
2020-03-06 1 (2) 
 

Miljö och samhällsbyggnad 

TELEFON 0321-59 50 00 (vx)   E-POST  miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se  
BESÖKSADRESS  Höjdgatan 3   POSTADRESS  523 86 Ulricehamn 
WEBB  ulricehamn.se   FACEBOOK  facebook.com/ulricehamnskommun 
 

Samråd av ny översiktsplan för Ulricehamns kommun 

Samråd 
Kommunfullmäktige har den 27 februari 2020 beslutat om samråd för Ulricehamn 2040, 
vilket är ett förslag till ny översiktsplan för Ulricehamns kommun.  
 
Samrådet syftar till att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in information, 
önskemål och synpunkter om det aktuella planförslaget. Kommunen 
samråder med bland andra länsstyrelsen, grannkommuner och kommunens invånare.   
 
Förslaget till ny översiktsplan är ute på samråd mellan 9 mars och 20 april 2020. 
 
Eftersom den nya översiktsplanen är helt digital finns förslaget enbart tillgängligt via 
kommunens webbplats www.ulricehamn.se/ulricehamn2040. Den som inte har tillgång till 
dator kan få hjälp, samt låna dator i stadshusets reception och under de fysiska 
samrådsmötena. Datorer finns också att låna på alla kommunens bibliotek.  
 
Samrådsmöten 
Under samrådstiden kommer fyra samrådsmöten äga rum runt om i kommunen. Under 
mötena närvarar politiker och tjänstemän för att presentera vad en översiktsplan är, visa 
översiktsplanen, svara på frågor och vara behjälplig vid inlämning av synpunkter. 
Samrådsmötena är i form av ”öppet hus”.  
 
Tid och plats:  
 
17 mars Dalum skola  
19 mars Hökerum skola 
24 mars Vegby skola 
31 mars Tingsholmsgymnasiet 
 
18.00-18.15: introduktion till översiktsplanen 
18.15-21-00: öppet hus  
 
Synpunkter  
Vem som helst är välkommen att lämna synpunkter på förslaget under samrådstiden.  
Om du har synpunkter på förslaget ska du lämna in dem skriftligt via e-post, brev eller i det 
digitala kartverktyget senast 20 mars 2020.  
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Synpunkter skickas till: 
Synpunkter kan lämnas direkt i översiktsplanen 
(https://gisportal.ulricehamn.se/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=4f87bf26fdfd4110
9b498c8a1157b86a) under fliken ”Tyck till om förslaget”.  
 
Synpunkter kan också skickas via brev till Kommunstyrelsen Ulricehamns kommun, 523 86 
Ulricehamn eller via e-post till kommun@ulricehamn.se. Märk med ”Dnr 2017/647”.  
 
Lägesbeskrivning 
Samrådsförslaget är ett första förslag på ny översiktsplan. Efter samrådet arbetar kommunen 

vidare och förbättrar planen inför utställningen. Vilka ändringar som kommer göras beror till 

stor del på de synpunkter som inkommer under samrådet. En del av de förändringar som 

kommer tillföras är sådant som inte hunnits med inför samrådet, och som kommunen arbetar 

med redan nu. Nedan redovisas en lägesbeskrivning av de frågor som planeras arbetas med, 

och som väsentligt kan påverka utställningsversionen av översiktsplanen.  

• Kommunen ska arbeta vidare med hur sociala konsekvenser ska hanteras i den fysiska 

planeringen. 

• En VA-plan är under framtagande. En VA-plan beskriver hur vatten- och 

avloppsförsörjningen ska ordnas i hela kommunen det vill säga både inom och utanför 

det kommunala verksamhetsområdet. Resultatet av denna kommer inarbetas i 

översiktsplanen.  

• Avsnittet för kulturmiljö ska utvecklas. ”Områden intressanta för kulturmiljö” ska 
inventeras, redovisas och få tillhörande vägledning.  

• En konsekvensbeskrivning av övergripande frågor i det samlade planförslaget ska tas 
fram.  

• En siktanalys av samrådsversionens förslag av vindkraftsplanen ska tas fram. Denna 
ska ge en bättre förståelse för vilken påverkan på landskapsbilden som de föreslagna 

vindkraftsområdena har.  
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