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VAD ÄR EN DETALJPLAN?

En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande dokument mellan kommunen, markägarna och 
grannarna. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter får och inte får använda marken 
och vattnet till inom ett planområde. 

Detaljplanen styr hur marken får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, park…), husstorlek, 
hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns och rättigheter att dra fram ledningar eller gångvägar 
över annans mark.

En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny.

PROCESSEN

Denna detaljplan följer ett normalt planförfarande enligt PBL 2010:900. Normalt planförfarande 
används när en föreslagen detaljplan har ett allmänt intresse och kan komma att medföra 
miljöpåverkan.

Här är vi nu.
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Detaljplan för del av fastigheten NORRA KÄRRA 
5:43 (Askersunds Golfbana) Askersunds kommun, 
Örebro län

PLANBESKRIVNING 

BAKGRUND

Efter överenskommelse med fastighetsägaren till Norra Kärra 5:43 låter Askersunds kommun 
detaljplanelägga Askersunds golfbana i Åmmeberg. Detaljplanen ska förutom säkerställa 
befintlig markanvändning även möjliggöra för byggnation av hotell, uthyrningsstugor och 
gästhamn som är nödvändiga för verksamhetens utveckling. 

HANDLINGAR

Planhandlingen omfattar:

-plankarta i tre delar, skala 1:2 000 med planbestämmelser
-denna planbeskrivning
-fastighetsförteckning
-Illustrationsplan
- miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
-samrådsredogörelse (efter samråd)
-granskningsutlåtande (efter granskning)

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Askersunds golfbana och dess närområde har under de senaste åren utvecklats i snabb takt. Idag 
finns här en erkänt bra golfbana och de senaste åren har många villor och fritidshus uppförts i 
närområdet. Detta har i sin tur varit positivt för både Åmmebergs tätort och banas utveckling 
då många som bosätter sig i området har intresse av golf och närheten till Vättern. Just närheten 
till vacker sjönära natur medför goda förutsättningar för såväl attraktivt boende som bad, fiske, 
båtsport och rekreation. 

Syftet med detaljplanen är att säkra golfbanans framtid samt möjliggöra för de byggnationer 
som är nödvändiga för verksamhetens utveckling. Målet är att utveckla golfbanan till att bli 

”Sveriges bästa familjebana”  och samtidigt även göra området tillgängligt för andra besökare 
såsom frilufts- och båtlivet. Hotellverksamhet och uthyrningsstugor samt utbyggnad av 
promenadvägar och småbåtshamn bidrar till att öka tillgängligheten och attraktiviteten till 
området.  
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Lullehovsbron österut.

Översiktskarta med 
planområdet markerat.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

ÖVERSIKTSPLAN FÖR ASKERSUNDS KOMMUN 2015-2025

I förslag till ny översiktsplan för Askersunds kommun betonas att kommunen ställer sig positiv 
till den utveckling av Åmmeberg som bland annat utvecklingen av golfbanan medför. En 
expanderande verksamhet på orten bedöms ge ett ökat befolkningsunderlag för service och 
utveckling av infrastruktur och kommunen tror på en fortsatt stark utveckling av orten. För 
området anges markanvändningen till tätortsnära natur/rekreation. En mindre del i områdets 
mitt föreslås ingå i område för grönstrukturplan. I det tematiska tillägget till översiktsplanen 
för LIS -områden pekas områden ut där en dispens från strandskyddet kan ses som motiverat 
för att utveckla landsbygden och Askersunds kommun. Genom att skapa möjligheten att bygga 
bostäder och utveckla besöksnäringen i dessa mycket attraktiva lägen ökar förutsättningarna 
för att vända den negativa befolkningstrenden och få hela kommunen att leva. I nuvarande 
förslag till tematiskt tillägg avseende LIS-områden pekas Åmmeberg-Ulvön ut som ett 
lämpligt område med mycket god exploateringspotential. Vidare redovisas i översiktplanen 
ett område som ingår i förslag till ny grönstrukturplan (område 13). Värdet för området består 
i bad- och rekreationsmöjligheter och är kopplat till bostäderna, badplatsen och omgivande 
naturmark.

LÄGE

Planområdet ligger strax söder om orten Åmmeberg i Askersunds kommun och omfattar 
befintlig golfbana enligt nedanstående figur . Avståndet till Askersund är cirka 9 km och 
områdets areal är 90 ha.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN

Detaljplanen omfattar fastigheten Norra Kärra 5:43 samt delar av Nyhyttan 2:1 och Norra 
Kärra 5:46. Marken inom planområdet är i privat ägo. Askersunds kommun äger marken vid 
befintlig badplats i direkt anslutning till planområdet.
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FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR ÅMMEBERG, 2003

Golfbanan är utpekad i den fördjupade översiktsplanen där det konstateras att golfbanan 
har ett stort fritidsvärde för samhällets invånare. Vidare betonas i översiktsplanen att ”Alla 
möjligheter till en god utveckling av Åmmeberg som turistort skall tas tillvara. Härvid är 
det givetvis av stor betydelse att slå vakt om befintliga attraktioner och nuvarande service 
samt att värna om utvecklingsmöjligheterna. Golfbanan med restaurang, småbåtshamnen 
med gästhamn, brukshotellet och livsmedelbutiken är i detta fall värdefulla. De alstrar i sig 
sysselsättningstillfällen och utgör dessutom viktiga lokaliseringsfaktorer när det gäller att locka 
nya verksamheter till Åmmeberg”.

RIKSINTRESSE

Planen berör eller gränsar till följande riksintressen:

- Riksintresse enligt MB 4 kap 2 §, Vättern med öar och strandområden. Inom området ska 
turismens och friluftslivets intressen särskilt beaktas vid tillåtligheten av exploateringsförestag 
eller andra ingrepp i miljön.

- Riksintresse för kulturmiljövården, Åmmeberg, Hammars socken (T5) vilket omfattar den gamla 
industribebyggelsen i Åmmebergs hamn. Området nämns i motiveringen av riksintresset som 
industrimiljö, gruv- och bruksort från 1800-talets mitt, delvis med belgisk-influerad arkitektur.

- Riksintresse för yrkesfisket (omfattar Vättern).

Inget av ovanstående riksintressen bedöms påverkas negativt av planens genomförande.

Utdrag ur 
förslag till ny 
översiktsplan 
för Askersunds 
kommun 
avseende 
Åmmeberg.
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DETALJPLANER OCH OMRÅDESBESTÄMMELSER

Planområdet är idag inte detaljplanelagt. I direkt anslutning till  planområdet finns flera 
detaljplaner. Norr om området gränsar två detaljplaner, 1882-P70 och 18-1458, vilka möjliggör 
för småindustri, hamnverksamhet och bostäder. Öster om planområdet gränsar två detaljplaner, 
1882 P-128 och P-137 som båda möjliggör för bostäder. I planområdet finns även två detaljplaner, 
1882-P90 som möjliggör för bostäder och servicebyggnad till småbåtshamn samt 1882-P167 
som möjliggör anläggande av huvudväg samt gång- och cykelväg.

PLANPROGRAM 2012

Askersunds kommun tog 2012 fram ett planprogram för området  med samma utgångspunkt som 
denna detaljplan. 

KOMMUNALA BESLUT I ÖVRIGT

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-12-19, AU § 216, om att godkänna 
detaljplaneläggning. 

FÖRUTSÄTTNINGAR

ÖVERGRIPANDE ANVÄNDNING OCH GESTALTNING AV OMRÅDET

Åmmeberg har med sitt läge i det vackra Vätternlandskapet goda förutsättningar för en positiv 
utveckling. Närheten till Vättern och sjön Åmmelången ger goda förutsättningar för bebyggelse 
i lägen med fina sjöutsikter och med närhet till bad, fiske och båtsport. Samhället har haft en 
positiv utveckling de senaste åren delvis tack vare Askersunds Golfbana. Ett stort antal fritidshus 
har tillkommit och gjort samhället till ett attraktivt område för golf och båtentusiaster. Själva 
golfbanan har 18 hål med generösa fairways och greener av varierande storlek och är vackert 
beläget utmed Kärraviken i norra Vättern.

MARK OCH VEGETATION

Planområdet består av själva golfbanan med inslag av dungar med buskar och träd samt mindre 
dammar. I den sydvästra delen av planområdet ligger Ulvön, ett lövskogsparti på en höjdrygg 
utmed strandkanten. 

Lullehovsbron västerut.

Väg 800 österut från Lullehovsbron

Flygbild över delar av golfbanan, sedd från nordväst.
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Jordartskarta över 
området.

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

En stor del av planområdet utgörs av 
fyllnadsmassor från tidigare gruvdrift. I 
östra delen av planområdet består marken 
av  silt med inslag av kalklgyttja i anslutning 
till vattendraget som löper i nord-sydlig 
riktning. På höglänta partier, som tex vid 
Ulvön i söder, består marken av berg i dagen. 
Någon radonmätning har ej genomförts 
inom ramen för detaljplanen men enligt 
Askersunds översiktsplan bedöms  aktuellt 
område ej ha förhöjd radonrisk.    Geoteknisk 
undersökning samt radonmätning bör göras 
innan byggnation påbörjas.

FÖRORENAD MARK

Området direkt norr om planområdet 
vid Åmmebergs hamn användes från 
mitten av 1860-talet till 1970-talet för 
anrikning av malm från Zinkgruvan. 
Delar av planområdet låg tidigare under 
vatten men har under åren fyllts ut med 
avfallssand från anrikningen. Nuvarande 
golfbana utgör en del av en skyddsåtgärd 
från tidigare anrikningsverksamhet 
genom att avfallssanden täcktes över och 
erosionsskyddades. I skyddsåtgärderna, 
som föreskrevs och godkändes av 
Naturvårdsverket, ingår också att hålla vissa 
diken och vattendrag öppna och fria från 
vegetation samt även att strandkanten mot 
Vättern erosionsskyddas.

Bryggor utmed Ulvön.
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KULTURMILJÖ / FORNLÄMNINGAR

Ett mindre fornlämningsfynd har tidigare gjorts inom planområdets norra del (Hammar 348:1) 
innan golfbanan anlades. 

Befintlig bebyggelse i anslutning till planområdet.

BEBYGGELSE

Idag finns spridd bebyggelse 
i anslutning till planområdet. 
Österut angränsar planområdet till 
ett relativt nybyggt område med 
bostäder utmed Kärravägen.  Mitt 
i planområdet ligger klubbhus och 
restaurang och vid Kärravikens 
båthamn ligger ett 30-tal 
fritidshus i direkt anslutning till 
vattnet.  Utöver det finns även en 
maskinhall tillhörande golfbanan 
i planområdets norra del.

SERVICE OCH FRITID

I Åmmeberg finns förskola och 
skola.

TRAFIK

Planområdet nås idag från 
Kärravägen som löper genom 
området.  Kärravägen har enskilt 
väghållarskap (Norra Kärra 
samfällighetsförening) och på 
sträckan förbi klubbhuset  är 
vägen nyligen ombyggd med 
separerad gång- och cykelväg. 
Vägen är smal, mellan 4 och 5 
meter bred  och hastigheten är 
begränsad till 50 km/h.

Befintlig småbåts-
hamn och fritidshus

Maskinhall

Befintlig 
bebyggelse

Klubbhus, 
restaurang

Ulvön

Kärravägen

Ny pay-and 
play bana
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Syftet med detaljplanen är att säkra golfbanans framtid samt möjliggöra för de byggnationer som 
är nödvändiga för verksamhetens utveckling. Målet är att utveckla golfbanan till att bli ”Sveriges 
bästa familjebana”  och samtidigt även göra området tillgängligt för andra besökare såsom 
frilufts- och båtlivet. Hotellverksamhet och uthyrningsstugor samt utbyggnad av promenadvägar 
och småbåtshamn bidrar till att öka tillgängligheten och attraktiviteten till området. 

Idag finns goda möjligheter till golfspel inom planområdet. Anläggandet av en ny pay-and-play 
bana innebär att golfspel på banan är öppen för alla, även besökare utan grönt kort. I framtiden 
är tanken att området ska utvecklas och även kunna erbjuda andra aktiviteter. Detta genom större 
nyttjande närheten till Vättern och skogslandskapet. Aktiviteter som skulle kunna erbjudas är 
t.ex. båtsport, fiske, mountainbike, svampplockning och vandring.

Målen för Askersunds Golfbana inom de närmaste åren är:

Bild från tidigare planprogram (numer ingår ej badplatsen i planområdet).

• Att besöksnäringen ska öka genom att golfklubben erbjuder aktiviteter som konferens, hotell- och 
stugverksamhet, dryck och matupplevelser, jakt och fiske samt andra friluftsaktiviteter.

• Upprustning av Golfklubbens restaurang- och barverksamhet

• Ökad tillgänglighet till Vättern genom anläggandet av promenadvänliga bryggor längs vattnet samt 
utökat antal båtplatser

• Att en ny pay- and playbana etableras, öppen för alla

• Att nya uthyrningsstugor uppförs i attraktiva lägen med sjöutsikt och närhet till bad, fiske och båtsport.

• Att golfbanan ska fungera som en motor för samhället Åmmeberg och övriga kommunen

Vidare innebär planförslaget att tidigare föreskriven skyddsåtgärd genom intäckning av 
avfallssanden vidmakthålls och säkras.
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BEBYGGELSE

Planförslaget redovisar förslag på tillkommande bebyggelse i planområdets mellersta och 
södra del. I anslutning till klubbhuset, nära Kärravägen, föreslås hotellverksamhet, föreslagen 
markanvändning är Centrum. Det föreslagna hotellet är tänkt att inrymmas i en större och ett 
antal mindre byggnader i det kuperade skogspartiet söder om klubbhuset. Hotellet kommer att 
tillsammans med klubbhuset fungera som en hotell- och konferensanläggning. Tanken är att 
anläggningen genom sitt natursköna läge och goda möjligheter till aktiviteter som erbjuds i 
direkt anslutning ska kunna utgöra en attraktiv konferens- och hotellverksamhet i regionen. 

Illustration över tänkt strandpromenad och uthyrningsstugor på Ulvön.

Därutöver möjliggör planen för uthyrningsstugor utmed strandkanten vid Ulvön i planområdets 
södra del. Uthyrningsstugorna är tänkta som ett lågprisalternativ till hotellet. Placeringen av 
stugorna vid den kuperade Ulvön är vald för att stuggästerna inte ska störas av golfspel på banan, 
samtidigt som platsen erbjuder direkt närhet till Kärrafjärden och Vättern. Även om avståndet 
till strandkanten bitvis är kort medger den kuperade terrängen att allmänhetens tillgänglighet 
till stranden ej försämras. Fri passage på gångbryggor utmed stranden kommer att kunna ske 
utan upplevelse av intrång på intilliggande stugor som att kommer ligga cirka 2-3 meter över 
strandpromenaden. 

Vidare medger planen för ytterligare byggrätter (uthyrningsstugor) på höjdpartiet direkt öster 
om de befintliga sjöbodarna, i planens centrala del. Uthyrningsstugorna kommer ligga i direkt 
anslutning till förelsagen ny gästhamn söder om klubbhuset.
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Illustration över planerad bebyggelse på Ulvön.

Sektion vid ny bebyggelse på Ulvön.
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SMÅBÅTSHAMN

I planområdets centala del, i anslutning till befintlig båthamn, föreslås en ny gästhamn för 
fritidsbåtar. Gästplatserna möjliggör för sjöväga besökare att enkelt nå golfbanans restaurang. 
I planens södra del, i anslutning till Ulvön, planläggs området kring befintliga bryggor och 
upptagningsramp som småbåtshamn. Syftet är att den ska kunna nyttjas av besökande till 
uthyrningsstugorna på Ulvön. 

Illustration över ny gästbåtshamn i planens mellersta del.

Illustration över småbåtshamn i planområdets södra del.

FRIYTOR/GRÖNOMRÅDEN

Inom planområdets södra del finns flera naturområden som bevaras. Dels området närmast 
strandlinjen på Ulvön samt även dess södra del. Vidare föreslås ett skogsbevuxet höjdparti i 
planområdets södra del ingå som naturmark.  
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TRAFIK

Biltrafik

Tillfart till golfbanan och hela planområdet sker från Zinkgruvevägen via Kärravägen i norr. 
Kärravägen har fått ny vägdragning vilket har förbättrat framkomligheten i området. Kärravägen 
planläggs som huvudgata/allmän plats mark. Parallellt med Kärravägen löper en separat gång- 
och cykelväg, vilket medför ökad säkerhet för oskyddade trafikanter som rör sig i området. I 
anslutning till klubbhuset finns en stor bilparkering, vilken anses kunna täcka parkeringsbehovet 
inom planområdet. Norr om pay- and play banan föreslås en mindre uppställningsplats för 
husbilar.  

En ny tillfartsväg på Ulvön behövs anläggas för angöring till nya uthyrningsstugor. I övrigt 
avses inga nya vägar anläggas inom planområdet för den tillkommande bebyggelse. Befintliga 
vägar upplåts för allmännyttig körtrafik (markerade med z på plankarta). 

Kollektivtrafik

Närmaste busshållplats finns idag vid Kärravägens anslutning till Zinkgruvevägen, cirka 800 
meter norr om klubbhuset.

Gång- och cykeltrafik

Gång- och cykeltrafik sker trafiksäkert utmed Kärravägen. Inom planormådet säkras 
allmänhetens tillgänglighet till området genom promenadstigar (markerade med x i plankarta). 
På sträckan ned till Ulvön hänvisas oskyddade trafikanter till en smal väg som även upplåts för 
fordonstrafik. De låga trafikmängderna och vägens standard innebär dock att hastigheterna är 
låga varför trafiksäkerheten bedöms tillfredsställande. Därutöver planläggs strandpromenaden 
utmed Ulvöns strandlinje som gångväg. Planförslaget möjliggör således för gående och cyklister 
att röra sig inom området utan att behöva nyttja Kärravägen.

Buller

Samtliga vägar inom planområdet har idag måttliga trafikmängder och låg hastighetsbegränsning 
varför riktvärden för god bebyggd miljö ej bedöms överskridas även när planen realiseras.

SKYDDSÅTGÄRDER

De platser inom planområdet där avfallssand deponerats ska i enlighet med tidigare beslut 
från Naturvårdsverket hållas täckta och erosionsskyddade. I planförslaget regleras detta 
genom skyddsbestämmelse (q). Vidare behöver delar av strandkanten i planområdets södra 
erosionsskyddas. Vattendrag genom planområdet planläggs som vatten för att säkra att de hålls 
öppna och inte tillåts växa igen.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Vatten och avlopp

Tillkommande bebyggelse inom planområdet avses anslutas till det kommunala vatten- och 
spillvattennätet. En pumpstation föreslås placeras i planområdets södra del som försörjer ny 
bebyggelse på Ulvön samt en toalett på golfbanan. Dagvatten ska omhändertas lokalt. 

El- och telenät

El och tele bedöms kunna anslutas till befintliga ledningar efter samråd med respektive nätägare. 
Område för befintlig transformator (E-område) finns markerad i anslutning till klubbhuset. 
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KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET

Föreslagen plan möjliggör att verksamheten på Askersunds golfbana kan utvecklas i enlighet med 
intentionerna i kommunens översiktsplan. Förslaget medför att golfverksamheten kan utvecklas 
samtidigt som närheten till rekreation och friluftsliv även för andra målgrupper väsentligen 
förbättras med ny båthamn, hotell och uthyrningsstugor. Denna utveckling av området kan 
även ge utökat befolkningsunderlag för service i närområdet vilket är positivt. Område för 
grönstrukturplan som redovisas i översiktsplanen (område 13) bedöms inte stå i konflikt med 
föreslagen markanvändning. Uthyrningsstugor intill ny båthamn, samt även ny gästhamn, kan 
mycket väl anpassas till de sociala värden samt naturvärden som anses bevarandevärda i området.

Enligt 4 kap 34§ PBL ska planer miljöbedömas om planens genomförande kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen i Örebro län har i förhandsutlåtande 2012-12-13 på 
tidigare framtaget planprogram föreskrivit att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska tas 
fram för planen. Denna bifogas planbeskrivningen i separat bilaga. Nedan görs en sammanfattning 
av miljökonsekvenserna. 

RIKSINTRESSEN

Planförslaget bidrar till att förbättra förutsättningarna för friluftsliv och turism. Samtliga 
riksintressen tillgodoses genom planförslaget.

SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSER

I stort sett hela planområdet berör ett upplag av avfallsand från tidigare gruvdrift. Sanden 
innehåller höga halter av zink, bly och arsenik. Provtagningar visar att förhöjda halter finns i 
hela sandupplaget och att en kontinuerlig utlakning sker till Vättern. Av befintlig riskbedömning 
framgår att utlakningen är ett problem vilket också uppmärksammas i miljökvalitetsnormerna 
för Vättern men att exponeringsrisken för människor är acceptabel om avfallsanden hålls täckt. 
För att möjliggöra föreslagna byggnationer har planen föreskrivit ett antal miljöskyddsåtgärder. 
Bland annat skall avfallsanden skyddas mot vind- och vågerosion för att minska risken för 
ohälsosam exponering för människor. Vidare föreskriver planen att de delar som skall bebyggas 
skall undersökas och saneras till lämpliga nivåer utifrån planerad markanvändning. 

Planförslaget bedöms inte innebära någon skillnad för utlakning av föroreningar jämfört med 
nollalternativet och planförslaget bedöms inte heller försvåra framtida saneringsåtgärder. 
Denna bedömning gäller även risken för att människor exponeras negativt. I viss mån innebär 
planförslaget en förbättring på den punkten då planen förskriver ett långsiktigt skydd samt en 
långsiktigt fastslagen markanvändning. 

Planen omfattas i stora delar av strandskydd varför anpassning har gjorts av den bebyggelse 
som skall planeras i strandremsan. Planerad bebyggelse utgörs av fritidshus för uthyrning samt 
hotellverksamhet och bedöms främja allmänhetens och friluftslivets intressen. Planen tillser 
också att en passage skapas mellan stranden och bebyggelsen. Då stor del av planområdets 
strandremsa ingår i kommunens sk. LIS-plan bedöms goda förutsättningar finnas för att medge 
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dispens för föreslagna byggnationer. Störst påverkan får exploateringen i strandområdet vid Ulvön 
där ett 15 tal hus och tillfartsväg skall uppföras. Påverkan i strandområdena kan minskas genom att 
anpassningar sker utifrån de topografiska- och naturmässiga förhållandena som finns på platsen och 
därför bör naturmiljöinventering genomföras i samband med detaljprojektering. 

Planen bedöms vara i god överensstämmelse med de nationella miljömålet levande sjöar och 
vattendrag samt ligger i linje med riksintresset ”Vättern och dess stränder”. Då planen beaktat 
markförhållandena på platsen och förskriver ett antal förbättrande miljöskyddsåtgärder bedöms 
planen ligga i linje även med miljökvalitetsmålet ”Gift-fri miljö” särskilt när skälighetsaspekter vägs 
in i bedömningen.

FORNLÄMNINGAR

Inga kända fornlämningar påverkas av planförslaget. Om fornlämningar skulle påträffas under 
markarbeten ska arbetet avbrytas och fornlämningen skall anmälas till Länsstyrelsen. 

STRANDSKYDD

Strandskyddets syften är att 1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, 
och 2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Föreslagen markanvändning 
med golfbana, ny båthamn, hotell och uthyrningsstugor  bedöms inte motverka dessa syften utan 
utgör ett mycket angeläget allmänintresse av att utveckla landsbygden i Askersunds kommun. Detta 
intresse bedöms väga tyngre än strandskyddsintresset. Mot bakgrund av detta upphävs strandskyddet 
inom kvartersmark enligt 7 kap. 18 e § punkt 1. 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Planen upprättas av VAP på uppdrag av Sydnärkes byggförvaltning. Lantmäteriet verkställer de 
fastighetsrättsliga genomförandefrågorna efter ansökan. Det tekniska genomförandet av allmänna 
vatten- och avloppsanläggningar ombesörjes av kommunen.

Tidplan

Planen hanteras med normalt planförfarande utan program.

Samråd om planförslaget  juli-augusti 2015
Granskning av planförslaget  oktober 2015
Antagande av planförslaget  december 2015
Laga kraft    januari 2016

Genomförandetid

Planen föreslås få en genomförandetid på 15 år från den dag planen vinner laga kraft. Enligt PBL 
skall alla planer ha en genomförandetid på mellan 5 och 15 år. Under denna tid får planen inte ändras, 
ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja. När genomförandetiden gått ut fortsätter 
planen att gälla tills den ändras eller upphävs.
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Huvudmannaskap

Askersunds kommun ansvarar för planläggning av området. Förekommande allmän platsmark 
(gator och naturmark) i planen har enskilt huvudmannaskap. Vattenfall ansvarar för elnät och 
Skanova ansvarar för telenätet. Bebyggelsen inom planområdet aves anslutas till det kommunala 
vatten- och spillvattennätet. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Fastighetskonsekvensbeskrivning

Detaljplanen utgör erforderligt underlag för fastighetsbildning. Fastighetsbildning enligt 
detaljplan kommer att kunna ske när detaljplanen vunnit laga kraft. 

Två samfällighet inom planområdet berörs, Norra Kärra S:4 och Norra Kärra Ga:4. Vidare 
finns ett antal rättigheter i form av ledningsrätter, officialservitut avseende väg/utrymme samt 
avtalsservitut avseende ledningar, VA, vändplatser mm. Planens genomförande bedöms inte 
påverka  dessa samfälligheter eller rättigheter.

Tre fastigheter berörs av planförslaget:

FASTIGHET KONSEKVENSER MARKANVÄNDNING

Norra Kärra 5:43 I anspråktagande av mark för hotell, 
båthamn och uthyrningsstugor, pumpsta-
tion                                                                         
Servitut/gemensamhetsanläggning kan 
komma att krävas för uthyrningsstugor vid 
Ulvön                                                                       
Vissa vägar inom området upplåts för 
allmän gång- och cykeltrafik samt körtrafik 
Vissa områden ska vara tillgängliga för 
underjordiska ledningar

Rekreation (Golfbana inkl uthyr-
ningsstugor)                                        
Centrum (Klubbhus, restaurang, 
hotell, uthyrningsstugor)                
Båthamn                                                 
Natur                                                                                                          
Friluftsområde                                    
Tekniska anläggningar                     
Öppet vattenområde

Nyhyttan 2:1 I anspråktagande av mark utmed Ulvöns 
strand för båthamn och naturområde

Natur                                                      
Öppet vattenområde                         
Friluftsområde intill båthamn

Norra Kärra 5:46 I anspråktagande av mark för vattenområde 
i planområdets södra del

Öppet vattenområde inom golfbana

 

Servitut och ledningsrätt

I den mån allmänna ledningar behöver förläggas på kvartersmark kommer dessa regleras med 
servitut eller ledningsrätt.

EKONOMISKA FRÅGOR

Askersunds kommun bekostar framdragning av vatten, avlopp i anslutning till planområdets 
södra del. Anslutningsavgift för vatten och avlopp ska debiteras enligt kommunens taxa.

TEKNISKA FRÅGOR

Vatten, avlopp och dagvatten

Bebyggelsen inom planområdet avses anslutas till det kommunala VA-nätet. Dagvatten 
omhändertas lokalt via översilning av grönytor eller genom infiltrering i naturligt jordmaterial..



17

El

Elförsörjning av den tillkommande bebyggelsen bedöms kunna ske  via befintliga  
transformatorstationer i området. En förändrad dragning av delar av det befintliga 
högspänningsnätet kan komma att krävas vid en exploatering av planområdet. 

Brandvattenförsörjning

Behovet av brandvattenförsörjning bedöms ej föreligga.

Geoteknik och radon

En översiktlig miljöteknisk samt geoteknisk markundersökning ska genomföras innan bygglov 
kan ges.

MEDVERKANDE I PLANARBETET

Planhandlingarna har upprättats av VAP VA-Projekt AB i nära samarbete med Sydnärkes 
Byggförvaltning. Miljökonsekvensbeskring är framtagen av Structor Miljöteknik AB.

Anna Morell    Andreas Asp   Tobias Jansson   
Landskapsarkitekt   Civilingenjör   Bitr. Stadsarkitekt




