
Falkenbergs kommun    
Kommunfullmäktige 2021-09-28 
 
 

 
 
Utdragsbestyrkande 

1 (2) 

§ 175 

Antagande av detaljplan för del av Ullared 1:142 m fl, 
KS 2017/296 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
1. Godkänna antagandehandlingar för detaljplan för del av Ullared 1:142  

m.fl. för antagande.  

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsavdelningen fick 2017-10-17 i uppdrag av 
kommunstyrelsen, § 256, att utarbeta förslag till detaljplan för del av 
Ullared 1:142.  

Planområdet är beläget i Ullareds samhälle, norr om väg 153 intill 
Furugårdens äldreboende. Området avgränsas i väster av Furuvägen, i norr 
och öster av tre privata fastigheter planlagda för bostadsändamål (Ullared 
8:2, 1:105 och 10:1). Planområdet är idag en grönyta med en mindre 
parkering till äldreboendet, tillfart till Ullared 1:105 och 10:1 samt en 
befintlig parkering med 8-10 platser i söder. I gällande detaljplan (U31) är 
den berörda marken planlagd som allmän platsmark Park.  

Planförslaget syftar till att utöka befintlig parkering på del av fastigheten 
Ullared 1:142 genom att planlägga området för parkering- och vårdändamål, 
att reglera befintlig tillfart till villafastigheter samt att reglera en mindre del 
för bostadsändamål. Syftet med bostadsändamålet är att reglera befintlig 
bebyggelse enligt rådande förutsättningar och för att ersätta gällande 
detaljplan öster om Furuvägen. 

Motivering av beslut 
Planförslaget har varit ute på samråd och granskning hos närboende, 
myndigheter m.fl. Inkomna synpunkter har bland annat rört potentiell 
förorenad mark från Pyttebanan som passerat förbi planområdet, hantering 
av dagvatten, tillfart till villafastigheter öster om planområdet samt 
säkerställandet av befintliga träd inom planområdet. Inkomna frågor och 
synpunkter har hanterats i planarbetet och säkerställs antingen genom 
planhandlingarna eller det exploateringsavtal som Mark- och 
exploateringsavdelningen arbetat fram efter granskningen av planförslaget. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att planhandlingarna godkänns och 
överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. 
Ekonomi 
Planarbetet har finansierats av kommunen genom mark- och 
exploateringsavdelningen. Genomförandet är reglerat enligt framtaget 
exploateringsavtal mellan Fabo och kommunens mark- och 
exploateringsavdelning. 
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Underlag för beslut 
Beslutsförslag 2021-07-27  
Orienteringskarta Plankarta – antagandehandling 2021-09-07 
Illustrationskarta – antagandehandling 2021-09-07  
Planbeskrivning – antagandehandling 2021-09-07 

 
 


