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Planen har varit föremål för samråd under tiden 27 oktober  
till och med 24 november 2017 samt mellan den 18 maj till  
och den 18 juni 2018. Den har varit utskickad till ett fl ertal 
olika remissinstanser och funnits tillgänglig i Stadshuset samt 
på kommunens hemsida. Nedan redovisas de yttranden som har 
kommit in under samrådstiden och kommenteras om det fi nns 
anledning. 

INKOMNA YTTRANDEN
LÄNSSTYRELSEN
Länsstyrelsens samlade bedömning
Planförslaget syftar till att förtäta Ullervad med bostä-
der och öka trafi ksäkerheten. Länsstyrelsen bedömer 
att inriktningen är lämplig men att en naturinven-
tering behöver göras för att visa på om dispens för 
biotopskydd krävs och kan ges.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera pröv-
ning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap 10 §PBL och nu kända förhållanden att ett anta-
gande av en enligt förslaget inte kommer att prövas.

Naturmiljö
Området verkar vid en preliminär bedömning rymma 
en del naturvärden.

Området består av betesmark, med en del småbiotoper 
som omfattas av det generella biotopskyddet (såsom 
småvatten och stenmurar), samt lövskog, varav en del 
äldre och grövre träd. Utifrån detta kan det fi nnas 
skyddsvärda arter i området. En naturinventering 

behöver göras av området.

I naturinventeringen behöver det även tydliggöras 
antal och läge för de biotoper som omfattas av det ge-
nerella biotopskyddet. Vilka ska bevaras? På vilket sätt? 

Genom området i nord-sydlig riktning ser det ut att gå 
en bäckravin idag. Ska denna tas bort? Åtgärder som 
skadar biotoper som omfattas av generellt biotopskydd 
kräver dispens. Ansökan ska göras till Länsstyrelsen. 
För att dispens ska kunna erhållas krävs särskilda skäl. 
I det här fallet behöver kommunen argumentera för 
varför planen är så betydelsefull att det särskilda skälet 
är uppfyllt.

Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär 
betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar 
kommunens åsikt, således behöver inte en miljökon-
sekvensbeskrivning tas fram.

Kommentarer
Planenheten genomförde i juni 2018 en naturvärdesinven-
tering inom föreslaget planområde. Inventeringens resultat 
visade att det inom planområdets västra del fi nns påtagliga 
naturvärden (naturvärdesklass 3) och inom den östra delen 
vissa naturvärden (naturvärdesklass 4). 

Kommunen gör med stöd i naturvärdesinventeringen att om-
rådet består av brukningsvärd jordbruksmark. 

Ett antal biotoper som berörs av det generella biotopskyddet 
registrerades. Sydväst om planområdet registrerades en natt-
viol som skyddas av artskyddsförordningen. 
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Med anledning av områdets naturvärden kommer en sköt-
selplan att upprättas för planområdets naturmark efter att 
planen har vunnit lagakraft, med syfte att bevara dess värde-
element. 

Till granskningshandlingen kommer, med anledning av att 
området omfattas av brukningsvärd jordbruksmark, en loka-
liseringsutredning av att upprättas för att utreda alternativa 
lokaliseringar av planområdet.

I samband med planens genomförande föreslås en bäck som 
omfattas av det generella biotopskyddet, att igenläggas till 
fördel för markanvändningen bostäder. En ansökan om dis-
pens från det generella biotopskyddet kommer att lämnas in 
till Länsstyrelsen. Övriga biotoper så som småvatten, stenmu-
rar och odlingsrösen kommer inte att påverkas vid ett genom-
förande av planförslaget.   

LANTMÄTERIET
Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar 
(daterade oktober 2017) har följande noterats:

FÖR PLANGENOMFÖRANDET VIKTIGA 
FRÅGOR DÄR PLANEN MÅSTE FÖR-
BÄTTRAS
Plankarta och planbestämmelser
Plangränsen sammanfaller enligt plankarta och grund-
karta med fastighetsgränsen för Fors 1:16. Lantmä-
teriet kan vid en översiktlig genomgång konstatera 
att redovisad fastighetsgräns för Fors 1:16 är mycket 
osäker. Gränsen bör utredas och eventuellt fastighets-
bestämas innan planläggning.

DELAR AV PLANEN SOM BÖR FÖR-
BÄTTRAS
Planbeskrivning
Enligt planbeskrivningen används inte längre ledning-
arna för ledningsrätten 1680-250.1. Ledningsrätten 
skall därför upphävas. 

Även om det kan utläsas ur planbeskrivningen vill 
Lantmäteriet att det tydligare framgår vem som ansö-
ker om och bekostar denna åtgärd.

I planbeskrivningen hänvisas till att Fors ga:1 avses 
upphävas då den sedan tidigare sköts av kommunen. 
Delar av Fors ga:1 avser annan väg än den som kom-
munen sköter. Det vore olyckligt om gemensamhets-
anläggningen upphävdes i sin helhet om behov av 
gemensamhetsanläggning fortfarande kvarstår för den 
resterande delen.

Plankarta
Lantmäteriet avråder normal från redovisning av illus-

trationer i plankartan. Dessa bör redovisas separat eller 
i planbeskrivningen.

Kommentarer
Kommunen utreder fastighetsgräns vid Fors 1:16.  

Kommunen kommer att utreda vilka eff ekter som kan uppkom-
ma i och med uppsägning av Fors ga:1.

Vem som bär ansvaret samt bekostar upphävning av ledningsrätt 
1680-250.1 kommer att förtydligas i planbeskrivning.

Planenheten delar inte Lantmäteriets åsikt rörande illustrations-
linjer i plankartan. Detta med hänvisnings till att dessa ingår 
i Svensk standard för planbestämmelser och därmed har stöd i 
4 kap PBL. Dess användning har därmed lagligt stöd och kan 
användas efter behov.      

TEKNISKA NÄMNDEN
Tekniska nämnden har tagit del av samrådshandling-
arna och har följande att yttra:

Planen avser en mindre grupp fastigheter utan kopp-
ling till andra kommunala gator eller annan kommunal 
service varvid tekniska nämnden ställer sig frågande till 
valet av anläggande av kommunal allmän gata inom 
området. Här skulle ett alternativ med bebyggelse och 
gator som kvartersmark vara lämpligt.

Anläggande av kommunala gator och allmänna platser 
innebär ökade drift-, skötsel och underhållskostnader 
vilket bör beskrivas.

Enligt planförslaget ska ga:1, där kommunen har 
nyttjanderättsavtal med visst skötselansvar (NYT-008), 
upphävas. Här måste framtida kostnader för gatuav-
delningen vid ett upphävande och övertagande utredas 
innan genomförande.

I planförslaget framgår det att dagvattnet eventuellt 
kan avledas till diken, vilket är ett bra sätt att fördröja 
dagvattnet lokalt inom planområdet, det är dock av 
vikt att skötselansvaret för dessa utreds innan planens 
antagande. Det är önskvärt att möjligheterna till att, 
på ett kostnadseff ektivt sätt, anlägga ledningsnät för 
spill- och dagvattenledningar inom området utreds 
innan planens antagande. Detta för att undvika för-
dyrande åtgärder vid byggnation av ledningsnät som 
lätt skulle kunna avhjälpas genom mindre justeringar 
av fastighetsgränser och/eller gatunätets position eller 
höjdsättning på fastigheterna.

Kommentarer
Planenheten delar inte Tekniska nämndens åsikt rörande valet 
av kommunalt huvudmannaskap för planområdets gator. Enligt 
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PBL 4 kap 7 § anges att kommunen ska ange särskilda skäl 
för att föreslå enskilt huvudmannaskap istället för kommunalt 
huvudmannaskap. Planenheten bedömer inte att aktuellt plan-
förslag uppfyller dessa. Forsvägen där kommunen enligt avtal 
från 1992 sköter vägens underhåll bör i sammanhanget kunna 
jämföras med en kommunal väg. Forsvägen ansluter till planom-
rådet vilket planenheten. Vidare har en övervägande majoritet 
av vägarna inom Ullervads tätort kommunen som väghållare.          

I samband med upprättandet av detaljplanens samrådshandling 
har planenheten tillsammans med andra berörda kommunala 
verksamheter påbörjat en förprojektering av planområdet med 
syfte att vid behov justera planförslagets utformning för att un-
derlätta genomförandet. I den utredningen kommer ökade kost-
nader för underhåll att utredas. 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Miljö- och byggnadsnämnden har följande synpunk-
ter: 

Markföroreningar 
På fastigheten Fors 1:29, c:a 300 m sydöst, om pla-
nområdet har f.d. Vägverket med efterföljare haft en 
vägstation med bl.a. lagring av vägsalt. Undersökningar 
har utförts och fastigheten sanerades från olje- och me-
tallföroreningar 2017. Provtagning i grundvattnet har 
visat på förhöjda halter av klorid i området väst och 
nord väst om fastigheten. Grundvattenströmningen 
bedöms ske åt väst eller nordväst, ned mot ån Tidan.  
Idag håller Severin Recycling på att etablera en skrot-
hantering på fastigheten. 

Bostäderna i det nu föreslagna planområdet är tänkta 
att anslutas till kommunalt VA och inte ha egna 
dricksvattentäkter. 

Djurhållning 
Bostäder i anslutning till djurhållning innebär en 
avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. 
Planeringen bör i bedömningen av lämpligheten ta 
höjd för att djurhållningen på intilliggande fastighet 
kan förändras med tiden. Detta t.ex. gällande djurslag, 
omfattning m.m. 

Djurhållning, liksom annan verksamhet, får enligt 
Miljöbalken inte orsaka olägenhet för hälsa och/ eller 
miljön. För att undvika sådan olägenhet ska tillsyns-
myndigheten vid behov förelägga verksamhetsutövaren 
om försiktighetsmått. 

Det fi nns idag inga fastställda skyddsavstånd för 
etablering av bostäder intill djurhållning. Boverkets 
riktlinjer från 20112 öppnar upp för att påverkan 
från djurhållning på bebyggelse kan accepteras i viss 
utsträckning. D.v.s. omgivande markanvändning tillåts 
inverka på bedömningen om vad som är en acceptabel 

störning eller ej. Undantag gäller för förskolor och 
skolor som kräver särskild hänsyn. 

I planförslaget lämnas en ridå naturmark vilket 
bedöms minska risken för störning, i alla fall i vissa 
avseenden. 

Plankartan 
Plankartan kan kompletteras med prickmark ut mot 
gatan på den första tomten efter naturmark. Området 
för tekniska anläggningar saknar reglering i form av 
byggrätt/ prickmark. 

I övrigt är plankartan tydlig.

Kommentarer
Planenheten lägger till prickmark mot gatan på första den första 
tomten efter naturmarken i plankartan. 

Vad gäller reglering av området för tekniska anläggningar bedö-
mer inte planenheten det som nödvändigt. Områdets använd-
ning föreslås i planbeskrivningen att vara avfallsstation och 
transformatorstation. 

TRAFIKVERKET
Trafi kverket har tagit del av samrådshandlingarna gällande 
detaljplan för del av Ullervad 31:1 i Ullervad. Huvudsyftet 
med detaljplanen för del av Ullervad 31:1 är att skapa bygg-
rätter för nya bostäder i närhet till Mariestad. Detaljplanens 
syfte är även att öka trafi ksäkerheten till Ullervadsvägen (väg 
2957) där den ansluter i planområdet.

Väg 2957 har vid anslutningspunkten till planområdet hög-
sta tillåtna hastighet 50 km/h. År 2011 uppmättes årsmedel-
dygnstrafi ken (ÅDT) till cirka 1 100 fordon förbi planom-
rådet.

Trafi kverkets synpunkter
Trafi kverket ser positivt på att kommunen vill öka trafi ksä-
kerheten i korsningen med väg 2957. Samråd ska ske med 
Trafi kverket inför byggstart för att stämma av anslutningens 
utformning. Om byggande av anslutning påverkar statlig 
väg ska ansökan om godkännande av TA-plan lämnas till 
Trafi kverket senast tre veckor innan arbetet startar. I övrigt 
har Trafi kverket i detta skede inga ytterligare synpunkter på 
planförslaget.

Övrigt
Trafi kverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet.

Kommentarer
Yttrandet noteras. 
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AVFALLSHANTERINGEN ÖSTRA SKA-
RABORG 
Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS lämnar föl-
jande yttrande över: Detaljplan för Del av Ullervad 
31:1, Mariestads kommun. 

Gällande sophämtning för ovanstående vill vi fram-
hålla följande för att uppfylla reglerna i renhållningsfö-
reskrifterna. För gemensamhetsanläggningar så behövs 
en samfällighetsförening, bostadsrättsförening eller 
motsvarande som uppfyller fastighetsägarens ansvar 
gentemot renhållaren angående sorteringskvalité, 
hämtställets underhåll och skötsel.

Kommentarer
Planbeskrivningen uppdateras enligt svarandes synpunkt.

HENRIK OCH JENNY CLAESSON
Ägare av planområdets grannfastighet Fors 6:3 har 
inkommit med följande synpunkter på planförslaget. 

Sent inkomna samrådshandlingar 
Då brevet med samrådshandlingar kom fram till 
svaranden först den 3/11 anser de att deras svarstid har 
varit orimligt kort. Svaranden anser också att kommu-
nen borde ha som rutin att informera alla berörda när 
ett planarbete påbörjas. Att få den informationen först 
vid samrådet är allt för sent för att lämna ett genomar-
betat yttrande.

Utbyggnadsriktning  
Svaranden anser att planförslaget inte är anpassat till 
områdets befi ntliga bebyggelsestruktur då planområdet 
ligger långt ifrån befi ntlig sammanhållen bebyggelse. 
För att skapa en mer sammanhängande tätort vore det 
lämpligare att istället utvidga Kistegårdsområdet med 
nya bostäder genom att förlänga Skattvägen norr ut. 

Övriga synpunkter
Svarande ställer sig frågande till Planenhetens skrivning 
att kollektivtrafi k trafi kerar strax söder om planområ-
det. De menar att det idag går så pass få avgångar att 
den informationen är irrelevant att ta upp i planbe-
skrivningen. 

Vidare anser svaranden att Planenheten i planbe-
skrivningen framställer tätortens cykelförbindelser i 
överdrivet positiva ordalag. Det fi nns brister, främst i 
cykelnätet längsmed Ullervadsvägen från planområdet 
till Ullervad skola. Där hänvisas cyklande till vägens 
trottoar cirka en tredjedel av resan mellan planområdet 
och Ullervad skola, vilket inte är trafi ksäkert. Svaran-
den anser inte att kommunen bör möjliggöra för ny 

bebyggelse innan en grundläggande trafi ksäker infra-
struktur fi nns på plats.     

Vad gäller planförslagets förslag på gemensam in- och 
utfart från planområdet samt boende inom områ-
det Fors, ifrågasätter svaranden dess utformning och 
lämplighet. Svaranden anser inte att åtgärden kommer 
öka trafi ksäkerheten då högerregeln gäller och sikten är 
dålig.

Fortsättningsvis ifrågasätter svaranden den praktiska 
tillämpligheten att i planområdets norra del bara spara 
ett 10 meter brett stråk med naturmark mellan kvar-
tersmarken och planområdesgränsen. Är tanken att 
betesdjur, vilt eller träd ska kunna trivas där är stråket 
alltför smalt. 

Svarande kritiserar avslutningsvis Planenheten för 
bristen på information till berörda. Öppen kommuni-
kation och informationsmöten efterfrågas. 

Kommentarer 
Planenheten beklagar att samrådshandlingarna inte kom fram 
till er inom rimlig tid och förkortade er svarstid. Samrådshand-
ligarna postades den 27 oktober från kommunhuset och borde 
vid normala fall kommit fram till er under måndagen den 30 
november veckan efter. Planenheten kommer följa upp ärendet 
med ansvarig brevleverantör för att detta  inte ska upprepas. 

Planenheten delar inte svarandes synpunkt vad gäller att ut-
byggnadsriktningen av området är mer lämpligt från Kistegårds-
området och en förlängning av Skattvägen. Området norr om 
Kistegården består delvis av sumpmark och innehar ett antal 
biotopskyddade stenmurar. Vidare skär två ledningsrätter om-
rådet i östlig-västlig riktning  vilket innebär en högre exploa-
teringskostnad. I upprättad Lokaliseringsutredning bedöms om-
rådet som lämpligt för exploatering på sikt under förutsättning 
av ett genomförande av aktuell detaljplan för del av Ullervad 
31:1. Området har inte heller stöd i kommunens gällande över-
siktsplan. 

Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) reglerar vad som måste 
redovisas i en planbeskrivning (4 kap 33 § PBL). Lagen är tydlig 
att ett avsnitt ska innehålla en redovisning av områdets övergri-
pande planeringsförutsättningar och där ingår en beskrivning av 
den kollektivtrafi k som trafi kerar området. Hur turtätheten har 
varierat över tid är inget som redovisas eller bedöms i planbe-
skrivningen. 

Planenheten delar svarandes åsikt att det längs med delar av 
Ullervadsvägen fi nns mindre trafi ksäkra vägavsnitt. Där hän-
visas gång- och cyklande till vägens smala trottoar vilket inte 
är långsiktigt hållbart ur trafi ksäkerhetssynpunkt, särskilt med 
bakgrund av att Ullervadsvägen är en skolväg. Då Ullervadsvä-
gen är en statlig väg beslutas och bekostas eventuella åtgärder av 
Trafi kverket. Planenheten har uppmärksammat Trafi kverket om 
riskerna som trafi klösningen medför och inväntar nu Trafi kver-
kets åtgärdsförslag.          
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Kommunen har för avsikt att införa väjningsplikt för trafi k från 
planområdet. Åtgärden kommer att höja trafi ksäkerheten. Tra-
fi kbestämmelser får inte regleras i en detaljplan, detta kommer 
istället beslutas om efter att planen har vunnit lagakraft och vid 
exploatering av området. 

Planenheten föreslår tio meter naturremsa mellan kvartersmark 
och den norra planområdesgränsen. Detta för att minimera före-
komsten av luftburen allergispridning från djurhållningen som 
bedrivs på den närliggande fastigheten Fors 6:2, samt för att 
skapa en avgränsande markremsa mellan ny och gammal bebyg-
gelse. Det fi nns ingen enhetlig bedömningsgrund i Sverige för 
att bedöma lämpligt avstånd mellan djurhållning och bostäder. 
I förslaget är det 50 meter mellan de förslagna byggrätterna och 
djurhållningsverksamheten. Planenheten bedömer avståndet som 
tillräckligt för att motverka allergispridning. Vad gäller viltet ser 
Planenheten naturremsan som en positiv åtgärd och ett sätt att 
behålla fl yktvägar samt möjlighet till passage genom området. 
Planenheten anser inte att naturremsans bredd är ogynnsam för 
befi ntlig eller kommande växtlighets levnadsvillkor.

Planenheten beklagar att svarande inte blivit informerade i öns-
kad omfattning. I det aktuella fallet har Planenheten agerat i 
linje med de lagar som styr vem som ska bli informerad vid ett 
planärende och ha rätt att yttra sig, samt hur denne ska bli in-
formerad.                                                                     

LARS JANSSON 
Ägare av grannfastigheten Fors 6:2 har lämnat följande 
synpunkter. 

Planområdets placering 
Med den aktiva jordbruksdriften och sommarbetande 
djur, kunde det vara skäl till att naturzonen norr om 
planområdet som angetts till 10 meter, rimligen borde 
ökas till totalt 50 meter. Detta innebär större distans 
till körande lantbruksmaskiner och även betande djur. 
I samrådsbeskrivningen står att betesdjur kommer att 
fi nnas men inte närmare än 50 meter. Beteshagar fi nns 
i dag i gräns mellan 6:2 och 31: 1, avståndet blir alltså 
inte mer än 10 meter. Området närmast 6:2 är avsevärt 
trevligare som naturzon än det område som planeras 
till naturområde mellan befi ntlig och planerad bebyg-
gelse. 

Med sydligare placering av planområdet kan man lägga 
den anslutande matargatans utfart närmare Ullervad 
för att få en säkrare anslutning. Som anslutningen är 
planerad nu är det skymd sikt åt norr på grund av att 
vägen inte är rak. 

Jordbruksdriften är i behov av att befi ntlig anslut-
ning av Fors samfällda byväg kan bevaras som den är. 
Redovisad anslutning gör det omöjligt att ta in och ut 
långtradartrafi k till Fors 6:2. Årligen transporteras ca 

400-500 ton spannmål ut från fastigheten via denna 
utfart. Även inkommande produktionsmedel kommer 
denna väg. Kan inte ta sig in och ut från fastigheten på 
den samfällda byvägen och köra mot norr med bil och 
släp. 

Under framförallt hösten går maskiner på oregel-
bundna tider under hela dygnet, detta kan innebära 
nattstörning och underlag för konfl ikter. 

Gång och cykelväg 
Anser inte att hänsyn tagits till att det bedrivs jord-
bruksverksamhet när anslutning i söder har planerats. 
Fors 6:2 har en del av den mark som brukas placerad 
på söder sida om Ullervads tätort. 
I vår och höstbruk går många maskintransporter denna 
väg och kräver ett utrymme på ca 4.5 meter vid rak 
transport och i svängar och korsningar avsevärt mer. 
Med redovisad lösning fi nns ingen möjlighet att pas-
sera överhuvudtaget. 

Befi ntliga diken och kommunala vatten och av-
loppsledningar 
För ett antal år sedan grävdes en VA-ledning från 
fastigheter öster om planområdet via en bäckravin ner 
till åkermarken väster området för att där ansluta en 
större kommunal avloppsledning. Tidigare fanns två 
stora slambrunnar och spillvattnet från dessa gick ut i 
nämnda bäck. 

Vid detta tillfälle återställdes marken, planerades och 
gjordes i ordning utan att någon tänkte på den gamla 
bäckravinen. En kupolbrunn placerades i en sänka 
för att ta hand om lite ytvatten. Översvämningar och 
träskliknande marker blev resultatet. Vid större ne-
derbördsmängder blev det vatten som försökte ta nya 
vägar. Det dike som idag i stort sett är oförmöget att 
leda vattnet rätt, är från början ett avvattningsdike för 
de skogsområden som ligger öster om Ullervadsvägen 
och även skogsarealer öster om väg 201. Detta måste 
åtgärdas. Efter åtgärdande kan jag tänka mig att hela 
området kan få trevligare markförhållanden. 

Vilt och viltstråk 
Hela Ullervad 31: 1, inte bara planområdet, är en 
hemvist för vilt. Mycket rådjur, hare och räv vistas i 
området ibland även älg. Fåglar i fl ertalet arter fi nns att 
se. Rovfåglar visar sig inte allt för sällan, vråk, hök är 
vanliga. Under senare år har havsörn visat sig regelbun-
det i odlingslandskapet väster om 31: 1. Skall området 
bebyggas bör man ta hänsyn till viltet möjlighet att 
röra sig. Även i detta fall skulle tilltagna naturzoner 
på båda sidor om planområdet vara en fördel. Viltet i 
odlingslandskapet i väster söker sig till skogslandskapet 
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i öster, möjligheterna krymper för det vilda då bebyg-
gelsen växer fram.

Bilagor 
Svarande har även kompletterat yttrandet med tre 
stycken bilagor som innehåller tidigare yttranden skriv-
na av Skaraborgs läns jaktvårdsförening, från 1985. 
Yttrandena skickades in till kommunen i samband 
med planeringen av ett bostadsområde norr om Kiste-
gården, beläget söder om det aktuella planområdet.

Bilagorna beskriver att det i området rör sig mycket 
vilt och belyser vikten av att fl yktvägar bevaras i from 
av väl tilltagen naturmark runt det då föreslagna bo-
standsområdet. Lämnas för lite naturmark och fl yktvä-
gar stängs fi nns risk för en ökning av viltolyckor på de 
större vägarna runt Ullervad.  

Bilagorna omnämner även värdefulla biotoper i 
anslutning till det aktuella planområdet i form av 
åkerholmar. Biotoperna utgör en värdefull livsmiljö för 
rapphöns, fasaner samt fältvilt. 

KOMMENTARER 
Planenheten föreslår att den del av arrendet som ligger inom fö-
reslaget planområde omförhandlas och sägs upp. Resterande delar 
av arrendet på fastighet Ullervad 31:1 bör fortsatt arrenderas ut. 
Närmaste djurhållning är hagen som ligger nordväst om plan-
området på fastighet Fors 6:2. Minsta avståndet mellan planom-
rådesgränsen och hagen är 50 meter. 

Omförhandlingen av arrendet görs efter att aktuellt förslag till 
detaljplan har vunnit laga kraft.

Planenheten gör bedömningen att marken i norra delen av 
fastigheten Ullervad 31:1 är lämpligast för föreslagen markan-
vändning. Bedömningen grundas bland annat på hur förutsätt-
ningarna för att praktiskt genomföra planen ser ut. I fastighetens 
södra delen ligger två större ledningstråk i öst- västlig riktning 
samt fl era stenmurar som omfattas av det generella biotopskyd-
det, vilket skulle försvåra och fördyra en exploatering av området.

Planenheten har för avsikt att efter planens lagakraftvinnande  
föreslå väjningsplikt för utfarten från planområdet till Uller-
vadsvägen. I en jämförelse med dagens sneda utfart, föreslås den 
nya utfarten anslutas rakt till Ullervadsvägen. Det kommer att 
förtydliga utfarten för trafi k på Ullervadsvägen samt förbättra 
siktstråket för anslutande trafi k från Fors och planområdet. Sam-
mantaget anser Planenheten att åtgärden kommer skapa en säk-
rare trafi ksituation. Även Trafi kverket har uttryck sitt samtycke 
om den förändrade utfartens positiva påverkan för trafi ksäker-
heten. 

Den nya södra infarten till området Fors samt dess anslutning till 
Ullervadsvägen  har ritas om för att klara trafi kering av lastbilar 
upp till 26 meter samt lantbruksmaskiner.

Planenheten noterar lämnad information kring planområdets 
avrinning. 

Planenheten delar svarandens åsikter kring vikten av att ut-
forma planområdet på ett sätt som inte förstör viltets möjlighet 
till rörelse inom och genom området. Förslagets kritiska del vad 
gäller utrymme för viltrörelse är i dess norra del. Där är det som 
minst cirka 20 meter mellan befi ntlig byggnad på fastighet Fors 
6:3 och planerade byggrätter. För enbart viltets vidkommande 
skulle avståndet utökas ännu mer, men som tidigare nämnt be-
döms aktuell del av Ullervad 31:1 ha bäst förutsättningar för 
förelsagen markanvändning. Att fl ytta planområdet längre söder 
ut skulle innebära både försämrande byggnadstekniska förutsätt-
ningar samt att bevarandevärda stenmurar måste tas bort. Söder 
om planområdet är avståndet mellan planerad och befi ntlig be-
byggelse cirka 100 meter. Planenheten bedömer att viltets behov 
tillgodoses i nuvarande förslag till detaljplan.    

I dialog med Länsstyrelsen har Planenheten genomfört en natur-
inventering (2018-06-15) av planområdet.  Inventeringens re-
sultat visade att det inom planområdets västra del fi nns påtagliga 
naturvärden (naturvärdesklass 3) och inom den östra delen vissa 
naturvärden (naturvärdesklass 4). 

Kommunen gör med stöd i naturvärdesinventeringen att områ-
det består av brukningsvärd jordbruksmark. 

Ett antal biotoper som berörs av det generella biotopskyddet re-
gistrerades. Sydväst om planområdet registrerades en nattviol som 
skyddas av artskyddsförordningen. 

Med anledning av områdets naturvärden kommer en skötselplan 
att upprättas för planområdets naturmark efter att planen har 
vunnit lagakraft, med syfte att bevara dess värdeelement. 

Till granskningshandlingen kommer, med anledning av att 
området omfattas av brukningsvärd jordbruksmark, en lokali-
seringsutredning av att upprättas för att utreda alternativa loka-
liseringar av planområdet.

I samband med planens genomförande föreslås en bäck som om-
fattas av det generella biotopskyddet, att igenläggas till fördel för 
markanvändningen bostäder. En ansökan om dispens från det 
generella biotopskyddet kommer att lämnas in till Länsstyrelsen. 
Övriga biotoper så som småvatten, stenmurar och odlingsrösen 
kommer inte att påverkas vid ett genomförande av planförslaget.   

HANNES OCH AXEL, SJU ÅR 
Svaranden vill inte att det ska byggas hus i hagen i 
Fors. De vill att kossorna ska vara kvar istället. 

 

KOMMENTARER 
Planenheten tackar för era synpunkter och engagemang i plane-
ringsfrågor och hoppas att ni fortsättningsvis tar del i det demo-
kratiska samtalet om kommunens fysiska planering. 
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Planenheten delar svarandes åsikt att det är önskvärt med be-
tande kossor i Fors hage även i framtiden. Det föreslås i det 
här förslaget till detaljplan. Att Ullervad fortsatt har en lantlig 
karraktär tror vi gör området attraktivt och skapar tillsammans 
med fl era andra faktorer förutsättningar för en god livskavlitet. 
För att möjliggöra att fl er människor ska kunna njuta av att bo 
och leva i Ullervad så behöver vi planera för nya bostäder, vilket 
ibland innebär att orörd mark måste tas ianspråk. 

 

INKOMNA YTTRANDEN UTAN SYN-
PUNKTER 

Ellevio 

Skanova 

SAMMANFATTNING
Inkomna synpunkter under samrådstiden och annan infor-
mation har medfört att följande ändringar har skett i plan-
handlingarna till granskningsskedet:

• Med anledning av inkomna synpunkter har anslutnings-
vägen mellan Fors och Ullervadsvägen dimensionerats 
och dragningen något justerats i plankartan för att möj-
liggöra för lastbilar och jordbruksmaskiner. 

• I plankartan har den planerade vägen in till planområdet 
har rättats upp för att underlätta anläggningen av vägen. 

• I plankartan har planförslagets område för markanvänd-
ningen bostäder i områdets nordöstra hörn minskats ner 
något för att öka avståndet mellan planerade bostäder 
och befi ntlig bebyggelse på fastighet Fors 6:3.

• En lokaliseringsutredning har upprättas med anledning 
av ianspråktagandet av brukningsvärd jordbruksmark. 

• En skötselplan för planområdets naturmark föreslås  
upprättas efter planförslagets lagakraftvinnande med an-
ledning av planområdets naturvärden.   

• I plankartan har prickmark lagts till länges med planerad 
väg på den första tomten i väster. 

• Plankartan reglerar planområdets höjdsättning i bygg-
nadshöjd istället för nockhöjd. 

• I planbeskrivningen har kommunens ansvar för att upp-
häva ledningsrätt förtydligats. 

• Planbeskrivningen har uppdaterats med en skrivelse 
om att en bostadsrättsförening eller motsvarande måste 
bildas som uppfyller fastighetsägarens ansvar gentemot 
renhållaren vid upprättandet av en gemensamhetsan-
läggning för områdets avfallshantering. 

• Planenheten kommer att utreda fastighetsgränsen mot 

Fors 1:16 samt konsekvenser av upphävandet av Fors 
GA:1.    
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Planenheten

Erik Söderström  Adam Johansson
Planarkitekt  Tf. Planchef


