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ICKE-TEKNISK
SAMMANFATTNING
Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av Askersunds kommun upprättat 
en miljökonsekvensbeskrivning för den fördjupade översiktsplanen för norra 
Vätterns skärgård och dess stränder.

Den fördjupade översiktsplanen beskriver en förändrad markanvändning på 
flera olika platser inom planområdet, i anslutning till olika orter kring norra 
Vättern. Planen beskriver markanvändningskategorierna landsbygd, stadsbygd, 
bostäder och verksamheter. 

En undersökning ligger till grund för miljökonsekvensbeskrivningen och i den-
na har nedanstående miljöaspekter identifierats som relevanta att bedöma

• Mark
• Vatten
• Luft och klimat
• Naturmiljö och biologisk mångfald
• Naturresurser
• Hälsa och säkerhet
• Livskvalitet, rekreation och friluftsliv
• Befolkning och sysselsättning
• Kulturmiljö och landskapsbild
• Riksintressen

Miljökonsekvensbeskrivningen har därför avgränsats till att omfatta påverkan 
av och på dessa aspekter. 

De mest betydande konsekvenserna som bedöms uppkomma är främst förlust 
av jordbruksmark och fragmentering av skogsområden samt risk för påverkan 
av Vättern och dess stränder. Omfattningen av identifierade miljökonsekvenser 
beror dock av planens exploateringsgrad och huruvida denna genomförs fullt 
utvecklad eller ej.
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BAKGRUND 
Askersunds kommun har tagit fram ett förslag till en ny fördjupad 
översiktsplan för områdena kring norra Vättern.

Enligt 6 kap. miljöbalken ska en myndighet eller kommun som 
upprättar en plan göra en strategisk miljöbedömning, om genomförandet 
av planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Enligt 2 § 
miljöbedömningsförordningen ska översiktsplaner antas medföra 
betydande miljöpåverkan och en strategisk miljöbedömning 
av planen kommer att utföras enligt 6 kap. miljöbalken. 
Miljökonsekvensbeskrivningen är en dokumentation av utförd 
miljöbedömning.

1. 

2. UPPRAG OCH SYFTE
Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av Askersund upprättat en 
miljökonsekvensbeskrivning för den fördjupade översiktsplanen. 
Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen var att beskriva de olika 
utvecklingsförslagen i planen samt de miljökonsekvenser som planen 
bedöms kunna ge upphov till. 

Structor Miljöteknik AB:s organisation för genomförandet har varit 
följande:
Uppdragsledare Peter Larsson, miljökonsult
Handläggare & GIS Lovisa Sandström, miljökonsult
Kvalitetsgranskning Ulrika Åberg, planarkitekt
 

Figur 1.1. Planområdet ligger vid norra Vättern, i Askersunds 
kommun, Örebro län och markeras med blå linje. (Karta från Bing.)
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Administrativa uppgifter
Sökanden   Askersunds kommun
Län    Örebro län
 
Kontaktpersoner MKB Peter Larsson, Structor Miljöteknik
    peter.larsson@structor.se

    Lovisa Sandström, Structor Miljöteknik
    lovisa.sandstrom@structor.se

Underlag 
Miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, baseras på planbeskrivningen 
för den fördjupade översiktsplanen för Vättern och dess stränder. Inga 
ytterligare utredningar har utförts inom ramen för MKB:n.
Information har även inhämtats från 
• Länsstyrelsernas webbgis
• Askersunds kommun
• Vatteninformation Sverige
• Sveriges miljömål
• Skogens pärlor
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GENOMFÖRANDE
MILJÖBEDÖMNING
Enligt 6 kap. miljöbalken är syftet med en miljöbedömning att integrera 
miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling 
främjas. Lag (2017:955).

Strategisk miljöbedömning är en process för att integrera miljöaspekter 
i en plan och göra miljöanpassningar och på så sätt minimera planens 
miljöpåverkan. Miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är själva 
dokumentationen av miljöbedömningsprocessen. I MKB:n beskrivs 
och bedöms miljöpåverkan på de miljöaspekter som har identifierats i 
avgränsningssamrådet i miljöbedömningen.

Samråd
Vid en strategisk miljöbedömning ska kommunen samråda om 
avgränsningen av omfattning och detaljeringsgrad i MKB:n. För 
planen har ett avgränsningssamråd genomförts med länsstyrelsen. 
Avgränsningssamrådet hölls i oktober 2019 med länsstyrelsen i Örebro län.
 
Inför samrådet skapades ett underlag som innehöll en beskrivning av 
föreslagna fokusområden för den fördjupade översiktsplanen och förslag 
på miljöaspekter som ansågs vara relevanta för planen.

Länsstyrelsen framförde synpunkter om MKB:n avgränsning 
under samrådet (dnr. 401-6137-2019). I yttrandet framfördes att 
ekosystemtjänster, grönstrukturer, strandskydd, Natura 2000 och 
skyddsvärda arter borde ingå i bedömningen av påverkan på aspekten 
naturmiljö i MKB:n. Ängs- och betesmarker nämndes också och att 
utbyggnad i sådana områden bör undvikas.

Länsstyrelsen belyste även vikten av att bedöma påverkan på 
miljökvalitetsnormer för yt- och grundvattenförekomster, förenligheten 
med föreskrifter för vattenskyddsområden och påverkan på Vätterns 
ekologiska värden. Yttrandet i sin helhet finns i Bilaga 1.

3. 
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Metod för miljöbedömning
Miljöbedömningen har utgått ifrån befintligt material, underlag 
och kunskap, den har baserats på den fördjupade översiktsplanen 
(samrådshandling). 

Med utgångspunkt från avgränsningssamrådet med länsstyrelsen och den 
påverkan, på eller av, de miljöaspekter som där bedömdes kunna innebära 
en betydande miljöpåverkan har en beskrivning av miljökonsekvenser 
gjorts, vilken utgör denna MKB.

Avgränsning av 
miljökonsekvensbeskrivningen
MKB:n har koncentrerats till att bedöma planens utpekade fokusområden 
för förändrad markanvändning.

Förslag till avgränsning av MKB:n, uppdelad i saklig, geografisk och 
tidsmässig avgränsning följer nedan.

Saklig avgränsning
Avgränsningen av MKB:n följer huvudsakligen planens mål och 
åtgärder. Det har dels utförts en bedömning av miljöpåverkan från 
utvecklingsstrategin och sedan även gjorts ställningstaganden för 
respektive delområde, som anses viktiga för kommande steg i kommunens 
planprocess. Bedömning och ställningstaganden utgår ifrån följande 
miljöaspekter

• Mark
 o  Risk för ras och skred
 o Exploatering av jordbruksmark
 o Bebyggelse i förorenat område

• Vatten
 o Exploatering i kustområde, strandskydd
 o Ökad översvämningsrisk
 o Dagvattenhantering

• Luft och klimat
 o Utsläpp till luft i form av växthusgaser och partiklar

• Naturmiljö och biologisk mångfald
 o Exploatering av naturområden och skogsområden
 o Ökad belastning på naturområden nära ny bebyggelse
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• Naturresurser
 o Ökad materialåtgång i och med ny bostadsbebyggelse och   
  infrastruktur

• Hälsa och säkerhet
 o Farligt gods
 o Buller

• Livskvalitet, rekreation och friluftsliv
 o Positiv påverkan genom utveckling av turism och    
  besöksnäring

• Befolkning och sysselsättning
 o Positiv påverkan av ny bebyggelse och förbättrade    
  kommunikationer

• Kulturmiljö och landskapsbild
 o Kulturhistoriska värden och kulturmiljöområden
 o Fornlämningar
 o Förändrad landskapsbild

• Riksintressen
 o Friluftsliv
 o Rörligt friluftsliv
 o Yrkesfiske
 o Naturvård
 o Natura 2000
 o Väg
 o Kulturmiljö
 o Försvarsmakten

Geografisk avgränsning
Den fördjupade översiktsplanen gäller för utvalda områden kring norra 
Vättern i Askersunds kommun och MKB:n gäller för samma områden. För 
enstaka miljöaspekter krävdes ett större influensområde för att kunna göra 
en bedömning. Detta berör miljöaspekterna ”luft och klimat”, i och med att 
klimatpåverkan rör ett större område samt ”vatten”, under vilken påverkan 
på miljökvalitetsnormerna för en större del av Vättern behövde beskrivas.

Tidsmässig avgränsning
MKBn följer planens tidshorisont som sträcker sig till år 2030.
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BEDÖMNINGSGRUNDER
I miljökonsekvensbeskrivningen bedöms påverkan på miljöaspekterna 
utifrån hur väl strategier och åtgärder i planen bidrar till en 
hållbar utveckling. Bedömningsgrunderna utgörs av de nationella 
miljökvalitetsmålen och gällande miljökvalitetsnormer.

Nationella miljökvalitetsmål
Sveriges miljömål ska fungera som riktlinjer för miljöarbetet och de är 
det nationella genomförandet av de globala hållbarhetsmålens ekologiska 
dimension. Miljömålssystemet består av ett generationsmål och 16 
miljökvalitetsmål. 

De miljömål som bedöms vara relevanta för planen är

• God bebyggd miljö
• Begränsad klimatpåverkan
• Frisk luft
• Grundvatten av god kvalitet
• Giftfri miljö
• Ingen övergödning
• Ett rikt odlingslandskap
• Levande skogar
• Myllrande våtmarker
• Ett rikt växt- och djurliv
• Levande sjöar och vattendrag
 
Nedan följer definitionerna för de miljömål som bedöms vara relevanta för 
planen och för vissa av målen följer även en beskrivning av Askersunds 
kommuns egna specificeringar av hur kommunen regionalt ska uppnå 
respektive mål (ur Askersunds kommuns översiktsplan 2015-2025).

4.

Illustration av de 16 svenska miljökvalitetsmålen. Källa: Naturvårdsverket.
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God bebyggd miljö 
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och 
hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. 
Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och 
anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och 
så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser 
främjas.”

Begränsad klimatpåverkan 
”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s 
ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som 
innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. 
Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska 
mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för 
hållbar utveckling inte äventyras.”

Askersunds kommun: Kommunen ska minska sin klimatpåverkan med 
25% till år 2020 jämfört med år 2009.

Frisk luft 
”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och 
kulturvärden inte skadas.”

Askersunds kommun: Luften i kommunen ska inte försämras till år 2020 
jämfört med år 2013.

Giftfri miljö 
”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av 
samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 
Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på 
människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt 
förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.”

Askersund kommun: Förorenade områden inom riskklass 1 och 2 ska vara 
sanerade år 2020.

Grundvatten av god kvalitet 
”Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt 
bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.”

Askersunds kommun: Alla grundvattentäkter inom kommunen för 
dricksvattenuttag till fler än 50 personer eller en förbrukning på mer än 10 
kubikmeter per dygn samt kommersiella verksamheter ska vara skyddade 
senast år 2020.
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Ett rikt odlingslandskap 
”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion 
och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska 
mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.”

Askersunds kommun: Arealen jordbruksmark ska vara oförändrad eller 
öka till år 2020 jämfört med år 2013.

Levande skogar 
”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas 
samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden 
och sociala värden värnas.”

Askersunds kommun: Arealen skyddad skog ska öka jämfört med år 2013 
till år 2020.

Myllrande våtmarker 
”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet 
ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.”

Askersunds kommun: Arealen våtmarker i kommunen ska bibehållas på 
minst 2013 års nivå till år 2020 och dess ekologiska och vattenhållande 
funktion ska hållas oförändrad.

Levande sjöar och vattendrag 
”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras 
variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, 
biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och 
vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för 
friluftsliv värnas.”

Askersunds kommun: Alla vattenförekomster i kommunen ska ha god 
ekologisk status senast år 2021.

Ingen övergödning 
”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ 
inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller 
möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.”

Askersunds kommun: Alla sjöar i kommunen ska ha god status avseende 
övergödning senast år 2021.



14

Ett rikt växt- och djurliv 
”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart 
sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och 
ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska 
kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk 
variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med 
rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.”

Askersunds kommun: Senast år 2020 ska bevarandestatusen för hotade 
arter i kommunen ha förbättrats så att andelen arter som klassificeras 
som hotade har minskat med 10% jämfört med år 2013, utan att antalet 
försvunna arter har ökat.

Miljökvalitetsnormer
De miljökvalitetsnormer, MKN, som finns gäller luftföroreningar, 
buller, påverkan på särskilda fisk- och musselvatten, grundvatten och 
ytvatten. Miljökvalitetsnormer är bestämmelser om lägsta godtagbara 
miljökvalitet avseende luft, buller och i våra vattenförekomster. 
Normerna anger nivåer för störningar i miljön eller föroreningsnivåer. 
Det finns både gränsvärdesnormer och riktvärdesnormer. För planen 
har miljökvalitetsnormerna valts ut som relevanta för att ingå i 
bedömningsgrunderna.

För ytvatten är det fyra vattenförekomster som berörs av planen, Alsen, 
Kärrafjärden, Duvfjärden och Storvättern. Dessa fyra förekomster 
utgör alla en del av huvudavrinningsområdet Motala ström (SE67000), 
vilket ingår i vattendistrikt 4, Södra Östersjön och åtgärdsområdet 
för Vättern, vilket i sin tur ingår i Vattenmyndigheten för Södra 
Östersjöns åtgärdsprogram 2015-2021. MKN finns fastställt för de fyra 
förekomsterna, med statusklassning gällande ekologisk och kemisk status. 

Kemisk status
Gällande kemisk status uppnår ingen av de fyra vattenförekomsterna god 
status och styrande parametrar är kvicksilver och kvicksilverföreningar 
samt bromerad difenyleter. Gränsvärdet för kvicksilver i biota är 20 
µg/kg och för bromerad difenyleter 0,0085 µg/kg våtvikt (µg/kg vv), 
enligt EU-direktiv 2008/105/EG samt 2013/39/EU. Idag överstigs 
gränsvärdena avseende halterna av dessa ämnen i alla Sveriges ytvatten. 
Kvicksilverundersökningar i fisk saknas för vattenförekomsterna.

Bedömningen avseende miljökvalitetsnormerna för Vättern – Storvättern 
bygger även på uppmätta halter av PFOS och dioxiner, vilka överskrider 
gränsvärdena i fisk samt antracen och TBT som överskrider gränsvärdena 
i sediment. TBT har uppmätts i höga halter i Vätterns hamnar, men ej 
utanför.
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Ekologisk status: Alsen
Vättern – Alsen (SE- 652745-144911) har en area av 5 km2.

Vattenförekomsten klassas idag till otillfredsställande ekologisk 
status, där styrande parameter utgörs av kategorin växtplankton och 
planktontrofiskt index på grund av en belastning av näringsämnen som 
orsakar övergödning. Även syrgasförhållandena är otillfredsställande. För 
kategorin hydromorfologiska kvalitetsfaktorer bedöms statusen måttlig på 
grund av att det i anslutning till vattenförekomsten finns vandringshinder 
samt att svämplanets struktur och funktion är otillfredsställande för att 
detta utgörs till 38% av anlagda ytor och/eller aktivt brukad mark. De 
fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna har sammantaget god status. (VISS, 
2019a.)

Ekologisk status: Kärrafjärden
Vättern – Kärrafjärden (SE652418-145311) har en area av 4 km2.

Vattenförekomsten klassas idag till måttlig ekologisk status, där styrande 
parameter utgörs av kategorin hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. Detta 
för att förekomsten har en otillfredsställande konnektivitet, landlevande 
och akvatiska organismer har inte möjlighet till förflyttning eller vandring 
på grund av reglering och vandringshinder. Förekomsten har måttlig status 
med avseende på växtplankton: planktontrofiskt index och totalbiomassa 
till följd av en belastning av näringsämnen som orsakar övergödning. 
Den har även måttlig status gällande syrgasförhållanden och de särskilt 
förorenande ämnena koppar och zink. (VISS, 2019b.)

Ekologisk status: Duvfjärden
Vättern – Duvfjärden (SE651884-144722) har en area av 26 km2.

Vattenförekomsten klassas idag till måttlig ekologisk status, där styrande 
parameter utgörs av kategorin särskilda förorenande ämnen, på grund av 
överskridande värden gällande halten biotillgänglig zink. Uppmätt halt 
biotillgänglig zink är 24,6 µg/l, enligt 36 mätningar mellan 2013 och 2015, 
gränsvärdet för zink är 5,5 µg/l. Även för kategorin hydromorfologiska 
kvalitetsfaktorer bedöms statusen måttlig på grund av att det i 
anslutning till vattenförekomsten finns vandringshinder. De biologiska 
kvalitetsfaktorerna respektive de allmänna förhållandena (övergödning och 
försurning) har sammantaget god status. (VISS, 2019c.)

Ekologisk status: Storvättern
Vättern – Storvättern (SE646703-142522) har en area av 1756 km2.

Den ekologiska statusen är totalt sett god för vattenförekomsten, men 
otillfredsställande gällande konnektiviteten på grund av vandringshinder 
och svämplanets struktur och funktion eftersom svämplanet till 43 % 
utgörs av anlagda ytor och/eller aktivt brukad mark. Statusen är däremot 
hög gällande bottenfauna och näringsämnen. (VISS, 2019d.)
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NOLLALTERNATIV
Den gällande fördjupade översiktsplanen för norra Vättern och dess 
stränder är från år 1997.

Den gällande planen har syftet att på lång sikt restriktivt säkra friluftslivet 
och naturvårdens intressen gentemot olika former av exploatering för 
bebyggelse och att aktivt främja och utveckla friluftsliv och turism som en 
viktig del av näringslivet i bygden. 

I den gällande planen kommer naturområden, ängs- och betesmark 
bevaras. De tidigare plangränserna kommer att gälla som områdesgränser 
för riksintresse för rörligt friluftsliv.

5.

ALTERNATIV
Några alternativ för utformning och lokalisering av föreliggande 
planförslag har ej legat till grund för miljöbedömningen. Skillnader mellan 
planförslaget och nollalternativet, dvs. att aktuell plan fortsatt gäller, har 
presenterats i kapitel 5 ovan men också i kapitel 9 avseende respektive 
delområde.

6.
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PLANFÖRSLAGET
Den fördjupade översiktsplanen för norra Vättern är tänkt att gälla fram till 
år 2030. 

Nedanstående beskrivningar är av översiktlig karaktär. Mer information 
framgår av planhandlingen.

Syfte
Syftet med planen är att skapa en långsiktigt hållbar samhällsutveckling 
för området kring norra Vättern som innebär att kommunen kan växa 
genom nya bostadsområden, verksamheter och kommunikationer samtidigt 
som värdefulla natur-, vatten- och kulturmiljöer samt rekreationsområden 
bevaras.

Plan
Kommunstyrelsen i Askersunds kommun tog 2018 beslut om att ta fram 
en ny fördjupning av översiktsplanen för norra Vättern. Den tidigare 
fördjupningen av översiktsplanen för området, Norra Vättern och dess 
stränder, är från år 1997. Denna gäller tills dess att den nu aktuella 
fördjupningen av översiktsplanen vinner laga kraft.

Askersunds kommun har en översiktsplan från år 2016, Översiktsplan 
2015 - 2025. 

Översiktsplanen med tillhörande tillägg kommer fortsatt att gälla för 
kommunen, men för det nu aktuella planområdet kommer fördjupningen 
av översiktsplanen att ta vid.

För en fördjupning av översiktsplanen gäller samma krav på innehåll och 
förfarande som för en översiktsplan. Översiktsplanen är inte juridiskt 
bindande utan endast vägledande för efterföljande planläggning, 
lovgivning och tillståndsprövning. 

Planområdet ligger runt norra Vättern i Askersunds kommun och är ca 
26 000 ha stort (figur 1.1 ovan). Planområdet ligger i den södra delen av 
Askersunds kommun och omfattar tätorterna Hammar, Olshammar och 
Åmmeberg samt sjön Vättern. 

Askersunds kommun har ca 11 300 invånare, varav det inom planområdet 
bor närmare 1 000 invånare i tätorterna Hammar, Olshammar och 
Åmmeberg samt omkring 1 500 invånare på landsbygden.

7.
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Delområden som i olika utsträckning 
är tänkta för exploatering, framför 
allt byggnation av bostäder, är 

• Edö
• Åmmeberg
• Ävje-Tomtevik
• Kärraudden
• Gammeldrätt-Hammarängen
• Hammar
• Sänna
• Vasshammaren
• Bastedalen
• Harge
• Forsanäset
• Södra Kärra-Stora Forsa
• Rå
• Nydalen
• Norrviken
• Olshammar
• Bodaborg
• Åviken
• Tikanäs

5SAMRÅDSHANDLING

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORRA VÄTTERN 

För att illustrera de strategiskt långsiktiga intentionerna för 
planområdets samhällsutveckling har en utvecklingsstrategi tagits fram. 
Utvecklingsstrategin redovisar på en övergripande nivå med breda 
penseldrag kommunens målsättning för den strategiskt långsiktiga 
samhällsutvecklingen inom planområdet.

Utvecklingsstrategin ligger till grund för den mark- och 
vattenanvändningskarta som preciserar de slutgiltiga avvägningarna 
och ställningstaganden som gjorts mellan olika allmänna och 
enskilda intressena inom planområdet. Planförslagets mark- och 
vattenanvändningskarta och tillhörande områdesbeskrivningar ger 
vägledning för beslut om användningen av mark- och vattenområden samt 
hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Planen beskriver en förändrad markanvändning på flera olika platser 
inom planområdet, i anslutning till olika orter kring norra Vättern. Planen 
beskriver markanvändningskategorierna landsbygd, stadsbygd, bostäder 
och verksamheter. 

Utvecklingsstrategin, samrådsversion
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MILJÖPÅVERKAN AV 
UTVECKLINGSSTRATEGI
I detta kapitel beskrivs utvecklingsstrategin på en övergripande nivå och 
den miljöpåverkan som bedöms uppstå av strategin i stort.

I den nya planen föreslås samhällsutvecklingen att koncentreras till 
två utvecklingsområden, Nydalen-Stora Forsa och Olshammar-Harge-
Hammar-Åmmeberg-Askersunds stad.

Ny bebyggelse ska tillkomma inom, i närheten av och mellan de utpekade 
kärnorna Olshammar, Hammar, Åmmeberg och Askersunds stad.
 

Nuläge
Marken för utvecklingsområdena inom planområdet består av natur- och 
skogsmark samt jordbruksmark.

Det föreligger strandskydd på 100 m längs hela Vätterns strand och det 
får inte ske någon bebyggelse inom strandskyddslinjen utan dispens, med 
undantag för om ett område omfattas av LIS-bestämmelser.

Området kring norra Vättern nyttjas i hög grad för rekreation och friluftsliv 
genom aktiviteter som bad, paddling, fiske och båttrafik.

Det finns flera kulturhistoriska värden, fornlämningar och 
kulturmiljöområden inom planområdet.

Konsekvenser av planen
Planen föreslår en förändrad markanvändning inom en yta av ca 1500 
ha, varav jordbruksmark utgör ca 300 ha och skogs- eller naturmark 
resterande ca 1200 ha. Dessa ytor kommer att bli tillgängliga för ny 
exploatering i form av främst bostäder. En sådan omfattande förändring 
gällande markanvändning bedöms kunna innebära en negativ påverkan 
främst avseende strandskydd, grönstruktur, landskapsbild och framtida 
försörjning.

Det bedöms generellt vara positivt att utvecklingen föreslås ske utifrån 
befintliga bostäder och verksamheter. 

8.
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Mark
Jordbruksmark är värdefull att bevara inför framtiden och Askersunds 
kommun har satt upp målet att arealen jordbruksmark ska vara oförändrad 
eller öka till år 2020. Om planen pekar ut jordbruksmark för bebyggelse 
kommer detta att försvåra att miljömålet nås.

Äng- och betesmark är betydelsefull för biologisk mångfald och för att 
säkra framtida matförsörjning. Om jordbruksmarken bebyggs kan det 
innebära en irreversibel åtgärd, det är sannolikt inte möjligt att återställa 
marken till ursprungligt skick när denna är ianspråktagen för bostäder eller 
verksamheter. Framförallt är det aktuellt vid exploatering i områden kring 
Gammeldrätt-Hammarängen, Södra Kärra, Nydalen och Rå.

Om bebyggelse kommer att ske i potentiellt förorenade områden 
kommer det att behöva saneras för att inte utgöra en risk för spridning av 
föroreningar. I miljömålen för Askersunds kommun står att förorenade 
områden klass 1 och 2 ska vara sanerade till år 2020 och sanering i 
samband med bostadsbebyggelse kan bidra till att detta mål uppfylls. 
Framförallt har områdena som utpekats vid Olshammar, Hammar och 
Bastedalen, Forsa samt vid Åmmeberg identifierats som riskområden för 
markföroreningar.

Vatten
Planen omfattar en omfattande bebyggelse i nära anslutning till norra 
Vätterns strandlinje. Det är viktigt att rekommendationerna i planen, 
att byggnation ska förläggas indraget från strandlinjen, följs vid 
detaljplaneläggning. Byggnation vid strandlinjen bör i första hand 
förläggas till utpekade LIS-områden som finns angivna i Åmmeberg, Södra 
Kärra, Hammar, Bastedalen, Stora Forsa och Olshammar-Norrviken. 

Norra Vätterns strandområden är värdefulla och en exploatering av dessa 
kan medföra att vattenkvaliteten i sjön påverkas, vilket i sin tur påverkar 
vattenmiljön. Att markanvändningen förändras från jordbruksmark 
till bostadsområden kan dock ha en positiv påverkan avseende 
övergödningsproblemet i Vättern eftersom aktivt jordbruk innebär ett 
utsläpp av näringsämnen.

Risker för att byggnader och anläggningar utsätts för översvämning 
bedöms generellt kunna öka i och med genomförandet av planen. 
Fler hårdgjorda ytor innebär en snabbare ytavrinning, vilket kräver en 
utökad dagvattenhantering. Det kan uppkomma negativa konsekvenser 
som översvämning och försämrad vattenkvalitet i omkringliggande 
diken och vattendrag om dagvattnet inte tas om hand. Då merparten av 
områden dessutom är kuperade och omfattar lågpunkter i terrängen enligt 
skyfallskarteringen föreligger också en förhöjd risk för översvämning 
inom stora delar av planområdet.
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Även bebyggelse i kustnära områden innebär en ökad översvämningsrisk. 
Områden där detta särskilt bör beaktas är till exempel inom LIS-områden 
där bebyggelse tillåts närmare stranden. 

Det kommande projektet Vätternvatten som kommer att innebära att 
dricksvatten tas från ytvattenförekomsten innebär att det är av ännu större 
betydelse att planen inte försämrar vattnets kvalitet. 

Luft och klimat
Bostadsbebyggelse innebär sannolikt ökade trafikflöden, vilket kan 
medföra ett ökat utsläpp av växthusgaser och partiklar till luft. Trafiken 
kommer dock att i hög utsträckning utvecklas inom befintlig infrastruktur, 
vilket bedöms minska potentiella negativa konsekvenser en ökad trafik kan 
medföra.

När det gäller klimatpåverkan medför avverkning av skog en negativ 
påverkan i och med att växtlighet binder koldioxid, vilken kommer att 
frigöras.

Naturmiljö och biologisk mångfald
Det kommer att kunna ske en exploatering inom ett område av 1200 ha 
natur- och skogsområden. Förtätning och ny bostadsbebyggelse inom ett 
område kan även öka belastningen på närliggande naturområden.

Inga naturreservat eller Natura 2000-områden planeras att bebyggas, men 
exploatering föreslås ske av andra natur- och skogsområden som ej har 
utpekade skydd. Det finns även nyckelbiotoper som omfattas av områden 
föreslagna för exploatering.

Det finns några utpekade grönstråk i planens utvecklingsstrategi:

• Hargemarken-Harge uddar
• Hammar-Stjärnsund-Askersunds stad
• Edö-Stjärnsund
• Åmmeberg-Edö-Askersunds stad
• Kärraviken-Nydalen

Dessa grönområden möjliggör enligt planen en utökad gång- och 
cykeltrafik och utnyttjande av gröna ytor, men de är inte utpekade i 
plankartan. 

Grönstrukturen inom planområdet kommer att förändras i och med att 
grönområden fragmenteras och bebyggs. Planen kommer sannolikt till viss 
del negativt påverka den biologiska mångfalden genom habitatförluster. 
Särskilt bör grönstrukturplanen för kommunen beaktas i samband med 
förtätning av Åmmeberg samt exploatering av Edö för att minska riskerna 
för den tätortsnära grönstrukturen och naturmiljön.
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Planområdet gränsar till ett Natura 2000-område och den kan påverka 
detta till viss del eftersom många arter inom området är fåglar som rör sig 
över större ytor. En minskad andel jordbruksmark innebär habitatförluster 
för flertalet fåglar och särskilt för de rödlistade arterna berguv (sårbar) 
och spillkråka (nära hotad). Spillkråkan påverkas också av minskade 
skogsområden.

Den bruna kärrhöken påverkas av avverkning av vass, förhöjda 
vattenståndsnivåer och närgångna människor under häckningsperiod 
eftersom denna har sitt bo i marknivå i vassen under maj-augusti. 
Fiskgjusen påverkas också negativt av för närgången aktivitet till habitatet.

Naturresurser
Ny bebyggelse och en expanderad infrastruktur kan innebära en ökad 
åtgång av material och att det behöver brytas nytt material av ändliga 
resurser. I detta sammanhang bör även exploatering av jordbruksmark 
nämnas som en värdefull ändlig resurs att beakta och bevara.

I några områden berörs rullstensåsar i viss utsträckning som utgör viktig 
resurs för transport och bildning av grundvatten. Dessa bör beaktas särskilt 
i utpekade områden vid Hammar, Olshammar och i områdena kring 
Nydalen

Hälsa och säkerhet
Badvattnet i Vättern kan komma att påverkas av mer bebyggelse i och 
med en potentiellt ökad belastning av förorenande ämnen från vattnet som 
avrinner från bebyggda områden.

Generellt kan sägas att riskerna för att byggnader och områden utsätts för 
ras och skred ökar i och med genomförandet av planen. Speciellt är det 
utpekade områden i anslutning till Vätterns strand med kuperad terräng 
som identifierats som riskområden för ras och skred. 

Detta innebär också sannolikt att riskerna i genomförandeskedet ökar i 
närområdet då omfattande spränginsatser kan bli nödvändiga beroende på 
hur områdena exploateras.

En större inflytt och nya vägar och bostadshus kan medföra att det blir en 
ökad trafik i ett område, vilket kan innebära en minskad säkerhet för de 
boende. Sannolikt ökar även risken för viltolyckor och olyckor rörande 
transport av farligt gods. Många områden tangerar eller ansluter till väg 49 
eller 50 genom Askersunds kommun som idag är prioriterade för transport 
av farligt gods vilket sannolikt utsätter ett större antal människor för 
konsekvenserna av ett eventuellt utsläpp.
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En ökad trafikmängd genererar också ökade bullernivåer som kan vara 
skadliga för människors hälsa. Detta gäller speciellt för områdena kring 
Hammar, Stora Forsa, Olshammar, Nydalen och område vid Harge.

Ökad risk för negativa störningar med lukt, industribuller och andra 
störningar förknippade med befintlig eller utökad industriverksamhet är 
framförallt aktuellt i Olshammar där relativt stort skyddsavstånd gäller och 
bör beaktas vid nybyggnation.

Samma typ av risker gäller även till viss del industriområdet i Hammar 
som framförallt påverkar strandnära exploatering av LIS-område på andra 
sidan Hammarsviken.

Livskvalitet, rekreation och friluftsliv
Att området kring norra Vättern utvecklas bedöms vara positivt för 
människors livskvalitet i och med att det skapas bättre förutsättningar för 
friluftsliv, rekreation, turism och besöksnäring.

Bostadsbebyggelse kan eventuellt påverka tillgängligheten för 
friluftsutövare, vilket i sådant fall kan medföra en negativ påverkan. 
Planens restriktiva hållning till att exploatera i strandnära områden är en 
bra förutsättning för att inte negativt påverka möjligheten till rekreation 
och friluftsliv kring Vättern. Att styra exploatering i strandnära lägen till 
beslutade LIS-områden blir viktigt för att minska konsekvenserna för såväl 
friluftsliv som för den biologiska mångfalden.  

Befolkning och sysselsättning
Att de mindre orterna kring Vättern utvecklas och får förbättrade 
kommunikationer kan innebära att medborgarnas möjligheter till 
sysselsättning blir större. En ökad inflytt i och med ny bostadsbebyggelse 
kan leda till att turistanläggningar och besöksnäringen i området får en 
ökad omsättning.

Planen kan innebära ökade kostnader för kommunen, eftersom behovet av 
skola, hemtjänst och annan samhällsservice ökar när bebyggelsen kommer 
ut på landsbygden och dessutom blir utspridd över flera platser.
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Kulturmiljö och landskapsbild
Då naturområden, skogsmark och jordbruksmark ställs om till 
bostadsområden finns det en risk för att en negativ påverkan på 
landskapsbilden uppkommer och att upplevelsen av området avsevärt 
förändras. Detta gäller framförallt utpekade områden med kuperade terräng 
längs Vätterns strand såsom Ävje, Gammeldrätt, Edö, Kärra udde samt 
Tikanäs.

De kulturhistoriska värden, fornlämningar och kulturmiljöområden som 
finns inom planområdet behöver det tas hänsyn till i genomförandet av 
planen så att dessa inte påverkas negativt. Då områdena generellt är stora 
bör sådana värden kunna undvikas vid exploatering. Framförallt finns 
ett kulturmiljövårdsintresse i Åmmeberg som särskilt ska beaktas vid 
förtätning och expansion. 

Ekosystemtjänster
I och med att natur- och skogsområden samt jordbruksmark kommer tas i 
anspråk påverkas sannolikt främst ekosystemtjänsterna

• Landskapskaraktär – landskapet ställs om till bostadsområden,   
vilket sannolikt negativt kommer att påverka hur landskapet upplevs.

• Klimatreglering – träd och annan växtlighet tar upp koldioxid och 
vatten samt ger skugga, en minskning ger en minskad klimatreglering.

• Livsmedel från skog – fler bostäder i eller i anslutning till 
skogsområden ger en större möjlighet att plocka svamp och bär, vilket 
innebär en positiv påverkan på ekosystemtjänsten.

• Livsmedel från odlade landväxter – en minskning av jordbruksmark 
innebär att livsmedelsförsörjningen påverkas negativt.
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Förslag till generella åtgärder
Omprioriteringar behöver göras avseende ytan jordbruksmark som föreslås 
exploateras. En åtgärd skulle kunna vara att specificera markanvändningen 
tydligare i planen och omlokalisera vissa nya platser för bebyggelse, så att 
jordbruksmarken i högre utsträckning bevaras.

Det behöver tas hänsyn till skyddade och rödlistade arter då naturområden, 
skogsområden och jordbruksmark ska exploateras. Betesmark är viktigt för 
den biologiska mångfalden eftersom den utgör habitat för fåglar, fjärilar och 
ängsflora. Det kan uppstå negativa konsekvenser på lång sikt av att sådana 
habitat försvinner.

Omprioriteringar behöver eventuellt göras avseende ytan natur- och skogsmark 
som föreslås exploateras. En åtgärd skulle kunna vara att specificera 
markanvändningen tydligare i planen och minska ytan på utpekade nya platser 
för bebyggelse, så att naturvärden i högre utsträckning kan bevaras.

Det behöver bättre beskrivas i planen hur de utpekade grönstråken kommer att 
värnas.

Där det inte finns LIS-bestämmelser bör utpekade nya områden för 
exploatering illustreras med indragen linje, 100 m från stranden, så 
att det säkerställs direkt i planen att hänsyn tas till strandskyddet vid 
detaljplaneläggning och byggnation.

Byggnation kring strandlinjerna får inte motverka möjligheterna att utnyttja 
strandområden och sjön till rekreation och friluftsliv.

Genom lokalt omhändertagande av dagvatten i form av fördröjning och rening 
av vatten i nya våtmarker eller dagvattendammar kan negativa konsekvenser 
undvikas eller minimeras.

Trafikflöden behöver kartläggas och byggnation förläggas i anslutning till 
befintlig infrastruktur. Områden längs befintliga busslinjer skulle till exempel 
kunna prioriteras i genomförandet av planen. Ny byggnation bör förläggas så 
att denna påverkas i minsta möjliga mån av buller från trafiken och vid behov 
vidta bullerreducerande åtgärder.

Vid varje enskild exploatering behöver det tas hänsyn till fornlämningar 
och undersökas huruvida en lämning eller annat kulturvärde kan komma att 
påverkas av planerad byggnation.
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En landskapsanalys bör utföras i områden som kan komma att väsentligt 
förändras gällande markanvändning och siktlinjer. 

Generellt behöver risk för bullerstörning utredas för föreslagna 
bostadsområden i anslutning till riksväg 50 men också för föreslagna 
områden längs med väg 49. Fullt utbyggt kommer belastningen på båda 
vägarna öka vilket kan få betydelse på trafiksäkerhet men också generellt 
medföra en större risk för olyckor med transport av farligt gods kring 
Vättern.   

Konsekvenser av nollalternativ
I nollalternativet bevaras stora delar av de områden som i den nya planen 
föreslås utvecklas med nya bostäder. Det förespråkas konsolidering av 
befintliga anläggningar framför att bygga nya. Områden av värde för 
naturvården ska hållas fria från ytterligare bebyggelse och andra åtgärder 
som kan vara till hinder. Ny spridd bebyggelse tillåts ej.

Strandskyddet ska behållas intakt inom utpekade detaljplaneområden för 
att inte begränsa strändernas tillgänglighet och stora sammanhängande 
strandområden ska bevaras. Vid storvätterns stränder ska stor restriktivitet 
iaktagas gällande ytterligare fritidsbebyggelse. I nollalternativet finns 
också en ambition att öka utbudet av naturupplevelser i form av till 
exempel kanotleder.

Enligt den gällande planen får landskapsbilden ej förändras på något 
negativt sätt, ny byggnation ska anpassas till omkringliggande terräng.

Andra planer
Den fördjupade översiktsplanen överensstämmer inte med de 
specificerade miljömålen i Askersunds kommuns översiktsplan 2015–
2025. I översiktsplanen finns målen att bevara all jordbruksmark och all 
grönstruktur. Den fördjupade översiktsplanen är inte förenlig med något 
av dessa mål i och med att det är flertalet områden bestående av skogs-, 
ängs- eller betesmark som i planen föreslås exploateras. Se i avsnitt om 
miljömålen nedan för bedömda miljökonsekvenser för respektive mål.

Enligt grönstrukturplanen för Askersunds kommun ska grönstrukturen i 
Åmmeberg bevaras, vilket innebär att den fördjupade översiktsplanen ej 
helt överensstämmer med grönstrukturplanen.

Det finns en LIS-plan för delar av planområdet: LIS-områden, tematiskt 
tillägg till översiktsplan, Askersunds, Laxås och Lekebergs kommuner. 
Den fördjupade översiktsplanen följer LIS-planens utpekade områden samt 
beskriver en mer utbredd exploatering i strandnära lägen än LIS-planen 
föreslår.
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Kumulativa effekter
Om det blir en ökad bebyggelse inom ett större område kan det innebära 
att det blir en ökad belastning på Vättern genom att flera mindre källor 
totalt sett leder till en stor påverkan.

Exploatering av jordbruksmark och omställning till bostadsområden kan 
påverka större ytor av jordbruksmark än den som faktiskt tas i anspråk 
i och med att markanvändningen generellt inom området förändras. 
Fastighetsägarförhållandena kan ha stor betydelse för om den resterande 
jordbruksmarken anses brukningsvärd ur ett ekonomiskt perspektiv.

Förlusten av habitat på många olika platser kan ha en negativ påverkan på 
rödlistade arter i och med att de kan bli mer begränsade i sin utbredning. 
Det kan bli en annan konkurrenssituation gällande habitat.

De kumulativa effekterna av planen beror av planens exploateringsgrad. 
Om planen genomförs fullt utvecklad bedöms den få stora negativa 
konsekvenser på miljön kring norra Vättern. En sådan omfattande 
exploatering går ej i linje med Askersunds kommuns miljömål och 
bedöms kunna innebära en betydande negativ påverkan på Vätterns 
stränder.

Om planen endast innebär enstaka friliggande bostadshus inom respektive 
utpekat område för förändrad markanvändning bedöms planen innebära 
endast en marginell negativ miljöpåverkan.

Fullt utvecklad plan utgör en sammanlagd ökad belastning på väg 50 men 
också på väg 49 som kan leda till sammanlagda negativa konsekvenser 
för trafiksäkerhet men också ur miljö- och hälsoperspektiv vad gäller 
olyckor med farligt gods samt buller. Detta behöver ses över.
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9. STÄLLNINGSTAGANDEN FÖR 
DELOMRÅDEN
Under rubriker för respektive delområde beskrivs ställningstaganden för 
dessa, en beskrivning av förutsättningar för vidare planering.

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORRA VÄTTERN 

30 SAMRÅDSHANDLING - PLANFÖRSLAG 
Mark- och vattenanvändningskarta, samrådsversion
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Ställningstaganden
Nyckelbiotoper kan påverkas av 
genomförandet av planen, exploatering 
inom sådana områden bör därför undvikas.

Hänsyn bör tas till gröna passager för 
djur och människor, för att motverka 
barriäreffekter och särskild hänsyn till 
berguven som är en rödlistad art och enligt 
artportalen finns på platsen. 

Flygmonumentet i områdets nordvästra del 
ska beaktas.

Det kan uppstå en risk för ras och skred 
i samband med exploatering, eftersom 
planområdet ligger vid en brant. 

EDÖ
Det planeras för bostäder i ett område på 180 ha, söder om bostäderna som 
finns där idag. De nya bostäderna ska vara friliggande enbostadshus och ska 
kopplas på befintlig infrastruktur och kommunens verksamhetsområden för 
vattenförsörjning och spillvatten. Planen föreslår att bebyggelsen anpassas 
efter den kuperade terrängen.  
 

Nuläge
Området är idag till största del oexploaterat och består av orörd skogsmark 
med en kuperad och klippig terräng. En del av planområdet omfattar även 
jordbruksmark.

Inom det tänkta planområdet finns två nyckelbiotoper, en barrskog och en 
lövskogslund. Det finns ett kulturminne i form av ett flygmonument och går 
en kraftledning genom en del av området. Enligt artportalen förekommer 
rödlistade arter i området, berguv (sårbar) och knärot (nära hotad).

I den befintliga planen är området utpekat för nya anläggningar avseende 
rekreation och turism, men inte bostäder.

Det bör därför vid byggnation utföras en geoteknikutredning. Vid exploatering 
bör även kraftledningens skyddsavstånd beaktas.

Landskapsbilden från Askersunds stad kan komma att påverkas i och med att 
exploatering sker uppe på en höjd. Det behöver utföras en landskapsanalys 
innan bebyggelse, för att undvika att det blir en påverkan på landskapsbilden 
från Askersund och från vattnet.

Området bör exploateras från norr till söder så att det blir en organisk 
expansion av bostadsområdet. Exploatering bör ske sparsamt och det bör 
ställas krav på stora tomter, så att skogsområdets karaktär i största möjliga 
mån bevaras.
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Planförslaget innebär främst att stadsbygden förtätas med både bostäder och 
verksamheter. Nya byggnader föreslås uppföras med hänsyn till befintlig 
bebyggelses utformning samt ortens kulturhistoriska värden.

Nuläge
Åmmebergs stadskärna har ett betydande kulturhistoriskt värde och en del av 
planområdet är ett riksintresse för kulturmiljövården.

Den nuvarande planen beskriver delar av området som jord- och 
skogsbruksområde med huvudsakligen spridd bebyggelse och andra delar 
som jord- och skogsbruksområde där särskild hänsyn ska tas till naturvård, 
friluftsliv och landskapsbild. Övriga delar beskrivs som detaljplanerade. 

Den nuvarande planen beskriver även vikten av att ta hänsyn till den 
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljön.

Ställningstaganden
I samband med förtätning och expansion 
i Åmmeberg ska, enligt kommunens 
grönstrukturplan, grönområden i största 
möjliga mån bevaras. 

Exploatering ska även ske med hänsyn till 
kulturmiljövårdsintressen.

ÅMMEBERG
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Planförslaget innebär främst att stadsbygden kring Åmmeberg förtätas men 
även att det ska uppföras nya bostäder i ett till största delen oexploaterat 
område väster om orten, Ävje-Tomtevik. Detta område är ca 190 ha stort 
och hyser idag ett mindre antal fritidshus. Det finns ett utpekat grönstråk i 
området.

I planen förespråkas nybyggnation i skogspartierna och inte på 
jordbruksmarken samt att hänsyn tas till den kuperade terrängen. Nya bostäder 
i området kommer att kunna ansluta till befintliga verksamhetsområden för 
vattenförsörjning och spillvatten.
 

Nuläge
Ävje-Tomtevik är till största delen ett oexploaterat skogsområde, där det finns 
även nyckelbiotoper, framför allt lokaliserade till strandlinjerna. 
I den befintliga planen är området utpekat för att behållas som ett 
skogsbruksområde där speciell hänsyn ska tas till naturvård, friluftsliv 
och landskapsbild. Annan bebyggelse än sådan som behövs för jord- eller 
skogsbruk får ej uppföras.

Ställningstaganden
Exploatering i Ävje-Tomtevik 
kan innebära en påverkan på 
landskapsbilden från Vättern, eftersom 
ett skogsområde längs strandlinjen 
kommer att exploateras. Exploatering 
av Ävje-Tomtevik bör ske sparsamt och 
strandskyddsområden undvikas.

ÄVJE-TOMTEVIK

I samband med förtätning och expansion i Åmmeberg ska, enligt kommunens 
grönstrukturplan, grönområden i största möjliga mån bevaras. Området för 
exploatering bör därför minskas, så att den förändrade markanvändningen sker 
i mindre omfattning än vad som utpekas i planen i dagsläget. Det utpekade 
grönstråket bör bevaras.
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Söder om Åmmeberg planeras nya bostadsområden inom ett ca 205 ha stort 
område, Kärraudden. I planen förespråkas nybyggnation i skogspartierna 
och inte på jordbruksmarken samt att hänsyn tas till den kuperade 
terrängen. Nya bostäder i området kommer att kunna ansluta till befintliga 
verksamhetsområden för vattenförsörjning och spillvatten.

Nuläge
Kärraudden är till största delen ett oexploaterat skogsområde, där det även 
finns nyckelbiotoper, framför allt lokaliserade till strandlinjerna. Kärraudden 
har spridd bebyggelse och en del av området består av äng- och betesmark. 
I anslutning till området finns en golfbana. Delar av planområdet ingår i ett 
LIS-område.

Södra delen av planområdet ingår i ett naturvårdsprogram, vilket behöver 
beaktas vid exploatering av området.

I den nuvarande planen är området utpekat för att behållas som ett 
skogsbruksområde där speciell hänsyn ska tas till naturvård, friluftsliv 
och landskapsbild. Annan bebyggelse än sådan som behövs för jord- eller 
skogsbruk får ej uppföras.

Ställningstaganden
Exploatering på Kärraudden 
kan innebära en påverkan på 
landskapsbilden från Vättern. Området 
för exploatering bör minskas, så att 
den förändrade markanvändningen 
sker i mindre omfattning än vad som 
utpekas i planen i dagsläget. 

Byggnation nära strandlinjen bör 
endast ske i LIS-områden, vilket 
finns utpekat på två platser inom 
planområdet.

KÄRRAUDDEN
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Exploatering kommer ske inom ett större område öster om Hammar, på 
halvön vid Gammeldrätt-Hammarängen, vilket kommer att ställas om till 
bostäder. 

Inom området Gammeldrätt-Hammarängen anger planen att nya bostäder ska 
uppföras i form mindre grupper av friliggande enbostadshus och att befintlig 
infrastruktur bör användas. De skogsklädda partierna utpekas främst vara 
lämpliga för bebyggelse och bostäderna ska placeras indraget från kustlinjen.
 

Nuläge
Området Gammeldrätt-Hammarängen är mycket kuperat och består till stor 
del av berg. Området har en storlek av ca 270 ha, varav ca 27 ha är ängs- eller 
betesmark. 

Södra delen av planområdet i Gammeldrätt-Hammarängen omfattas av LIS-
bestämmelser.

Enligt Artportalen finns flertalet rödlistade arter i närområdet: vit stork 
(akut hotad), gråtrut, hussvala, stare, gulsparv, sävsparv, tornseglare, 
kungsfågel (sårbara), rördrom, kungsörn, bivråk, duvhök, havsörn, fjällvråk, 
mindre hackspett, spillkråka, pilgrimsfalk, nötkråka, skäggmes, sånglärka, 
buskskvätta, ängspiplärka, sädgås och gröngöling (nära hotade).

I den nuvarande planen pekas natur- och skogsområdena längst norrut vid 
Gammeldrätt-Hammarängen ut som värda att bevara. Resterande områden 
utpekas för bostäder, även i nuvarande plan.

Ställningstaganden
Grönstrukturen kring Hammar ska bevaras 
enligt Askersunds kommuns miljömål, detta 
bör beaktas vid exploatering.

En exploatering av området Gammeldrätt-
Hammarängen skulle kunna innebära en 
omfattande sprängning och röjning, det bör 
ske en geoteknisk utredning.

Hänsyn bör tas till naturvårdsprogrammet, 
strandskyddet och landskapsbilden, vilket 
innebär att planområdets utbredning norrut 
bör begränsas, för att minska den negativa 
påverkan som kan uppstå. Bebyggelse 
bör koncentreras till den södra delen av 
området, den del som omfattar ett utpekat 
LIS-område. 

GAMMELDRÄTT-HAMMARÄNGEN

Det behöver tas hänsyn till Askersunds kommuns miljömål att jordbruksmark, 
som ängs- och betesmarken vid Hammar, inte ska exploateras. Även att 
grönstrukturen ska bevaras enligt miljömålen. Bebyggelse bör uppföras så att 
det inte uppstår några barriäreffekter för djur som rör sig i området.
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Hammar är ett samhälle med ca 270 invånare. I Hammar planeras 
byggnation av bostäder och verksamheter i anslutning till stadsbygden 
inom ett jordbruksområde. Bebyggelsen kan anslutas till kommunalt 
verksamhetsområde för vattenförsörjning och spillvatten.
 

Nuläge
Planförslaget innebär att ett mindre område söder om Hammar, i anslutning 
till befintlig stadsbygd kommer att ställas om till verksamheter och till 
viss del även bostäder. Området är 30 ha, varav 28 ha utgörs av ängs- och 
betesmark. 

I den befintliga planen pekas området ut för bostäder.

Ställningstaganden
Vid exploatering i anslutning till riksväg 50 kan det uppkomma störningar 
i form av buller, detta bör beaktas vid byggnation. Verksamheter bör, som 
föreslås i planen, förläggas närmast vägen och bostäder innanför dessa.

Det behöver tas hänsyn till Askersunds kommuns miljömål att jordbruksmark, 
som ängs- och betesmarken vid Hammar, inte ska exploateras. Byggnation av 
bostäder bör därför utgå ifrån befintlig bebyggelsestruktur i området.

HAMMAR
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I Sänna ska det byggas bostäder inom ett ca 28 ha stort område, genom 
både förtätning och expansion. Bostäderna föreslås utgöras av friliggande 
enbostadshus. Bebyggelsen kan anslutas till kommunalt verksamhetsområde 
vattenförsörjning och spillvatten. 
 

Nuläge
Planområdet består i dagsläget främst av skogsmark, med en mindre yta 
jordbruksmark.

I den befintliga planen är området utpekat för att behållas som ett jord- och 
skogsbruksområde där speciell hänsyn ska tas till naturvård, friluftsliv och 
landskapsbild.

Ställningstaganden
Det bedöms inte uppstå några negativa konsekvenser av planen och inga 
åtgärder utöver det som framgår av planen bedöms därför vara nödvändiga.

SÄNNA
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Planområdet i Vasshammaren, norr om Bastedalen, är ca 64 ha stort och ska 
exploateras med avseende på bostäder. Hotellverksamheten Vätternterrassen 
ligger i anslutning till området.
 

Nuläge
Planområdet består av skogsmark och jordbruksmark.

Den befintliga planen beskriver den största delen av de utpekade områdena 
som jordbruks- och skogsbruksområden där speciell hänsyn ska tas till 
naturvård, friluftsliv och landskapsbild och där ny bebyggelse endast tillåts 
om den behövs för skogs- eller jordbruket. Ytterligare bebyggelse får ej 
uppföras.

Ställningstaganden
Planen innebär en exploatering av jordbruksmark, 
vilket bör undvikas. Bebyggelsen bör 
koncentreras kring Vätternterrassen och befintlig 
bebyggelsestruktur. Planområdets östra gräns bör 
anpassas till skogsbrynet och följa skogsgränsen.

Det behöver tas hänsyn till landskapsbilden 
samt Vätternterrassens arkitektoniska och 
kulturhistoriska värden.

VASSHAMMAREN
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Nya bostäder planeras uppföras inom ett ca 51 ha stort område i Bastedalen, 
i form av friliggande enbostadshus. Idag finns bostäder och en gästhamn i 
planområdet. Där finns även en koloniverksamhet.
 

Nuläge
Planområdet ligger vid vattnet, i ett fritidshusområde som till viss del 
omfattas av LIS-bestämmelser. Området närmast vattnet ingår även i ett 
naturvårdsprogram på grund av dess klippiga hällar och äldre tallar.

Planen innefattar också ett jordbruksområde längre upp från stranden.

I Artportalen finns följande rödlistade fågelarter listade för området; 
tornseglare, gulsparv, hussvala, stare, gråtrut, årta, sävsparv (sårbara), 
duvhök, gröngöling, ängspiplärka, mindre hackspett, havsörn, storspov, 
spillkråka, fjällvråk, rördrom, sädgås, sånglärka, backsvala och buskskvätta 
(nära hotade).
Den befintliga planen beskriver den största delen av de utpekade områdena 
som jordbruks- och skogsbruksområden där speciell hänsyn ska tas till 
naturvård, friluftsliv och landskapsbild och där ny bebyggelse endast tillåts 
om den behövs för skogs- eller jordbruket. Ytterligare bebyggelse får ej 
uppföras.

Ställningstaganden
Området planerat för bebyggelse är 
bevuxet med äldre tallar samt klippigt 
och brant, vilket skulle innebära en del 
sprängning i genomförandet. 

Ett riksintresse för naturvård berör 
jordbruksmarksområdet med förändrad 
markanvändning, vilket borde minskas 
till att endast omfatta ytan som är 
belägen utanför riksintressets gräns. 
Expansion på jordbruksområdet bör 
ske utifrån befintlig bebyggelse.

Landskapsbilden påverkas sannolikt 
negativt om byggnation sker 
ända ut på udden vid Bastedalens 
strandområde.

BASTEDALEN

Planområdet bör minskas till att inte innefatta det branta området närmast 
vattnet, det som inkluderas i naturvårdsprogrammet. Om planområdet börjar i 
höjd med koloniverksamheten och sträcker sig uppåt på väster sida av vägen 
kan påverkan minimeras och byggnation sannolikt förenklas.
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Öster om Harge planeras nya bostäder att byggas i ett skogsområde på ca 62 
ha, uppe på en höjd.
 

Nuläge
Området som planlagts för bostäder ligger uppe på en platå där det idag sker 
matning av vilt och på en plats finns ett uppställt jakttorn. 

Det är brant ned på sidorna om platån och området är öppet mot vägen som 
går nedanför, men skogen skymmer utsikten mot Vättern.

Enligt Artportalen förekommer rödlistade arter i området och närområdet, 
fågelarterna vit stork (akut hotad), tornseglare, kungsfågel, stare, rosenfink, 
sävsparv, gråtrut, rosenfink, gulsparv, brunand, årta, stjärtand, bergand, 
ejder, myrspov, svarttärna, kungsfiskare, hussvala (sårbara), rördrom, 
mindre hackspett, gröngöling, bivråk, havsörn, sädgås, vaktel, blå kärrhök, 
fjällvråk, storspov, spillkråka, ängspiplärka, backsvala, sånglärka, kornknarr, 
flodsångare, duvhök, tundrasädgås, svärta, smålom, kungsörn, silltrut, 
kustlabb, pilgrimsfalk, nötkråka, skäggmes och buskskvätta samt växterna 
pilblad och backtimjan (nära hotade).

Den befintliga planen beskriver området som ett skogsbruksområde där 
speciell hänsyn ska tas till naturvård, friluftsliv och landskapsbild och där ny 
bebyggelse endast tillåts om den behövs för skogsbruket. 

Ställningstaganden
Planområdet är ett brant område. Själva 
genomförandet av planen kommer sannolikt 
att innebära en negativ påverkan på naturen 
och djurlivet i och med maskiner och den 
nya vägdragning som krävs för att kunna 
bygga i det utpekade området. Byggnation 
bör anpassas till topografin och ske utifrån 
befintlig bebyggelsestruktur.

Det behöver tas hänsyn till 
häckningsperioder för de rödlistade 
fågelarterna så att dessa inte påverkas 
negativt av planens genomförande. För att 
minska de totala konsekvenserna på djurliv 
och landskapsbild är byggnation av enstaka 
friliggande villor lämplig. 

HARGE
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Byggnation av bostäder planeras ske på udden vid Forsanäset och en bit 
upp mot Stora Forsa, inom ett område på ca 210 ha. Planförslaget anger 
att bostadsbyggnation främst bör uppföras som fristående enbostadshus 
och anpassas till den kuperade terrängen. Förutom bostadsbebyggelse ska 
gästhamnen i området ges möjlighet att utvecklas.
 

Nuläge
Området består av skogsmark och jordbruksmark.

Enligt artportalen förekommer rödlistade arter i området, kungsfågel, gråtrut 
(sårbara), svärta, smålom och gröngöling (nära hotade).

I den nuvarande planen anses hela naturområdet på udden Forsanäset som 
bevarandevärt och i det ingår också jordbruksmarken.

Ställningstaganden
Vid Forsanäset är planområdet ett bergigt skogsområde som sannolikt 
behöver sprängas för att byggnation ska vara möjlig.

Planområdets utbredning bör ses över och förläggas till utpekat LIS-område 
samt öster om befintlig mindre grusväg, för att bevara naturområdena närmast 
vattnet.

FORSANÄSET
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Byggnation av bostäder planeras ske vid Stora Forsa och Södra Kärra, i ett 
område på ca 87 hektar som av riksväg 50. Med en omdragning av riksväg 50 
ges nya förutsättningar för att bygga i området.
 

Nuläge
Området består främst av jordbruksmark.

Den nuvarande planen anser att jordbruksmarken är bevarandevärd.

Ställningstaganden
Utbredning och omfattning av området vid Södra Kärra bör ses över, i 
enlighet med Askersunds kommuns miljömål, eftersom detta endast består av 
jordbruksmark.

SÖDRA KÄRRA - STORA FORSA
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Ett bostadsområde planeras i Rå, norr om Nydalen i ett område på ca 53 ha. 
Bebyggelsen här avses anpassas efter de öppna ytorna och tomtstorleken 
föreslås vara minst 2000 kvm.
 

Nuläge
Området omfattar ett jordbrukslandskap med en allé och Rå gård.

I Artportalen finns följande rödlistade arter: fågelarterna myrspov, gråtrut, 
svarttärna, tornseglare, sävsparv, kungsfågel (sårbara), svärta, smålom, 
ejder, duvhök, havsörn, fjällvråk, storspov, kustlabb, spillkråka, gröngöling, 
pilgrimsfalk, sånglärka (nära hotade) samt insekterna pilbladsbock och 
ängsnätfjäril (nära hotade). 

Den befintliga planen beskriver områdena som jordbruks- och 
skogsbruksområden där speciell hänsyn ska tas till naturvård, friluftsliv och 
landskapsbild och där ny bebyggelse endast tillåts om den behövs för skogs- 
eller jordbruket. Ytterligare bebyggelse får ej uppföras.

Ställningstaganden
Det planeras bostäder ovanpå en 
grundvattentäkt utpekad i VISS, vilket 
kan påverka kvaliteten på grundvattnet 
och minska påfyllnaden av detta. 
Det är av betydelse att kommande 
dagvattenhantering utformas på ett sätt 
så att vatten fortfarande kan infiltrera ned 
i grundvattentäkten, utan att det har en 
förorenande effekt på vattnet.

Att äng- och betesmark tas i anspråk för 
bostadsbebyggelse kan ha en inverkan på 
de rödlistade arter som finns i området, 
vilket bör utredas vis bebyggelse. Det 
bör tas hänsyn till jordbrukslandskapets 
karaktär med befintlig allé och Rå gård. 

Delar av planområdet ingår i ett 
naturvårdsprogram, vilket bör beaktas vid 
exploatering.

RÅ
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Det föreslås byggas bostäder i form av friliggande villor söder om 
fritidshusbebyggelsen i Nydalen, i ett område som är ca 250 ha stort
 

Nuläge
Området angränsar till ett fritidshusområde och har ett vattennära läge med 
strandskydd på 100 m. Det finns en nyckelbiotop inom planområdet.

I Artportalen finns följande rödlistade arter: fågelarterna myrspov, gråtrut, 
svarttärna, tornseglare, sävsparv, kungsfågel (sårbara), svärta, smålom, 
ejder, duvhök, havsörn, fjällvråk, storspov, kustlabb, spillkråka, gröngöling, 
pilgrimsfalk, sånglärka (nära hotade) samt insekterna pilbladsbock och 
ängsnätfjäril (nära hotade). 

Den befintliga planen beskriver områdena som jordbruks- och 
skogsbruksområden där speciell hänsyn ska tas till naturvård, friluftsliv och 
landskapsbild och där ny bebyggelse endast tillåts om den behövs för skogs- 
eller jordbruket. Ytterligare bebyggelse får ej uppföras.

Ställningstaganden
Delar av planområdet ingår i ett naturvårdsprogram, vilket behöver beaktas 
vid exploatering.

NYDALEN
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Norr om Olshammar ligger Norrviken och där planeras det byggas 
friliggande bostadshus i mindre husgrupper, inom ett område av ca 21 ha.
 

Nuläge
Planområdet består av jordbruksmark.

Artportalen visar på förekomst av följande rödlistade arter: Fåglarna 
kungsfiskare, gråtrut, tornseglare, stare, kungsfågel, sävsparv (sårbar), 
smålom, havsörn, sädgås, bivråk, duvhök, mindre hackspett, spillkråka (nära 
hotad) samt insekterna prickvingad svävfluga och sexfläckig bastardsvärmare 
(nära hotad).

I den befintliga planen pekas områdena vid Olshammar ut som områden för 
nya anläggningar avseende rekreation och turism.

Ställningstaganden
Planen innebär exploatering av jordbruksmark och bebyggelse inom 
strandskyddet och exploateringsgraden bör beaktas vid byggnation. Ny 
bebyggelse bör styras till utpekat LIS-område.

Vid ny bostadsbebyggelse i Norrviken kan det uppstå bullerstörningar från 
riksväg 49, vilket bör beaktas vid exploatering.

NORRVIKEN
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Kring Olshammar ska stadsbygden utvecklas utifrån befintlig i form av 
ett nytt område vid Vätterns strandlinje samt ett verksamhetsområde 
utvidgas. Stadsbygdsutvecklingen kommer att ta naturmark i anspråk. 
Verksamhetsområdet är ett industriområde idag med bland annat en 
massafabrik.
 

Nuläge
Inom planområdet finns en kyrkogård i anslutning till Olshammarsgården. En 
av de utvalda platserna som ska exploateras är bergig och brant och korsas av 
en kraftledning.

Artportalen visar på förekomst av följande rödlistade arter: Fåglarna 
kungsfiskare, gråtrut, tornseglare, stare, kungsfågel, sävsparv (sårbara), 
smålom, havsörn, sädgås, bivråk, duvhök, mindre hackspett, spillkråka 
(nära hotade) samt insekterna prickvingad svävfluga och sexfläckig 
bastardsvärmare (nära hotade).
I den befintliga planen pekas områdena vid Olshammar ut som områden för 
nya anläggningar avseende rekreation och turism.

Ställningstaganden
Planen innebär exploatering av 
skogsmark och bebyggelse inom 
strandskyddet och exploateringsgraden 
bör beaktas vid byggnation.

Vid bostadsbebyggelse bör det tas 
hänsyn till kraftledningens och 
massafabrikens skyddsavstånd. 

Utredningar av möjlig påverkan som 
lukt- och bullerstörningar är lämpliga 
att utföra i samband med exploatering i 
närheten till industriområdet.

Planområdet bör inte omfatta 
Olshammarsgården eller kyrkogården.

I första hand bör en förtätning av 
befintliga bostadsområden genomföras. 
Utbredning och omfattning av 
planområdet bör ses över så att detta 
snarare innefattar områden kring 
befintlig kvartersstruktur.

OLSHAMMAR
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I Bodaborg är planområdet ca 92 ha stort och ligger mellan Olshammar och 
Askersund och föreslås utvecklas med friliggande villor. I planen föreslås en 
minsta tomtstorlek på 2000 kvm.
 

Nuläge
Området utpekat för exploatering består av jordbruksmark och skogsmark.

Artportalen visar på förekomst av följande rödlistade arter i området: 
Fåglarna kungsfiskare, gråtrut, tornseglare, stare, kungsfågel, sävsparv 
(sårbara), smålom, havsörn, sädgås, bivråk, duvhök, mindre hackspett, 
spillkråka (nära hotade) samt insekterna prickvingad svävfluga och sexfläckig 
bastardsvärmare (nära hotade).

I den nuvarande planen är delar av området utpekat för ny eller breddad 
vägsträckning, vilken idag är genomförd.

Ställningstaganden
Under förutsättning att planens föreslagna utredningar genomförs bedöms 
exploatering av Bodaborg kunna genomföras utan att det uppstår negativa 
konsekvenser på miljön.

BODABORG
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Åviken ligger mellan Olshammar och Askersund. Planområdet pekas ut för 
bostäder och omfattar ca 42 hektar mark. Planförslaget anger att nya bostäder 
främst bör uppföras i form av friliggande enbostadshus.
 

Nuläge
Området utpekat för exploatering består huvudsakligen av jordbruksmark.

Artportalen visar på förekomst av följande rödlistade arter i området: 
Fåglarna kungsfiskare, gråtrut, tornseglare, stare, kungsfågel, sävsparv 
(sårbara), smålom, havsörn, sädgås, bivråk, duvhök, mindre hackspett, 
spillkråka (nära hotade) samt insekterna prickvingad svävfluga och sexfläckig 
bastardsvärmare (nära hotade).

I den nuvarande planen är delar av området utpekat för ny eller breddad 
vägsträckning, vilken idag är genomförd.

Ställningstaganden
Landskapsbilden och landskapskaraktären i Åviken kommer sannolikt kunna 
påverkas negativt av exploatering. De delar av Åviken som i dagsläget 
inte är detaljplanelagda bör undantas exploatering i och med att området 
främst består av betesmark och öppna ytor som bedöms vara värdefulla för 
landskapets karaktär.

ÅVIKEN
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Planområdet i Tikanäs omfattar ca 130 hektar markoch pekas ut för bostäder. 
Planförslaget anger att nya bostäder främst bör uppföras i form av friliggande 
enbostadshus.
 

Nuläge
Området utpekat för exploatering består av jordbruksmark och skogsmark. 
Inom området finns en kraftledning.

Artportalen visar på förekomst av följande rödlistade arter i området: 
Fåglarna kungsfiskare, gråtrut, tornseglare, stare, kungsfågel, sävsparv 
(sårbara), smålom, havsörn, sädgås, bivråk, duvhök, mindre hackspett, 
spillkråka (nära hotade) samt insekterna prickvingad svävfluga och sexfläckig 
bastardsvärmare (nära hotade).

I den nuvarande planen är delar av området utpekat för ny eller breddad 
vägsträckning, vilken idag är genomförd.

Ställningstaganden
Under förutsättning att planens föreslagna utredningar genomförs bedöms 
exploatering i Tikanäs kunna genomföras utan att det uppstår negativa 
konsekvenser på miljön.

TIKANÄS
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10. AVSTÄMNING MOT 
MÅL, NORMER OCH 
RIKSINTRESSEN
Miljökvalitetsnormer
När det gäller Vätterns ekologiska status bedöms det kunna uppstå en 
negativ påverkan om exploatering sker inom alla de strandskyddade 
områden som saknar LIS-bestämmelser, men är utpekade att exploateras. 
En sådan omfattande exploatering av Vätterns stränder skulle sannolikt 
kunna innebära en betydande ökad belastning på de ekologiska 
kvalitetsfaktorerna och sjöns ekosystem.

Vid en omfattande ny bebyggelse kring Vätterns stränder, med bland annat 
tillkommande utsläpp av spillvatten, kan en negativ påverkan på ytvattnets 
kvalitet uppstå. En omställning av jordbruksmark till bostadsområden 
bedöms dock kunna bidra till en minskning av näringsämnestillförseln 
till Vättern. Under förutsättning att avloppslösningar och båttrafik inte 
i sin tur innebär ett betydande bidrag gällande näringstillförseln, skulle 
en omställning från jordbruk till bostäder kunna medföra en positiv 
påverkan gällande övergödning och innebära att planen bidrar positivt till 
uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna.

I den fördjupade översiktsplanen planeras områdena kopplas till 
kommunala verksamhetsområden för vattenförsörjning och spillvatten, 
vilket bedöms minska risken för en ökad belastning på berörda 
ytvattenförekomster.

Gällande den kemiska statusen är det överallt överskridande ämnen som är 
begränsande och dessa bedöms inte påverkas av planen.

Nationella miljökvalitetsmål
Planen överensstämmer ej med de nationella miljömålen och inte heller 
med de specificeringar av dessa som står formulerade i Askersunds 
kommuns översiktsplan. Planen bedöms innebära att uppfyllandet av 
miljömålen försvåras med avseende på andelen jordbruksmark som 
exploateras och påverkan på natur- och skogsområden.
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God bebyggd miljö
Planen föreslår förtätning och ny bebyggelse i anslutning till befintlig 
bebyggelse, vilket bedöms medföra en positiv påverkan gällande 
uppfyllandet av miljömålet. Befintlig infrastruktur bedöms kunna användas 
även för ny bebyggelse och denna planeras anslutas till kommunens 
verksamhetsområden för vattenförsörjning och spillvatten.

Begränsad klimatpåverkan
Ny bebyggelse riskerar att medföra ett ökat utsläpp av växthusgaser i och 
med nya vägar och en ökad trafik. Planens ambition är att i första hand 
fortsätta bygga ut och förtäta befintliga bebyggelsestrukturer vilket på sikt 
kan leda till ett bättre underlag för kollektivtrafik och motverka den totala 
påverkan på klimatet

Frisk luft
Ny bebyggelse riskerar att medföra ett ökat utsläpp av avgaser och 
partiklar till luften lokalt i området i och med nya gator och en ökad trafik. 

Giftfri miljö
Några av de utpekade områden berörs av riskområden för förorenad mark. 
I samband med exploatering kommer dessa att närmare behöva undersökas 
och riskbedömas utifrån planerad markanvändning och vid behov saneras 
i tillräcklig utsträckning för att inte medföra oacceptabla risker människors 
hälsa och miljö.

Planen bedöms inte motverka uppfyllandet av miljömålet.

Grundvatten av god kvalitet
Ett av områdena för exploatering är på en grundvattentäkt, och några 
områden berörs en grusås enligt geologiska kartan, men om skyddsåtgärder 
vidtas avseende dagvatten lokalt samt att områdena kopplas på det 
kommunala systemet för vatten och avlopp bedöms inte grundvattnet och 
heller inte miljömålet påverkas negativt.  

Ett rikt odlingslandskap
Planen bedöms påverka miljömålet på ett negativt sätt i och med att den 
föreslår exploatering av sammanlagt 300 ha ängs- och betesmark. 

Levande skogar
Skogsområden kommer att exploateras i och med planen, vilket 
bedöms kunna påverka miljömålet negativt. Planen föreslår stora 
utvecklingsområden vilket torde möjliggöra att anpassning till skyddsvärda 
nyckelbiotoper och vätmarker bör kunna göras i samband med 
exploatering.
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Myllrande våtmarker
Planen bedöms inte påverka uppfyllandet av miljömålet.

Levande sjöar och vattendrag
Miljömålet kan påverkas av planen eftersom mycket exploatering är 
planerad inom eller i anslutning till strandskyddsområdet för Vättern. Det 
blir viktigt att exploatering i kustområden styrs till utpekade LIS områden 
och att exploatering generellt sker uppdraget från kustlinjen. 

Ingen övergödning
Dagvattenhanteringen behöver säkerställas så att uppfyllandet av 
miljömålet inte påverkas negativt. I och med att områdena planeras att 
kopplas till det kommunala systemet för vatten- och avlopp minskar risken 
för att exploatering medför en ökad övergödning av framförallt Vättern.

Ett rikt växt- och djurliv
Nyckelbiotoper och rödlistade arter kommer att påverkas av planen. Planen 
föreslår stora utvecklingsområden vilket torde möjliggöra att anpassning 
till skyddsvärda nyckelbiotoper och våtmarker bör kunna göras i samband 
med exploatering. Det är viktigt att grönstråk bevaras och att kommunens 
grönstruktur plan följs i de delar som berörs framförallt i samband med 
förtätning av Åmmeberg.

Riksintressen
Yrkesfiske
Norra Vättern omfattas av ett riksintresse för yrkesfiske. Detta bedöms inte 
påverkas av planens genomförande.

Natura 2000
I planen har hänsyn tagits till Natura 2000-områden, men 
utvecklingsområdena ligger kant i kant med Natura 2000 så åtgärder för 
att hålla behörigt skyddsavstånd behöver vidtas vid exploatering enligt 
föreslagna plangränser. De fågelarter som skyddas i Natura 2000-området 
kan uppleva habitatförluster i områdena nära Natura 200-områdets gränser.

Naturvård
Norra Vättern omfattas av ett riksintresse för naturvård som ingår i den 
naturgeografiska regionen som är skogslandskapet i Tiveden-Tylöskogen-
Kolmården. Inom riksintresset får ingen bebyggelse, vattenbruk eller 
annan exploatering förekomma. 

Riksintresset för naturvård berörs för planområden kring Bastedalen, se 
ovan. Planområdet bör minskas till att endast omfatta områden utanför 
riksintressets gräns.
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Kulturmiljövård
Inom planområdet finns två riksintressen för kulturmiljövård.
Edö-Stjernsund-Askersund
”Motivering:
Herrgårdslandskap med Edö säteri och Stjernsunds slott, framstående 
exempel på den klassicistiska herrgårdsarkitekturen. (Kognitiv miljö, 
Slottsmiljö).

Uttryck för riksintresset:
Stjärnsund, som varit en av länets största gods, har rak, alléprydd 
uppfartsväg samt park som skiljer mangård och fägård. Godset är en 
stormaktstida skapelse och har agrarhistoriskt intresse som stamgård för 
den svenska SRB-boskapen. Strandnära läge, på motsatt sida ett smalt 
sund ligger Edö, en herrgård med medeltida anor och som i ägarlängden 
räknar den heliga Birgitta.”

Åmmeberg
”Motivering:
Industrimiljö, gruv- och bruksort från 1800-talets mitt, delvis med belgisk-
influerad arkitektur. (Gruvmiljö).

Uttryck för riksintresset:
Byggnadsbestånd och magasinsbyggnader i speciell tegelarkitektur, 
herrgård i samma stil. Zinkgruvorna ägs av det belgiska företaget La 
Vieille Montagne och är ännu i drift.”

Riksintressen för kulturmiljövård bedöms inte påverkas negativt av planen.

Rörligt friluftsliv och friluftsliv
Hela planområdet omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv.

Beskrivning:
”Område av riksintresse enligt 4 kap MB där turismens och friluftslivets, 
främst det rörliga friluftslivets, intressen ska beaktas vid bedömning av 
tillåtlighet av expolateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.”

Planen omfattas också av riksintresse för friluftsliv för Norra Vättern och 
Tiveden.

Beroende på genomförandet av planen bedöms riksintresset för rörligt 
friluftsliv samt riksintressen för Norra Vättern och Tiveden kunna påverkas 
negativt i olika stor utsträckning, beroende på exploateringsgrad. 

Övriga riksintressen
Zinkgruvan, riksvägar 49 och 50 samt ett riksintresse för totalförsvaret 
finns inom planområdet.

Det bedöms inte uppkomma någon miljöpåverkan på övriga riksintressen.
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UPPFÖLJNING
Det behöver tas fram en plan för uppföljning av miljöpåverkan som upp-
kommit av den fördjupade översiktsplanen. En slutlig bedömning av 
vilken uppföljning som behöver utföras görs innan planen lämnas till 
granskning.

11.
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Datum Diarienummer
2019-10-11
 

401-6137-2019

Askersunds kommun
kommunstyrelsen@askersund.se
 

Postadress Gatuadress Telefon E-post Internet Organisationsnummer
701 86  ÖREBRO Stortorget 22 010–224 80 00 orebro@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/orebro 202100-2403

Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning 
tillhörande fördjupning av översiktsplanen för 
Norra Vättern, Askersunds kommun 
Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har överlämnats till 
Länsstyrelsen i enlighet med 6 kap. 10 § miljöbalken (MB). Länsstyrelsen har 
beretts tillfälle att lämna synpunkter.

Bakgrund
Askersunds kommun arbetar med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen 
för Norra Vättern. Det är viktigt att tidigt i planprocessen integrera miljöaspekter i 
fördjupningen av översiktsplanen så att en hållbar utveckling främjas. Det är även 
viktigt att tidigt i planprocessen identifiera, beskriva och bedöma den betydande 
miljöpåverkan som ett genomförande av fördjupningen av översiktsplanen kan 
antas medföra. Därtill är det viktigt att identifiera, beskriva och bedöma om den 
betydande miljöpåverkan består av sekundära, kumulativa, samverkande, 
permanenta, tillfälliga samt positiva och negativa effekter på kort, medellång och 
lång sikt.

Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen anser att kommunens förslag på såväl geografisk som saklig och 
tidsmässig avgränsning av MKB:n utgör en bra grund vid framtagande av 
dokumentet. Den geografiska avgränsningen kan variera beroende på olika 
miljöaspekter, det är därför bra att kommunen har uppmärksammat att det 
geografiska påverkansområdet även kan omfatta områden utanför planområdet. 
Den tidsmässiga avgränsningen bör primärt omfatta fördjupning av 
översiktsplanens genomförande. Vissa miljökonsekvenser kan dock påverka 
området under en längre tid, vilket ställer särskilda krav på långsiktig uppföljning. 
När det gäller den sakliga avgränsningen vill Länsstyrelsen uppmärksamma att 
under rubriken riksintressen saknas Natura 2000-områden. 
Länsstyrelsen vill även särskilt lyfta riksintresset Vättern med öar och 
strandområden, enligt 4 kap. 1 och 2 § MB. Området är i sin helhet av riksintresse 
med hänsyn till natur- och kulturvärden och där turismens och friluftslivets, 
främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt ska beaktas vid bedömning av 
tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Gällande 
fördjupning av översiktsplanen avseende Norra Vättern och dess stränder inom 

mailto:markochplanering@karlskoga.se
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Askersunds kommun, antagen 1997-10-27, gäller för avgränsning och beskrivning 
av riksintresset.
I punkten Exploatering av naturområden och skogsområden kan, förutom att 
redovisa formellt skyddad natur, även följande tas med:

 Ekosystemtjänster. 
 Grönstrukturer. 
 Strandskydd och tillgänglighet till stränderna. 
 Skyddsvärda arter. De behöver inte redovisas på en detaljerad nivå, utan 

det kan t.ex. handla om att uppmärksamma exempelvis värdefulla 
fågellokaler eller om det finns någon särskild växtplats för någon 
skyddsvärd art.

 Ängs- och betesmarker är en naturtyp som stadigt minskar, vilket bör 
uppmärksammas. Utbyggnad i dessa områden bör undvikas.

I punkten Exploatering i kustområde bör följande ingå:
 Påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten (grund- och 

ytvattenförekomster).
 Förenlighet med föreskrifter för vattenskyddsområden.
 Påverkan på vattenmiljön/ekologiska värden i Vättern.

I punkten Buller, kan flera bullerkällor ingå, såsom trafik, industri (t.ex. Aspa 
bruk och Svensk Glasåtervinning) och Försvarsmaktens verksamhet.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av tf. enhetschef Jonas Jansson med samhällsplanerare Helena 
Siegert som föredragande.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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