upphört gälla. Däremot kan publikationen 
fortsättningsvis utgöra ett stöd i enskilda fall. 
Översiktsplanen som antogs 2015 hänvisar till 
ovan nämnd publikation som rekommenderas 
utgöra utgångspunkten för skyddsavstånd vid 
planläggning.  

För att förebygga konflikter mellan 
bostadsområden och verksamhetsområden 
används generellt i första hand skyddsavstånd. 
Dessa avstånd ska vara tillräckliga för att 
säkerställa att tillräcklig hänsyn tas till de 
boendena utifrån risk-, miljö- och 
hälsoperspektiv.  

Verksamheten som bedrivs idag kan enligt 
dessa allmänna råd (1995:5) klassas som en 
verksamhet med små risker. Det omfattar 
verksamheter som genom utomhusaktiviteter, 
transporter och utsläpp, ger små risker för 
miljö, hälsa och säkerhet. Riktvärdet för denna 
typ av verksamhet är ett skyddsavstånd på 50 
meter till närmaste bostadsområde.  

Avståndet mellan verksamheten och 
bostadsbebyggelsen är som kortast i norr där 
distansen mellan huskropparna är det cirka 40 
meter med väg 1700 som delar området. I öster 
är avståndet mellan fasaderna cirka 60 meter 
där prickmarken reglerar möjligheterna att 
bebygga marken. Avstånden bedöms av 
kommunen vara tillräckliga. Risken för 
människors hälsa och säkerhet bedöms i 
konsekvensbeskrivningen som små. 
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Genom att ändra användningen från industri 
till verksamhet begränsas riskerna för 
omgivningspåverkan då bestämmelsen i sig 
utgör en begränsning för störningarnas 
omfattning.  

Till följd av att Haglund Industri i 
tillverkningen använder isocyanat har det i 
samband med detaljplanearbetet gjorts 
mätningar på utsläppsluften. Testerna utförda 
av RISE fastslår att ingen isocyanat eller 
skadliga partiklar kan påvisas från processer 
till utomhusluft.  

NATURVÄRDEN 
Det finns en allé i den nordvästra delen av 
planområdet. I övrigt finns inga kända 
naturvärden inom området och detaljplanen 
medför ingen ökad risk för påverkan av 
naturvärden. De naturvärden som kan finnas 
ligger utanför planområdet som utgörs av 
skogsmark. 

LANDSKAPSBILD  
Detaljplanen medför att landskapsbilden kan 
förändras. Detaljplanen möjliggör en ökad 
exploateringsgrad och högre nockhöjd inom 
fastigheten och medför att ytterligare 
bebyggelse kan uppföras på kvartersmark. Icke 
detaljplanelagd mark planläggs och kan på sikt 
bli hårdgjord yta.  

DAGVATTENHANTERING OCH AVLOPP 
Planens genomförande kan medföra åtgärder 
för det kommunala VA-systemet förutsatt att 
Holmared 1:25 ansluts. Åtgärder för rening och 
fördröjning av dagvatten föreslås anordnas i 
enlighet med åtgärderna som beskrivs under 
rubriken ”Dag- och dräneringsvatten” s.9. 

FÖRORENING AV VATTEN 
Schablonhalter för föroreningar i 
dagvattenavrinningen har beräknats med hjälp 
av verktyget StormTac. Uppskattningarna 
utgår från att markanvändningen i området 
har delats in i kategorier tillgängliga i 
StormTacs databas. Tabellen redovisar 
föroreningshalten av respektive ämne i 
scenarierna nuvarande situation, vid maximal 
exploatering och maximal exploatering med 

rening av biofilter, vilket är en föreslagen 
åtgärd.  

Föroreningshalt [ug/l] 

Ämne Nuvarande Maximal 
exploatering 

Maximal 
exploater
ing med 
rening 

Fosfor 39,2 64,7 55,3 

Kväve 651 913 871 

Bly 9,8 8,6 4,7 

Koppar 11,5 11,9 8,4 

Zink 37,5 42,0 21,5 

Kadmium 0,3 0,5 0,5 

Krom 5,6 5,7 5,1 

Nickel 5,9 5,3 4,8 

Kvicksilver 0,02 0,02 0,01 

Suspenderad 
substans 

55 020 51 870 29 328 

Olja 232 180 108 

Tabell 1: Föroreningshalter i dagvatten 

Tabellen visar att föroreningarna i majoriteten 
av fallen minskar förutsatt att biofilter 
tillkommer och skapar en rening av dagvattnet 
från parkeringen, något som saknas i nuläget. 
Genomförandet med rening av dagvattnet 
uppskattas därav skapa en bättre situation 
avseende minskade föroreningar av dagvattnet.  

TRAFIK 
Kommunens bedömning är att genomförandet 
av detaljplanen kommer att medföra ökning av 
trafik till och från området vid tilltänkt 
utbyggnad. Befintlig infrastruktur bedöms ha 
tillräcklig kapacitet. Trafikalstringsberäkning 
för planområdet har genomförts med hjälp av 
Trafikverkets trafikalstringsverktyg. Med 
nuvarande verksamhet beräknas 
årsdygnstrafiken (ÅDT) till 250 fordon per 
dygn. Vid maximal utbyggnad i enlighet med 
detaljplanen förväntas ÅDT öka till ca 1 150 
fordon per dygn. En ökning med ca 900 
fordon. 
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BULLER 
Planens genomförande bedöms inte påverka 
bullernivån utanför planområdet markant. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
INLEDNING 
Genomförandebeskrivningen redovisar 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 förtydligar 
detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt 
och blir därigenom vägledande vid 
genomförandet av detaljplanen. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år från den dag 
detaljplanen får laga kraft. Vald 
genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad 
av planområdet. 

Fram tills att detaljplanen ändras eller upphävs 
har fastighetsägare rätt att efter ansökan om 
bygglov få bygga i enlighet med planen. Under 
genomförandetiden får inte detaljplanen 
ändras utan synnerliga skäl, om någon 
fastighetsägare motsätter sig det. Dock är det 
tillåtet att ändra eller upphäva detaljplanen om 
ändringen är nödvändig på grund av nya 
förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte 
kunde förutses vid den ursprungliga 
planläggningen. Efter genomförandetidens 
utgång kan detaljplanen ändras eller upphävas 
utan synnerliga skäl och utan att de rättigheter 
som uppkommit genom planen kan beaktas. 

Huvudmannaskap 
Med huvudmannaskap avses bland annat 
ansvaret för iordningställande och underhåll 
av allmän platsmark inom planområdet.  
Kommunen är inte huvudman för allmän plats, 
VÄG1, Stora vägen (väg 1700). Enligt 4 kap. 7 § 
PBL ska kommunen vara huvudman för 
allmänna platser. Kommunen får dock, om det 
finns särskilda skäl för det, i detaljplanen 

bestämma att kommunen inte ska vara 
huvudman för en eller flera allmänna platser. 
De särskilda skäl som anses föreligga är att det 
har funnits en tradition av enskilt 
huvudmannaskap i kommunens kransorter 
vilket medför att det fortsättningsvis tillämpas 
för att få ett enhetligt huvudmannaskap av 
vägnätet i Rånnaväg. Att detaljplanen 
föreskriver enskilt huvudmannaskap för 
allmän platsmark innebär att fastighetsägarna 
inom planområdet är ansvariga för utbyggnad 
och för framtida drift och underhåll av allmän 
plats inom planområdet. Kommunen har 
genom avtal med Rånnavägs vägförening, som 
ombesörjer förvaltningen av vägar och 
grönområden, åtagit sig att bekosta 
vägunderhåll. 

Väg 1700 är en statlig väg som förvaltas av 
Trafikverket. Trafikverket kommer således 
även fortsättningsvis vara väghållare. 

Detaljplanen medför ingen skyldighet för 
kommunen att lösa in allmän plats.  

Ansvarsfördelning 
Ansvaret för utbyggnad, drift och underhåll av 
teknisk infrastruktur, allmän platsmark och 
kvartersmark fördelas på nedanstående sätt. 
 
Ulricehamns Energi AB ( ,): 

• Utbyggnad, drift och underhåll av det 
allmänna VA-ledningsnätet 

• Eventuell utbyggnad av optofiber 
 

Östra Kinds Elkraft Ek för:   
• Utbyggnad, drift och underhåll av 

elförsörjning  
 

Trafikverket 
• Drift och underhåll av allmän väg, Väg 

1700 
 

Fastighetsägare: 
• Egen byggrätt samt övriga anläggningar 

på kvartersmark 
• Brandvattenförsörjning 
• Allmän plats 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Allmänt 
Berörda fastighetsägare, kända 
rättighetshavare och delägare i samfälligheten 
framgår av fastighetsförteckningen.  

Detaljplanen möjliggör för befintlig 
verksamhet att expandera, dels genom 
markförvärv och dels genom ett ökat nyttjande 
av befintlig fastighet. För expandering genom 
markförvärv krävs fastighetsbildning som söks 
hos Lantmäteriet och bekostas av berörda 
fastighetsägare. Detsamma gäller vid bildande 
av gemensamhetsanläggningar och andra 
rättigheter. Servitut krävs för den nya in/-
utfarten. 

Kommunen bedömer att det inte krävs 
fastighetsindelningsbestämmelser för att 
kunna genomföra detaljplanen.  

TEKNISKA FRÅGOR 

Vatten, avlopp och dagvatten 
Vatten och spillvatten finns inkopplat till 
befintliga verksamheter. I samband med 
antagande av detaljplanen kommer VA-
verksamhetsområdet att anpassas efter 
planområdet för att omfatta den 
detaljplanelagda ytan.  

VA-huvudmannen föreslår fortsättningsvis att 
fastighetsägaren anordnar ett lokalt 
omhändertagande där vattnet avleds till 
avrinningsområdet som passerar söder om 
Gällstad och vidare mot Bystadsjön. De 
föreslagna lösningarna redovisas på s. 9. 
Möjlighet finns också att ansluta till det 
allmänna ledningsnätet för dagvatten.   

Detaljplanen anger inte specifikt vilken teknisk 
åtgärd som måste tillämpas vid 
omhändertagande och rening av dagvatten. 
VA-huvudmannen har dock föreslagit specifika 
åtgärder som anses tillämpbara med hänsyn 
till platsen. Kravet är i enlighet med 
planbestämmelserna att få till reningen av 
dagvattnet från parkeringen och att skapa 
möjlighet att kunna kontrollera utloppet av 
vatten från planområdet. Avrinningsområdet 

som ska nyttjas är det med Bystadsjön som 
recipient.   

El, tele och opto 
Detaljprojektering av el, tele, och opto 
genomförs av ansvarigt bolag.  

    Brandvattenförsörjning 
Brandvattenförsörjningen till området 
anordnas genom en hårdgjord pumpplats vid 
Rånnavägssjön så räddningstjänsten med 
motorspruta och tankfordon kan förse området 
med brandvatten.  

EKONOMISKA FRÅGOR  

Ekonomiska konsekvenser för 
kommunen 
Kommunen har tecknat planavtal med 
fastighetsägaren för Holmared 1:25. Avtalet 
reglerar de kostnader som kommunen har för 
framtagandet av detaljplanen.  

Ingen driftskostnad tillkommer efter 
genomförande av planen för Ulricehamns 
kommuns räkning.  

Ekonomiska konsekvenser för privata 
fastighetsägare 
Fastighetsägarna bekostar samtliga åtgärder 
inom den egna kvartersmarken, vilket bland 
annat innefattar kostnaden för lovpliktiga 
åtgärder, fastighetsbildning, 
anslutningsavgifter till el-, tele/bredband och 
VA. Trafikverket står för drift och underhåll av 
väg 1700 som planläggs med allmän plats, 
VÄG1.  

Ett planavtal har tagits fram mellan 
kommunen och fastighetsägaren av Holmared 
1:25. För övriga fastigheter inom planområdet 
tas planavgift ut i samband med bygglov. 

Åtgärder för brandvattenförsörjning bekostas 
av berörd fastighetsägare.  

Detaljplanen har en värdestegrande påverkan 
på de privatägda fastigheterna inom 
planområdet. 
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Ekonomiska konsekvenser för 
kommunala energibolaget 
Ulricehamns Energi AB får kostnader för ökad 
belastning på befintliga VA-ledningar vilket 
finansieras genom uttag av 
anslutningsavgifter. 
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