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1 INLEDNING 

1.1 Planens syfte och huvuddrag 

Planförslaget syftar till att utöka befintlig parkering på del av fastigheten Ullared 1:142 

genom att planlägga området för parkerings- och vårdändamål. Vidare är syftet att reglera 

befintlig tillfart till bostadsfastigheter samt att reglera en mindre del för bostadsändamål enligt 

rådande förutsättningar.  

I gällande detaljplan (U31) är den berörda marken planlagd som allmän platsmark Park. 

Området är idag en grönyta med en mindre parkering till äldreboendet i norra delen samt en 

mindre parkeringsyta till Furubackens förskola i södra planområdet. Fastigheterna Ullared 

1:105 och Ullared 10:1 har tillfart över planområdet.  

Område föreslås i norra delen planläggas för parkeringsändamål i huvudsak samt för vård i 

syfte att underlätta senare fastighetsbildning där sammanläggning med Ullared 1:143 planeras. 

En mindre del i södra planområdet planläggs som bostadsändamål för att ersätta gällande 

detaljplan. I övrigt planläggs området för allmän plats Natur samt Gata i enlighet med 

gällande detaljplan. 

1.2 Planens handläggning, bakgrund och tidplan 

Detaljplanen består av en juridisk plankarta med planbestämmelser. Till planen hör 

planbeskrivning, illustrationskarta m.m. Dessa ska vara vägledande och underlätta förståelsen 

av planförslagets innebörd samt redovisa de förutsättningar och syften planen har. De har 

ingen egen rättsverkan. 

Mark- och exploateringsavdelningen har lämnat in en planansökan för att möjliggöra en ny 

och större parkering i anslutning till Furugårdens äldreboende i Ullared. Behovet har 

uppkommit av att man behöver fler parkeringsplatser till FABOs fastighet Ullared 1:132, där 

ett punkthus planeras med mötesplats, kontor till socialtjänsten, trygghetsboende samt 

bostadslägenheter. Parkering kan inte fullt ut tillgodoses inom fastigheten utan ytterligare 

parkering behöver tillskapas i närheten. FABO vill istället nyttja en del av de 

parkeringsplatser som används av äldreboendet. De platserna ska i sin tur ersättas med hjälp 

av föreslagen detaljplan. 

Kommunstyrelsen gav 2017-10-17, § 256, Samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att inleda 

ett planarbete för del av fastigheten Ullared 1:142. Detaljplanen tas fram genom 

standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900. 

Planförslaget har varit ute på samråd under april år 2019. Under samrådet inkom 11 yttranden. 

Inkomna synpunkter berör främst förorenad mark, dagvatten, detaljplanens kartunderlag, 

tillfart till villafastigheter öster om planområdet samt befintliga träd inom planområdet. 

Planförslaget har varit ute på granskning under september-oktober år 2020. Under 

granskningen inkom 10 yttranden. Inkomna synpunkter berör främst hantering av dagvatten, 

eventuell påverkan på Högvadsån samt förtydliganden i planhandlingarna. 
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1.3  Läge, areal och markägoförhållanden 

Planområdet är beläget i centrala Ullared. Området avgränsas i norr, söder och öster av 

befintlig bebyggelse och i väster av Furuvägen. Planområdet är cirka 2 300 m² stort. Marken 

inom planområdet ägs i dagsläget av Falkenbergs kommun. 

 

Figur 1. Planområdets läge i Ullared. 

 

 

Figur 2. Planområdets placering och avgränsning markerat med blå linje  

Ullared 1:132 

Furugårdens 

äldreboende 

Ullared 1:105 

Ullared 10:1 

Planområde 

Furuvägen 

Väg 153 

Furubackens 

förskola 
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Figur 3. Planområdet sett från norr. 

2 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

2.1 Kommunala mål och bostadsförsörjningsprogram 

Falkenbergs kommuns vision är "Vi växer för en hållbar framtid" med ambitionen att växa till 

50 000 invånare till år 2030. Utifrån detta har kommunen fyra övergripande mål (2016):  

 Falkenberg ska bli mer inkluderande. 

 Fler bostäder i attraktiva boendemiljöer i hela kommunen med god kommunal service 

i livets alla skeden. 

 Ett brett och dynamiskt näringsliv i hela kommunen 

 Den ekologiska hållbarheten ska öka.  

2.2 Översiktsplan och gällande detaljplaner 

Planområdet är förenligt med den kommuntäckande översiktsplanen, ÖP 2.0, och 

delöversiktsplanen för Ullared. I ÖP 2.0, antagen år 2014, anges att utvecklingen i Ullared ska 

ske genom förtätning och förädling av befintlig bebyggelse och där servicenivån ska vara hög. 

Kommersiella verksamheter som vänder sig till annat är närområdets behov, ska lokaliseras 

till områden söder om väg 153. Delöversiktsplan för Ullared, antagen år 2005, anger att 

Ullareds roll som centralort i östra delen av kommunen ska bestå och utvecklas. 

”Ullaredsbornas Ullared” och ”Sveriges Ullared” ska kunna utvecklas och gestaltas till en 

attraktiv helhet. Samtidigt måste gränsen mellan handelsområdet och övriga samhället vara 

tydlig. Markanvändningen för det aktuella området anges som befintlig bostadsbebyggelse.  

Planområdet omfattas av detaljplan U31, Detaljplan för Ullared 1:143 m.fl. som vann laga 

kraft år 1994. Angiven markanvändning är PARK, lokalgatan samt bostäder. 

Genomförandetiden har gått ut. 
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 Figur 4. Gällande detaljplan för planområdet, U 31. 

2.3 Fastighetsplan 

Planområdet omfattas inte av någon fastighetsplan.  

3 AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN  

3.1 Hushållningsbestämmelser, riksintressen och Natura 2000 

Inom planområdet finns inga utpekade riksintressen. Området kring Högvadsån, ca 400 meter 

från planområdet omfattas av riksintressen för naturvård och för friluftsliv samt av Natura 

2000-område. Planförslaget bedöms inte ha någon påverkan på riksintressena.  

3.2 Miljökvalitetsnormer 

Högvadsån (Hjärtaredsån-Fageredsån) klassas som måttlig ekologisk status till följd av dålig 

status vad gäller försurning, måttlig status vad gäller konnektivitet samt otillfredsställande 

morfologsikt tillstånd. Högvadsån uppnår ej god kemisk status främst på grund av förekomst 

av kvicksilver. Ett genomförande av detaljplanen har ingen påverkan på ovanstående 

parametrar och påverkar därför inte förutsättningarna att uppnå god ekologisk status eller god 

kemisk status. Överskridande av miljökvalitetsnormer för luft är ej aktuellt. Ett genomförande 

av planen leder till att en grönyta försvinner till förmån för mer parkering kommer 

avrinningen från området öka. För att inte påverka befintligt ledningsnät och recipienten 

Högvadsån negativt kommer dagvattnet från planområdet fördröjas och renas. Det kommer 

ske genom att parkeringsytan utförs med godkänd oljeavskiljare och stenkista. Som alternativ 

eller komplement till stenkista kan man anlägga ett svackdike runt parkeringen. Reningen och 
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fördröjningen i kombination med att planområdet är så försvinnande litet i jämförelse med det 

avrinningsområde det ligger inom blir ökningen inte så stor så att den riskerar att leda till att 

MKN för fisk och musselvatten påverkas negativt.   

Det bedöms inte finnas risk för överskridande av någon miljökvalitetsnorm som följd av ett 

genomförande av planförslaget.  

3.3 Strandskydd och biotopskydd 

Planområdet berörs inte av strand- eller biotopskyddat område.  

4 BEHOVSBEDÖMNING 

4.1 Kommunens ställningstagande 

En behovsbedömning har 2019-03-13 tagits fram och kommunens ställningstagande är att 

planförslaget inte bedöms ge betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen har samråtts 

med Länsstyrelsen samt miljö- och hälsoskyddsförvaltningen enligt 6§ MKB-förordningen 

vilka delar kommunens uppfattning att planförslaget inte bedöms ge betydande miljöpåverkan.  

5 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

5.1 Natur 

Mark, vatten och vegetation 

Planområdet utgörs till största delen av en gräsyta samt några enstaka buskar och uppvuxna 

träd. Inga särskilda naturvärden finns inom planområdet. Planområdet stiger något mot östra 

planområdesgränsen och nivåskillnaden är cirka 1 meter.  

I den södra delen av planområdet, planlagt som Natur angränsande mot Ullared 10:1 finns två 

stora bokar som bidrar till såväl ekosystemtjänster som miljöskapande inslag i området. 

Bokarna skyddas med bestämmelse att marklov krävs för fällning av träd med en större 

stamdiameter än 15 centimeter. 

Ett exploateringsavtal som bl.a säkerställer återplantering av träd vid genomförandet tecknas 

med exploatören. 

Geoteknik och radon 

Geoteknisk undersökning bedöms inte behövas eftersom ingen ny bebyggelse planeras inom 

planområdet. Enligt SGI:s kartvisningstjänst (2019-03-11) består planområdet av fastmark 

huvudsakligen isälvssediment. Längs med Högvadsån ligger det ett aktsamhetsområde utpekat 

som innebär en eventuell risk för skred. Detta bedöms inte beröra planen då 

aktsamhetsområdet ligger ca 250 meter från planområdet. 

Arkeologi och fornlämningar 

Det finns inga kända fornminnen enligt Fornminnesregistret (2019-03-11) inom planområdet. 

Planändringen innebär ingen ny byggnad eller dylikt varför sannolikheten att nya fornminnen 

påträffas är låg. Om fornminnen skulle påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas och 

länsstyrelsen meddelas utan dröjsmål.  
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5.2    Bebyggelse 

Inom planområdet finns ingen bebyggelse. Ingen ny bebyggelse föreslås i planförslaget. I 

planområdets direkta närhet ligger Furugårdens äldreboende, Furubackens förskola samt 

villabebyggelse. Cirka 70 meter söder om planområdet ligger matvarubutik. 

Stadsbilden påverkas genom att en grön yta görs om till hårdgjord yta för parkering med plats 

för ca 30 st. parkerade bilar. 

5.3 Friytor, rekreation och lek 

Planområdet saknar i dag ytor för lek och rekreation och inga nya sådana ytor tillkommer 

genom planförslaget. En grönyta försvinner till förmån för mer parkering men grönytan 

bedöms inte utgöra något rekreativt värde.  

5.4 Gator och trafik 

Planförslaget medför ingen förändring av det befintliga gång- och cykelvägnätet. 

Planområdet angörs med bil från Furuvägen. Planförslaget medför ingen förändring av 

omgivande gatustruktur.  Föreslagen parkering angörs från Furuvägen. 32 parkeringsplatser 

tillskapas genom planförslaget vilket är en ökning med 22 platser i norra delen av 

planområdet. I södra delen finns en parkering med plats för 8 bilar som delvis används för 

personal på Furubackens förskola. Tillgänglighetsanpassade parkeringar finns i anslutning till 

Furugårdens entré. 

5.5 Hälsa och säkerhet 

Buller och vibrationer 

Den trafik som den utökade parkeringen alstrar bedöms ge upphov till marginell ökning av 

buller. 

Förorenad mark 

Med anledning av att planområdet angränsar till den tidigare järnvägen Pyttebanans 

sträckning har en översiktlig miljöteknisk markundersökning genomförts (ÅF 2019-08-07) 

inom planområdet. Utifrån erhållna analysresultat bedöms föroreningsnivån inom 

planområdet vara låg. Då föroreningshalter över tillämpade riktvärden ej påträffats i 

analyserade jordprov, och övriga uttagna jordprov vid okulär bedömning ej uppvisat misstänkt 

föroreningsförekomst, bedöms inga vidare åtgärder vara motiverade. Uppmätta halter av 

analyserade parametrar understiger MÄRR och massorna bedöms därmed kunna återanvändas 

fritt inom området. Massor som understiger MÄRR bör även kunna återanvändas på en annan 

fastighet förutsatt att övriga villkor uppfylls. Då undersökningen varit av översiktlig karaktär 

går det inte att utesluta att förorenade massor ändå kan påträffas i närområdet (ex. väst om 

planområdet). Om massor påträffas under entreprenad som bedöms förorenade genom syn- 

eller luktintryck ska arbetena avbrytas och miljökonsult tillkallas. Miljö- och 

hälsoskyddsförvaltningen har granskat rapporten och har inget att tillägga.  
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Risk för skred, erosion och översvämning 

Planområdet ligger på +70,5 meter över havet. Eventuella framtida klimatförändringar kan 

innebära risk för översvämning av planområdet vid extrema skyfall. En 

översvämningsutredning har tagits fram av Sweco (2018-03-08) i samband planläggningen av 

nytt hotell i Ullared (Detaljplan för Ullared 1:21 m.fl). Den föreslagna markanvändningen för 

parkeringsändamål bedöms påverka avrinningssituationen marginellt. 

 

Figur 5. Utdrag ur Översvämningsutredning för nytt hotell i Ullared (Detaljplan för Ullared 

1:21 m.fl.), Sweco 2018 

5.6 Teknisk försörjning 

Vatten, spillvatten och dagvatten 

Planområdet ingår i VIVAB:s verksamhetsområde för vatten- spill- och dagvatten. VIVAB 

har ledningar inom planområdet. Då förändringen av fastigheten kommer innebära högre och 

snabbare avrinning än dagsläget, är det en förutsättning för detaljplanens genomförande att 

50% av dagvattnet som genereras vid ett 10 års regn med 10 min varaktighet fördröjs inom 

fastigheten. Dagvattnet måste fördröjas och renas för att inte påverka befintligt ledningsnät 

och recipienten Högvadsån negativt. Det kommer ske genom att parkeringsytan utförs med 

godkänd oljeavskiljare och stenkista. Som alternativ eller komplement till stenkista kan man 

anlägga ett svackdike runt parkeringen. U-område skapas i detaljplanen för va-ledningar. 

Värme, el, bredband och opto 

Ledningar för el, tele, fjärrvärme och bredband finns utbyggt inom planområdet. Skanova och 

Falkenbergs energi (fjärrvärme) har ledningar inom planområdet. Tele2 har ledningar i direkt 

närhet av plangräns mot Furuvägen. På västra sidan av Furuvägen har E.ON markförlagda 

mellan- och lågspännings-kablar samt en serviskabel som går över planområdet in till 

fastigheten Ullared 10:1. Område för allmänna underjordiskaledningar, u-område, föreslås för 

Nu aktuellt 

planområde, 

Detaljplan för del 

av Ullared 1:142 
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fjärrvärmeledningen. Tele2 har befintlig kanalisation med optokabel längs östra sidan av 

Furuvägen. 

6 GENOMFÖRANDE AV PLANFÖRSLAGET  

6.1 Berörda markägare och förväntade exploatörer 

Falkenbergs kommun är markägare och exploatör.  

6.2 Organisatoriska och administrativa frågor 

Genomförandetid 

Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag då planen vinner laga kraft.  Under 

genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att få bygga i enlighet med 

detaljplanen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren ej längre garanterad byggrätt. 

Planen fortsätter dock att gälla till dess att den ändras eller upphävs.  

Ansvarsfördelning, huvudmannaskap 

Detaljplanen har enskilt huvudmannaskap, vilket gäller för NATUR samt GATA. Att ha 

enskilt huvudmannaskap inom planområdet motiveras av att det sedan tidigare råder enskilt 

huvudmannaskap för allmänna platser i Ullareds tätort och att enhetlighet i 

huvudmannaskapet underlättar förvaltningen av de allmänna platserna. 

Naturmarken föreslås fortsatt ingå såsom grönområde i Ullared ga:1 som förvaltas av Ullareds 

samfällighetsförening. Gatumarken, tillika tillfarten till fastigheterna Ullared 10:1 och 1:105, 

föreslås införlivas i Ullared GA:1 som förvaltas av Ullareds samfällighetsförening. Inom mark 

som planläggs som kvartersmark, parkering, vård och bostäder, ansvarar berörd 

fastighetsägare. 

6.3 Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning  

Detaljplanen innebär att fastighetsbildningsåtgärder föreslås ske. 

De delar av fastigheten Ullared 1:142 som i detaljplanen utgör kvartersmark med föreslagen 

markanvändning parkering och vård, kan regleras till Ullared 1:143. 

Ledningsrätter och servitut 

Markreservat för allmänna underjordiska ledningar, u-område, skapas i detaljplanen för 

fjärrvärmeledningen i norr samt för dagvattenledning. Om ledningsägarna önskar kan servitut 

tillskapas för dessa. Telia har fiberoptiska kablar i området. Servitut för dessa avses tecknas 

mellan fastighetsägaren och Telia. Om de fiberoptiska kablarna behöver flyttas bekostar 

exploatören detta. 

Fastigheterna Ullared 1:105 och 10:1 har utfartsservitut belastande den kommunala 

fastigheten Ullared 1:142. Servituten bildades 1967 när dessa fastigheter avstyckades, 

lantmäteriakt 13-ULL-309. Ullared 10:1s servitut har kommit att lokaliseras genom 

anläggandet av infartsvägen till fastigheten medan det aldrig byggts någon infartsväg till 
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Ullared 1:105. Infartsvägen till Ullared 10:1 samt Ullared 1:105s servitutsrättighet säkras i 

detaljplanen genom utläggande av GATA. På så sätt har fastigheterna även fortsättningsvis 

möjlighet till utfart. 

I samband med detaljplanens genomförande avser inte kommunen eller exploatören bygga 

infart till fastigheten Ullared 1:105. Eventuell tillfart till denna fastighet möjliggörs genom 

detaljplanen och servitutsrättigheten behålls. Ansvaret för att iordningställa infarten liksom 

bekostandet av den åvilar ägaren till fastigheten Ullared 1:105 på samma sätt som gällt innan 

denna nya detaljplan. 

Gemensamhetsanläggningar 

Inom detaljplaneområdet finns sedan tidigare en gemensamhetsanläggning, Ullared GA:1, 

som förvaltas av Ullareds samfällighetsförening. Område som planläggs för kvartersmark 

parkering och vård ingår idag såsom grönområde i Ullared GA:1. För att kunna nyttja 

kvartersmarken behöver gemensamhetsanläggningen upphävas i denna del genom att den 

omprövas. Enligt 40a § anläggningslagen ska ägaren till den mark som blir av med belastning 

av en gemensamhetsanläggning betala ersättning till de fastigheter som deltar i 

gemensamhetsanläggningen. Ett upphävande och prövning av ersättningsfrågan görs av 

Lantmäteriet efter ansökan.  

6.4 Ekonomiska frågor 

Avtal 

Falkenbergs kommun avser att innan detaljplaneförslag framläggs för antagande utarbeta och 

ingå exploateringsavtal med extern exploatör gällande kvartersmark för parkeringsändamål. 

Exploateringsavtalet ska reglera ansvar och kostnader för detaljplanens genomförande.  

Exploateringsavtalet kommer bl.a. konkret behandla när parkeringen ska vara utbyggd, hur 

dagvatten ska omhändertas, krav på ekosystemtjänster i form av återplantering av träd samt att 

exploatören ska bekosta nödvändiga lantmäteriförrättningar. Exploateringsavtalet avser också 

behandla exploatörens, som tillika är ägare till Ullared 1:143, kostnadsansvar för eventuella 

ersättningar som ska utbetalas enligt 40a § anläggningslagen i samband med att ytor ingående 

i Ullared GA:1 upphävs. 

Ersättning 

Den enda nu kända ersättningsfrågan som kan komma att bli aktuell i genomförandet av 

detaljplanen, är eventuell ersättning enligt 40a § anläggningslagen som ägaren till den mark 

som blir av med belastning av en gemensamhetsanläggning ska betala till de fastigheter som 

deltar i gemensamhetsanläggningen eller till den förvaltande samfällighetsföreningen. 

6.5 Tekniska frågor 

Respektive fastighetsägare ansvarar för genomförandet av detaljplanen inom kvartersmark. 

Ägaren av kvartersmark ansvarar för att ha erforderliga tillstånd samt att till respektive aktör 

ansöka om och ersätta för anläggandet av fastighetsrelaterade anslutningar.  

Dagvatten får under byggtiden inte avledas till känslig recipient. Parkeringsytan ska utföras 

med stenkista och oljeavskiljare. Anläggande av dagvattenanläggning ska anmälas till miljö- 
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och hälsoskyddsnämnden senast sex veckor före anläggandet. Som alternativ eller 

komplement till stenkista kan man även anlägga ett svackdike runt parkeringen. 

På västra sidan av Furuvägen har E.ON markförlagda mellan- och lågspänningskablar samt en 

serviskabel som går över planområdet in till fastigheten Ullared 10:1. Tele2 har ledningar 

belägna på den östra sidan av Furuvägen. Kablarna är ej inmätta och för att säkerställa deras 

exakta läge måste kabelvisning i fält beställas innan markarbete påbörjas vilket exploatören 

ansvarar för. Eventuella kostnader i samband med planens genomförande för 

ledningsflyttningar eller andra ändringar av befintliga ledningar bekostas av exploatör och 

ledningsägare utifrån vad gällande markavtal med respektive ledningsägare anger. 

7 KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

Planförslaget bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Miljökvalitetsnormer för 

luft, buller och vatten bedöms inte överskridas till följd av ett genomförande av planförslaget. 

Ett genomförande av detaljplanen kommer endast att ge upphov till mindre lokal påverkan på 

miljön när en grönyta tas i anspråk för ytterligare parkering.  

Då den föreslagna markanvändningen innebär att parkmark överförs till parkering har 

planändringen en negativ effekt. Eftersom ytan i dag redan är delvis används till parkering och 

utökas i en mindre utsträckning bedöms konsekvenserna av planförslaget som små. 

Planförslaget bedöms heller inte leda till några negativa sociala konsekvenser.  

8 MEDVERKANDE  TJÄNSTEMÄN 

Planen har utarbetats av Anna Modigh på Planavdelningen, Falkenbergs kommun. Från ÅF 

Samhällsplanering har Anna Sundin och Elisabet Wästlund medverkat som plankonsulter. 
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