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Detaljplan för fastighet Norra Bergen 49 m.fl. (Norra 
Bergen) Askersunds kommun, Örebro län. 

Sammanfattning av planförslaget 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning med bostäder inom området vid Norra Bergen, 

med hänsyn till områdets kulturhistoriska värden. Vidare syftar planen till att möjliggöra för kyrkans 

verksamhet att öka tillgängligheten och att utvecklas till följd av centralisering och breddning av 

verksamhetens fokus, samt förbättra tillgängligheten. Ytterligare syfte med detaljplanen är att 

omreglera vissa byggrätter och skapa förutsättningar att planera för en flexibel användning av 

befintliga och planerade byggnader med möjlighet till viss verksamhetsutveckling.  

 

Planförslaget innebär att stora delar av markanvändningen för höjden inom området Norra Bergen 

ändras från vattentorn, skola och barnstuga till bostäder, småskalig centrumverksamhet, 

besöksanläggning kultur och skola. Nuvarande äldreboendets användning ändras till bostäder, 

småskalig centrumverksamhet, vård och skola, samt telemast. Detta ger en ökad flexibilitet för hur 

vattentornet, skolan och äldreboendet kan användas. För att skydda byggnadernas kulturhistoriska 

värden regleras förändringar och tillskott med skyddsbestämmelser och utformningsbestämmelser. 

Med småskalig centrumverksamhet avses små verksamheter som exempelvis frisör, mindre butiker, 

hantverkslokaler och liknande. Centrumverksamheter kan tillåtas i den mån parkering kan lösas inom 

fastigheten.  

 

Planen möjliggör även nybyggnation i form av mindre bostadsbyggnader på höjden, inspirerad av den 

oregelbundna bebyggelsen söder om planområdet, och byggnader med något större volymer utefter 

Klockaregatan och mot Loggatan.  

 

Planen medger förändringar i kyrkomiljön, genom tillbyggnad till kyrkan, ändrad användning av 

kyrkoflyglarna och prästgården samt nybyggnad på västra delen av prästgårdstomten.  

 

Strukturen i området föreslås förändras genom nya vägar både i öst-västlig riktning och nord-sydlig 

riktning. Framför skolan föreslås ett torg, där biltrafik i huvudsak inte ska tillåtas. På höjden och i 

sluttningen mot Klockaregatan bevaras en del av marken som parkmark.  

 

Befintliga tekniska anläggningar i form av en transformatorstation och en telemast ges stöd i 

detaljplanen.  
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Granskningen 

I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 18 § har planförslaget varit tillgängligt för 

granskning under tiden mellan 2019-02-22 och 2019-03-22. Berörda sakägare, kommunala instanser, 

statliga myndigheter, berörda fastighetsägare, organisationer och övriga berörda har underrättats. 

Förslaget har varit utsänt för kännedom via brev till berörda, en underrättelse har publicerats på 

kommunens anslagstavla. Alla planhandlingar i sin helhet har funnits tillgängliga på 

byggförvaltningens hemsida. Planförslaget har annonserats i Nerikes Allehanda 2019-02-27.  Efter 

granskningen har 14 yttranden inkommit. I detta dokument sammanställs och besvaras inkomna 

synpunkter som berör detaljplanen. Samtliga yttranden finns att tillgå i sin helhet på Sydnärkes 

Byggförvaltning.  

Yttranden har lämnats av: 

Namn Inkommit 

1. Länsstyrelsen Örebro län 2019-03-22 

2. Lantmäteriet 2019-04-05 

3. Trafikverket 2019-03-12 

4. Nerikes Brandkår 2018-06-13 

5. Vattenfall  2019-03-22 

6. Region Örebro län 2019-03-07 

7. Svenska kyrkan  2019-03-25   

8. Barn- och utbildningsnämnden 2019-02-27 

9. Sydnärkes kommunalförbund 2019-03-08 

10. Socialnämnden 2019-03-12 

11. 3G Infrastructure Services AB 2019-03-15 

12. Privatperson 1 2019-03-17 
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13. Privatperson 2 2019-03-22 

14. Privatperson 3 2019-03-18 
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1. Länsstyrelsen Örebro län  

Sammanfattning: 

Bedömning enligt 11 kap. 10 § PBL 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända 

förhållanden att frågor som berör människors hälsa måste lösas på ett tillfredställande sätt i enlighet 

med vad som anges nedan för att ett antagande inte ska prövas av Länsstyrelsen.  

 

Trafikbuller 

Länsstyrelsen lyfter att bullerutredningen visar att bullernivåerna för uteplatser enligt förordning 

(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader överskrids inom delar av planområdet, främst vid 

Drottning Kristinas väg. Enligt förordningen är det tillräckligt att varje bostad har tillgång till minst en 

iordningställd yta, gemensam eller privat, i anslutning till bostaden avsedd för utevistelse som klarar 

riktvärdena i förordningen. Länsstyrelsen anser att planbestämmelser behöver säkerställa att minst en 

uteplats i anslutning till varje bostad anordnas i enlighet med bullerförordningen.  

Länsstyrelsen poängterar att det enligt planbeskrivningen anges att områden planlagda för 

skola/förskola klarar Boverkets rekommendationer för bullermiljö på skolgård förutsatt att gården 

avskärmas mot Drottning Kristinas väg. Länsstyrelsen anser att planbeskrivningen inte tydliggör 

bullernivåer för utemiljön eller vilken utformning av avskärmning, alternativt andra åtgärder, som 

krävs för att nå rekommenderade nivåer. Vidare saknas planbestämmelser som säkerställer att 

skolgården anordnas eller utformas i enlighet med de ljudnivåer som Boverket rekommenderar. 

Länsstyrelsen anser att planhandlingarna behöver kompletteras i detta avseende.  

Råd enligt 2 kap. PBL 

Riksintresse kulturmiljö 

Planområdet är en del av kulturmiljövårdens riksintresse. Norra Bergen med miljön kring Sofia 

Magdalena kyrka är en karaktärsmiljö i Askersunds stad med mycket stora kulturhistoriska värden. 

Länsstyrelsen anser inte att planförslaget tar tillräcklig hänsyn till den mycket varierande och 

värdefulla kulturmiljön inom planområdet. Länsstyrelsen anser att planbestämmelser om utformning 

och varsamhet behöver förtydligas och formuleras om för att ge tillräcklig tydlighet och vägledning i 

syfte att tillgodose den kulturhistoriska värdefulla miljön.  

Länsstyrelsen ser samtidigt brister i planhandlingarna då de inte i tillräckligt stor omfattning tydliggör 

och vägleder utformning av befintlig och ny bebyggelse med hänsyn till kulturmiljön. Exempel är 

utveckling av vattentornet samt utformning av de planerade ”småhusen” inom området, vars 
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utformning är av avgörande betydelse för att de ska kunna upplevas som meningsfulla tillskott i 

kulturmiljön. Huvudinriktningen för den arkitektoniska detaljutformningen behöver förtydligas 

ytterligare i planhandlingarna.  

Länsstyrelsen är tveksamma till att kyrkoflyglarna ges användningen bostäder, då denna användning 

kan leda till konflikter med det övriga brukandet av kyrkan och den kyrkliga miljön.  

Mot bakgrund av ovanstående behöver Länsstyrelsen ha fortsatta diskussioner med Askersunds 

kommun kring utformningen av detaljplanen innan ett antagande. 

Fornlämning 

Detaljplanen berör en fornlämning (Askersund 187:1) som utgörs av de äldre stadslagren i Askersunds 

stad. Askersunds kommun har sökt om tillstånd för att ta bort de delar av fornlämningen som kommer 

att påverkas av ett genomförande av detaljplanen. Som ett led i prövningen av denna tillståndsansökan 

har en arkeologisk förundersökning genomförts. Arkeologgruppen bedömer att det inte är meningsfullt 

att utföra ytterligare arkeologiska undersökningar inom området. Länsstyrelsen delar denna 

bedömning.  

Länsstyrelsen bedömer därför att tillstånd till borttagande av fornlämning kan beviljas, utan villkor om 

ytterligare arkeologiska åtgärder, inom de markområden som behöver tas i anspråk för byggnation och 

markarbeten. Länsstyrelsen avser fatta sådana beslut när mer precis avgränsning finns. Kontakt 

behöver därför tas med Länsstyrelsen inför byggnation och markarbeten, så att Länsstyrelsen kan fatta 

beslut om tillstånd till borttagande av fornlämning innan markarbeten påbörjas.  

 Trafikbuller 

Enligt bullerutredningen uppfyller samtliga befintliga huskroppar inom planområdet riktvärden 

gällande ekvivalent ljudnivå. Byggrätt möjliggörs närmare Drottnings Kristinas väg där 60 dBA 

ekvivalent ljudnivå beräknas överskridas. Enligt planbeskrivningen ska nya bostäder utformas som 

små lägenheter, alternativt har hälften av bostadsrummen mot ljuddämpad sida. Planbestämmelse om 

buller m1 reglerar detta. Länsstyrelsen anser dock att planbeskrivningen behöver redogöra för att det 

är möjligt att skapa en skyddad sida där 55 ekvivalent ljudnivå och 70 maximal nivå ej överskrids i 

enlighet med planbestämmelserna.  

Dagvatten 

Enligt planförslaget krävs att dagvatten fördröjs inom kvartersmark innan det kopplas till det 

kommunala ledningsnätet, dagvattenåtgärderna dimensioneras för ett tioårsregn. Kontroll av 

infiltrationsmöjligheter och eventuellt krav på rening av dagvatten från parkeringsytor avses dock ske 

först i bygglovsskedet. Länsstyrelsen vill påtala att dagvattenhanteringen huvudsakligen behöver 
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bestämmas under planprocessen, och kan inte vänta till bygglovsskedet. Länsstyrelsen anser att 

planbestämmelser behöver säkerställas på plankartan för att skapa förutsättningar för lokalt 

omhändertagande av dagvatten och infiltration.  

Friyta vid skola, förskola  

Sedan samrådet har ytor för skola och förskola begränsats på den centrala byggrätten. Länsstyrelsen 

anser att planbeskrivningen bör förtydliga och beskriva hur friytor utomhus ska tillgodoses om dessa 

ytor ska användas för skol/förskole- ändamål. Boverkets allmänna råd om friyta för lek och utevistelse 

vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamheter lyfter vilka kvaliteter som bör känneteckna 

barns och ungas utemiljö vid skola, förskola och fritidshem samt var friytan bör vara placerad i relation 

till verksamheten.  

Planbestämmelser 

På plankartan anges bestämmelsen n1, allmän gångväg ska finnas genom kvarteret i pilens riktning. 

Enligt Boverkets allmänna råd för planbestämmelser sker regleringen av markförhållanden, vegetation 

och parkering med betäckningen n på plankartan. Länsstyrelsen anser inte att egenskapsbestämmelsen 

innefattas reglering av allmän gångväg enlig planförslaget. Istället bör administrativ bestämmelse som 

gäller markreservat för allmännyttiga ändamål användas med betäckning x. Placering och avgränsning 

behöver preciseras på plankartan.  

Länsstyrelsen anser att egenskapsbestämmelse om skydd mot störningar m1, istället bör anges med 

utformningsbestämmelse och betecknas f, på plankartan. 

Planbestämmelsen a1 saknas i bestämmelseindex. Administrativ bestämmelse om utökad lovplikt 

formuleras dock som en generell bestämmelse för hela planområdet.  

Höjd på tekniska anläggningar bör regleras med egenskapsbestämmelse. Vidare bör användningen E2 

telemast, begränsas och anges till anläggningens faktiska placering inom kvartersmarken. 

Länsstyrelsen anser att planbestämmelser om utformning och varsamhet behöver ses över och 

förtydligas i syfte att tillgodose den kulturhistoriskt värdefulla miljön inom planområdet.  

Kommentar: 

Planhandlingarna kompletteras med redovisning gällande bullernivåer med bulleravskiljare mot 

Drottning Kristinas väg.  

 

Planen kompletteras med redogörelse för vilka bullernivåer som gäller på ytan avsedd för 

skola/förskola samt för hur man klarar riktvärden för buller på utemiljön. 
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Förtydligande gällande tänkt utformning på ny bebyggelse samt vattentornet infogas i 

planhandlingarna.  

 

Planbestämmelserna om utformning och varsamhet gällande kulturmiljön ses över och förtydligas. 

 

Diskussion har förts med Svenska kyrkan angående användning bostäder på kyrkoflyglarna och de 

är införstådda med de konsekvenser detta kan medföra för kyrkomiljön.  

 
Bestämmelsen a1 tas bort från plankartan.  

 

Planbestämmelse som möjliggör infiltration infogas i plankartan.  

 

Det ses över hur m1-bestämmelsen formulerats.  

 

E2 gäller generellt för att skapa flexibilitet för framtiden om området någon gång förändras. Detta 

gör att masten får finnas inom området och den får finnas kvar på den plats den nu står.  

 

Bestämmelsen n1 tas bort ut plankartan.  

 
Yttrande gällande fornlämning noteras. 

 

2. Lantmäteriet 

Sammanfattning: 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

Genomförande av n1  

Lantmäteriet framhåller att kommunen nu valt att använda n1 område på en linje istället för x för att 

märka ut allmän gång- och cykelväg. Eftersom n1 är en egenskapsbestämmelse som ska avgränsas av 

egenskapsgränser så kan den inte gälla på en linje. Bestämmelsen n kan användas för att reglera 

utformningen av kvartersmark men det finns inga genomföranderegler som kan säkra att allmänheten 

får tillgång till sådant gångstråk. Det går i det här faller därför inte at uppnå det syfte kommunen har 

genom att använda bestämmelsen n1.  
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Om kommunen vill att allmänheten ska ha tillgång till ett gångstråk inom kvartersmark är det 

bestämmelsen x som ska användas och sedan genomföra den med ett servitut. Ett alternativ kan vara 

att lägga ut gångstråket på allmän plats.  

Lantmäteriet noterar att det i planbeskrivningen på s. 22 står att ett allmänt gång- och cykelstråk 

säkerställs med ett x-område fastän det inte finns med nu i granskningsskedet.  

Beteckning finns men planbestämmelse saknas 

På plankartan finns beteckningen a1 som enligt Boverkets rekommendationer ska användas för att 

beteckna en administrativ bestämmelse. Det saknas dock en sådan bestämmelse bland 

planbestämmelserna. Kanske ska a1 avse bestämmelsen om utökad lovplikt.  

Delar av planen som bör ses över 

Osäkra gränser i anslutning till kvartersmark 

I planförslaget har kvartersmark respektive allmän plats på vissa ställen lagts ut i direkt anslutning till 

gränser som är något osäkra. Lantmäteriet vill påminna om att detaljplanen inte påverkas om gränsen 

visar sig ha ett annat läge. Risken är då att antingen en del av kvartersmarken ligger på 

grannfastigheten eller att det blir en remsa mellan den planlagda marken och fram till 

fastighetsgränsen.  

Fastigheterna Norra Bergen 37, 38, 39 och 40 har inga ordentliga förräntningstakter. Det innebär att 

gränserna i registerkartan är något osäkra och att de skulle behöva fastighetsbestämmas för att 

klarläggas. Eftersom syftet med planen är att de här fastigheterna ska fastighetsregleras bort är det 

viktigare att användningsgränsen mellan kvartersmark och allmän plats läggs där kommunen vill ha 

gränsen i framtiden. Visar det sig vid en fastighetsbestämning att del av fastigheterna hamnar inom 

allmän plats är det en enkel åtgärd att överföra de delarna till kommunens gatufastighet.  

I anslutning till Krukmakaren 4 har en remsa kvartersmark lagts ut. Enligt flygbilden ser det ut som 

del av gräsmattan som används av Krukmakaren 4 kommer hamna inom allmän plats gata, hörnet kan 

möjligen rundas av. Det ser även ut som att viss yta som används som parkering till fastigheten 

kommer att vara parkmark.  

Användningsbestämmelser för kvartersmark 

E2 – telemast gäller, så som planen nu är utformad, inom hela det östra användningsområdet. Det vore 

kanske lämpligt att avgränsa den. 

Kommentar: 

Bestämmelsen n1 tas bort ur plankartan.  
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Bestämmelsen a1 tas bort ut plankartan.  

 

 

Bestämmelsen E2 gäller generellt för att skapa flexibilitet för framtiden om området någon gång 

förändras. Detta gör att masten får finnas inom området och den får finnas kvar på den plats den 

nu står.  

 

Yttrande angående osäkra gränser noteras.  

 

 
 

3. Trafikverket 

Sammanfattning: 

Trafikverket har inget att erinra i ärendet. 

Kommentar: 

Noteras 

 

4. Nerikes brandkår 

Sammanfattning: 

Brandvattenförsörjning utökas och anpassas till ny plan. Rekommenderad minsta kapacitet i 

markbrandposter är 900 liter per minut med ett maximalt inbördes avstånd av 250 meter.  

Kommentar: 

Noteras och infogas i planbeskrivningen.  

 

5. Vattenfall 

Sammanfattning: 

I planbeskrivningen på sida 26 under rubriken ”El- och teleledningar” står att eventuella 

ledningsflyttar bekostas av den som initierar flytten. Vattenfall framför att flytt av elledningarna ska 

bekostas av exploatören.  

Kommentar: 

Texten på sida 26 ändras till att exploatören bekostar ledningsflytt.  
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6. Region Örebro län 

Sammanfattning: 

Region Örebro län konstaterar att förslaget inte har någon inverkan på Region Örebro läns egna 

ansvarsområden. Region Örebro län har därför inga ytterligare synpunkter att framföra. 

Kommentar: 

Noteras. 

 

7. Svenska kyrkan 

Sammanfattning: 

Ställer sig positiva till planen. Svenska kyrkan framför att de skyddsföreskrifter på s. 19 som tidigare 

tagits fram i samverkan mellan länsstyrelsen och Strängnäs stift inte äger något giltighet efter år 2000. 

Skyddet bevakas heller inte av Strängnäs stift längre. Texten bör utgå eller språkligt förändras så att 

det framgår att de gamla bestämmelserna inte längre äger giltighet.  

Svenska kyrkan önskar att beteckningen a1 också finns med på plankartans planbestämmelser under 

rubriken ”utökad lovplikt” och inte endast på själva kartan.  

Kommentar: 

Texten om skyddsföreskrifterna på s. 19 under rubriken Prästgården och kyrkoflyglarna ändras. 

 
Bestämmelsen a1 tas bort ur plankartan.  

 

 

8. Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanfattning: 

Barn- och utbildningsnämnden har inte någon erinran mot detaljplanen.  

Kommentar: 

Noterat. 

 

9. Sydnärkes kommunalförbund 
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Sammanfattning: 

Kommunalförbundet framför att kommunen i samrådsredogörelsen nämnt att det finns möjlighet att 

anordna sophantering så att avståndet mellan bostad och uppsamlingsplats vid gata blir mindre än 50 

meter för samtliga bostäder.  

Kommunalförbundet önskar att uppsamlingsplatserna placeras så att avstånden från dessa till 

angöringsplats för sopbil blir kortast möjliga så att en effektiv sophämtning kan uppnås. Avståndet bör 

inte överstiga 10 meter.  

I övrigt har kommunalförbundet inga synpunkter.  

Kommentar: 

Riktlinjer har följts för avstånd mellan uppsamlingsplats och angöringsplats. På grund av 

planområdets placering blir en lösning som möjliggör ett avstånd på 10 meter svårt utan att förstöra 

områdets karaktär. Detta på grund av att det då krävs stora vändplatser för sopbil i området.  

 

10. Socialnämnden 

Sammanfattning: 

Socialnämnden beslutade att begära att området ska vara tillgängligt för alla.   

Kommentar: 

På grund av planområdets läge och höjdskillnader går det inte att göra tillgängligt för alla grupper 

i samhället. Det är tillgängligt i den meningen att det är tillåtet för offentligheten att vistas inom 

planområdet.  

 

11.  3G Infrastructure Services AB (3GIS) 

Sammanfattning: 

3GIS har en mast för mobiltelefoni bakom äldreboendet i utkanten av det berörda området, 

koordinater RT 90 X: 6529343. Masten försörjer området med täckning för mobiltelefoni och utgör 

således väsentlig teknisk infrastruktur för allmänheten.  

På s. 14 i granskningsunderlaget nämns att telemasten ges stöd i detaljplanen och 3GIS förhoppning är 

att anläggningen kan vara kvar på platsen.  

Kommentar: 

Noteras.  
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12.  Privatperson 1 

Sammanfattning: 

Angående en eventuell nybyggnation på Norra Bergen så önskar boende att vägen som går från 

Hospitalsgatan norrut till Samrealskolan (grusvägen) blir en återvändsgata eller liknande. Detta för att 

förhindra en drastiskt ökande trafik genom det gamla området.  

Kommentar: 

Att skapa en återvändsgata innebär en avskiljning mellan två områden vilket inte medför positiva 

effekter. Grusvägen ska inte förändras i karaktär eller bredd. Det finns ingen avsikt om att förändra 

gatumiljön och den kommer därmed inte inbjuda till genomfartstrafik.   

 

13.  Privatperson 2 

Sammanfattning: 

Det framförs att det är bra att kommunen tar vara på skolan och vattentornet. Men man ställer sig 

frågande till att klämma in så många parhus på ett så litet området. Det framförs vara att förstöra ett 

mycket vackert naturområde. Det finns snart inte några grönområden kvar i staden. Det framförs att de 

som bor i denna del av staden också vill ha grönområden och att man därför anser att området inte bör 

bebyggas så som beskrivs i planen. Ett alternativ framförs vara att man bygger där den före detta 

barnstugan står. 

Man poängterar att det i planbeskrivningen står att Norra Bergen utgör ett av få områden med bevarad 

naturmark samt att dess värden anses bära sociala värden. 

För detaljplanen i övrigt finns inget att yttra.  

Kommentar: 

Synpunkter noteras.  

 

 

14.  Privatperson 3 

Sammanfattning: 

Det framförs att man är emot exploatering. Angående förslag gällande nya fastigheter som eventuellt 

kommer att byggas på området är man tveksamma. Området är fint som det är utan byggnader. Man 

anser att de nya byggnaderna kommer bli så dyra att ”vanligt folk” inte har råd att bo där. Området 
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anses förstöras med parkeringsplatser. Man framför att det avverkats för mycket träd. Om man ska 

bygga nya byggnader i området bör dessa göras i gammal stil.  

Kommentar: 

Synpunkter noteras.  
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Förslag till revidering av detaljplan för fastighet Norra 
Bergen 49 m.fl. (Norra Bergen) Askersunds kommun, 
Örebro län. 

Sydnärkes Byggförvaltning har bedömt att det är lämpligt att gå vidare med följande justeringar: 

 Planbestämmelser som säkerställer att minst en uteplats i anslutning till varje bostad 

anordnas i enlighet med bullerförordningen infogas i plankartan.  

 Planbestämmelser angående buller för utemiljö vid skola/förskola infogas i plankartan 

samt tydliggör i planbeskrivningen hur bullernivån kan uppnås.  

 Egenskapsbestämmelsen m1, om skydd mot störningar, görs om till 

utformningsbestämmelse. 

 Vid byggrätten i norr, vid Klockaregatan, tas S (skola) bort ur plankartan.  

 Planbestämmelser om utformning och varsamhet tydliggörs.  

 Tydligare beskrivning angående tänkt bebyggelse infogas i planbeskrivningen för att skapa 

en tydligare förståelse för hur området kan tänkas se ut.  

 Bestämmelse om att dagvatten ska fördröjas på kvartersmark innan avledning till allmänt 

ledningsnät infogas i plankartan.  

 Planbestämmelsen n1 och a1 tas bort ur plankartan.  

 Text om rekommenderad minsta kapacitet i markbrandposter förs in i planbeskrivningen.   

 Text om att exploatör bekostar ledningsflytt infogas i planbeskrivningen.  

 Text om skyddsföreskrifter gällande prästgården och kyrkoflyglarna ändras till att 

förtydliga att dessa inte längre gäller.  

 
 

Granskningsutlåtandet har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning 

 

Fanny Germer  Lars Johansson  

Planarkitekt   Förvaltningschef 

 


