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Samrådsredogörelse för  
Detaljplan för Askersund 1:80 m.fl. Askersunds 
tätort, Askersunds kommun, Örebro län. 

Sammanfattning av planförslaget 
Fastighetsägarna till fastigheterna Homeopaten 1, Askersund 1:80 och Askersund 1:81 
har ansökt om, och fått, positivt planbesked. De tre fastigheterna fungerar idag som en 
tomt, med ett bostadshus i norra delen. Den södra delen av tomten uppfattas som en 
trädgård inom en privat tomt men är reglerad i detaljplanen från 1964, som parkmark. 
Fastighetsägarna önskar omvandla mark som idag är reglerad som parkmark, till 
bostadsmark, för att möjliggöra avstyckning av ytterligare 1-2 bostadstomter. 
 
Syftet med planen är att möjliggöra ytterligare en eller två bostadsfastigheter, för 
friliggande hus av villakaraktär. Tillkommande bebyggelse ska anpassas efter områdets 
karaktär och inte innebära några större infrastrukturella förändringar i omgivningen. 

Samrådet 
I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 17 § har planförslaget varit ute på 
samråd under tiden mellan 2018-01-30 och 2018-02-20. Berörda sakägare, kommunala 
instanser, statliga myndigheter, berörda fastighetsägare, organisationer och övriga berörda 
har beretts tillfälle för samråd. Förslaget har varit utsänt för kännedom via brev till 
berörda och funnits tillgängligt på byggförvaltningens hemsida. Efter samrådet har 8 
yttranden inkommit. I detta dokument sammanställs och besvaras inkomna synpunkter 
som berör detaljplanen. Samtliga yttranden finns att tillgå i sin helhet på Sydnärkes 
Byggförvaltning.  

Yttranden har lämnats av: 

Namn Inkommit 

1. Länsstyrelsen Örebro län 2018-02-20 

2. Lantmäteriet 2018-02-14 

3. Sydnärkes kommunalförbund 2018-02-09 

4. Sydnärkes Miljönämnd 2018-02-27 

5. Nerikes Brandkår 2018-02-01 

6. Tekniska förvaltningen, Askersunds 
kommun 

2018-02-05 

7. Privatperson 1 2018-02-20 

8. Privatperson 2 2018-02-19 
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1. Länsstyrelsen Örebro län  

Sammanfattning: 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att frågor som berör människors hälsa måste lösas på ett 
tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte ska 
prövas av Länsstyrelsen. 

Bedömning enligt 11 kap. 10 § PBL 

Människors hälsa, närhet till avloppsreningsverk 
Planområdet ligger strax norr om Askersunds avloppsreningsverk. Avloppsreningsverk 
genererar vanligtvis störningar i form av luktande föroreningar och risk för spridning av 
bakterier. I planförslaget saknas en analys av förutsättningarna för planläggning av 
bostäder så nära avloppsreningsverket. Enligt Boverkets allmänna råd 1995:5 ”Bättre 
plats för arbete” krävs ett längre skyddsavstånd mellan avloppsreningsverk och bostäder 
än vad planförslaget medger. Riktvärdet för skyddsavstånd är beroende av kapaciteten på 
avloppsreningsverket.  

Länsstyrelsen anser att planförslaget kan innebära att bebyggelsen blir olämplig med 
hänsyn till människors hälsa. Om kommunen går vidare med planförslaget anser 
Länsstyrelsen att planhandlingarna behöver innehålla en redogörelse av anläggningen och 
en tydlig motivering kring lämpligheten att planlägga för bostäder nära 
avloppsreningsverket. 

Råd enligt 2 kap. PBL 

Överensstämmelse med översiktsplan 
Detaljplanen strider inte mot översiktsplanen. 

Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt men noterar att närheten till avloppsreningsverket 
inte redovisas i behovsbedömningen 

Strandskydd 
Planområdet ligger i närheten av Alsen/Vättern som omfattas av strandskydd om 100 
meter både på land och i vatten. Den södra delen av planområdet berörs av strandskydd. 
På plankartan föreslås strandskydd upphävas på planerat område för kvartersmark för 
bostäder. Som särskilt skäl för att upphäva strandskyddet används i planförslaget punkt 1 
i 7 kap. 18 c § miljöbalken (MB), dvs. att det berörda strandskyddsområdet är 
ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 
Länsstyrelsen anser att detta särskilda skäl inte är tillämpbart i planområdet, eftersom den 
berörda marken inte kan sägas utgöra en hemfridszon för den befintliga 
bostadsbyggnaden i planområdet. Länsstyrelsen bedömer dock att annat särskilt skäl, 
punkt 2 enligt 7 kap.    18 c § MB, kan användas för att upphäva strandskyddet, dvs. ett 
område som genom bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 
området närmast strandlinjen. Länsstyrelsen anser att planhandlingarna behöver 
korrigeras utifrån detta.  
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Den administrativa planbestämmelsen som anger att strandskyddet upphävs inom 
planområdet behöver tydliggöras genom att strandskyddsområdet markeras med 
administrativa gränser på plankartan samt att beteckningen ”a” införs. Planbestämmelsen 
bör även formuleras ”Strandskyddet är upphävt”.  

Trafikbuller 
Planområdet ligger i anslutning till flera gator. I planhandlingarna saknas en redovisning 
av bullersituationen i planområdet, dvs. en redogörelse av om riktvärdena för trafikbuller, 
enligt förordning (2015:2016) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, klaras. 
Länsstyrelsen anser att detta behöver kompletteras. Om åtgärder krävs för att klara 
bullerriktvärdena ska dessa säkerställas på plankartan. Om t.ex. riktvärdena för uteplats 
överskrids behöver det på plankartan införas en planbestämmelse som anger att 
förordningens riktvärden för uteplats ska klaras.  

Miljökvalitetsnormer 
I planbeskrivningen saknas en bedömning av om planförslaget innebär att 
miljökvalitetsnormer för vatten och luft följs, vilket behöver kompletteras. 

Dagvattenhantering 
I planhandlingarna saknas en beskrivning av hur dagvattnet ska tas om hand i 
planområdet, vilket behöver kompletteras. 

Planbestämmelser 
I den södra delen av planområdet medges byggrätt för bostad på en smal remsa i direkt 
anslutning till grannfastigheten öster om planområdet. Länsstyrelsen ställer sig frågande 
till lämpligheten att medge byggrätt för bostad på denna begränsade yta i anslutning till 
fastighetsgräns. Då det står ett uthus på ytan idag skulle marken förslagsvis kunna 
planläggas med korsmark vilket innebär att byggrätten begränsas till att endast 
komplementbyggnad får placeras där. Vidare anser Länsstyrelsen att planområdet bör 
kompletteras med prickad mark längs hela plangränsen mot angränsande fastigheter och 
gator. 

Länsstyrelsen anser att planbestämmelsen n bör tas bort eftersom dess innehåll regleras 
genom marklov i detaljplanelagt område. Om marknivån genom uppfyllnad eller 
schaktning ändras mer än 0,5 meter krävs enligt praxis marklov.  

Planbestämmelsen u är en administrativ bestämmelse och ska därför inordnas under 
rubriken administrativa bestämmelser i bestämmelseförteckningen på plankartan.  

Kommentar: 
Planbeskrivningen kompletteras gällande avstånd till reningsverket. 
Behovsbedömningen kompletteras gällande reningsverket. 
Planbeskrivning och plankarta uppdateras gällande strandskyddet. 
Planbeskrivning och plankarta kompletteras gällande buller. 
Planbeskrivningen kompletteras med bedömning av planförslagets påverkan på 
miljökvalitetsnormerna. 
Planbeskrivningen kompletteras gällande dagvattenhantering. 
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Plankartan kompletteras med korsmark. 
Planbestämmelsen n tas bort ur plankartan. 
Planbestämmelsen u redovisas under rubriken administrativ bestämmelse i plankartan. 
 

2. Lantmäteriet 

Sammanfattning: 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 
Planbestämmelser 
I plankartan är u-områdena korrekt avgränsade med administrativa gränser. Bland 
planbestämmelserna ska u-område stå under administrativa bestämmelser. 

Osäkra gränser i anslutning till kvartersmark 
I planförslaget har kvartersmark för bostadsändamål lagts ut med direkt anslutning till 
registerkartans befintliga gränser. I registerkartan finns inte några inmätta gränspunkter 
angivna längs gränserna mot Askersund 1:53 och Askersund 1:1. Lantmäteriet vill 
påminna om att detaljplanen inte påverkas om gränsen visar sig ha ett annat läge. Risken 
är då att antingen en del av kvartersmarken ligger på grannfastigheten eller att det blir en 
remsa mellan den planlagda marken och fram till fastighetsgränsen. Om gränsen är osäker 
är det lämpligt att så snart som möjligt utreda gränsen. Visar sig gränsen vara juridiskt 
oklar krävs det en fastighetsbestämning för att bestämma dess läge. 

Kostnader för och initiativ till fastighetsbildning 
Det vore bra om det tydligt framgår vem som ansvarar för att ansöka om och bekosta de 
lantmäteriförrättningar som behövs för genomförandet av detaljplanen. 

Är det tänkt att ägarna till 1:80 ska få köpa del av Askersund 1:1 av kommunen eller ska 
en överenskommelse om fastighetsreglering träffas? 

Sannolikt avser kommunen fastighetsreglering när man skriver sammanläggning. Det 
skulle kunna justeras i planbeskrivningen. En sammanläggning kräver identiska 
ägarförhållanden på fastigheterna som ska sammanläggas. Det skulle alltså gå att göra 
sammanläggning av 1:80, 1:81 och Homeopaten 1, men inte med markbiten från 
Askersund 1:1. 

Gällande planer 
Av planbeskrivningen framgår att stadsplan Förslag till utvidgning av stadsplan för del av 
Askersunds stad (Torebergsområdet) gäller inom planområdet. 

Enligt fastighetsregistret berörs ytterligare en plan, nere i sydvästra hörnet, Stadsplan för 
Blomsterhultsområdet från 1974 akt 18-ASÖ-631. 

Fastighetsförteckningen 
Askersund 1:1 saknas i fastighetsförteckningen. Södra delen av planområdet går ut över 
den fastigheten.  
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För plangenomförandet viktiga frågor där planen skulle kunna förbättras 
u-område säkerställer inte ledningarna 
Genom kvartersmarken går ett stort u-område, det vore bra om det framgår för vilka typer 
av ledningar det är avsett. 

Genom att lägga ut markreservatet för allmännyttiga underjordiska ledningar ser 
kommunen dels till så att det inte blir planstridigt att lägga dessa på kvartersmark och dels 
att lovpliktiga åtgärder inte kan utföras som hindrar ledningen. För att säkerställa att 
ledningarna får vara kvar behöver normalt sett ledningsrätt eller servitut upplåtas. Är det 
de befintliga ledningarna inom detta område som avtalsservitutet för ledning, 18-IM4-
71/5661.1, gäller? Detta är inte beskrivet i planbeskrivningen. 

Kommentar: 
Planbestämmelsen u redovisas under rubriken administrativ bestämmelse i plankartan. 
Osäkra gränser kontrolleras inför granskning. 
Planbeskrivningen kompletteras gällande ansvarsfördelning vid genomförande av 
detaljplanen. 
Planbeskrivningen justeras gällande sammanläggning/fastighetsreglering. 
Planbeskrivning kompletteras gällande berörda planer. 
Fastighetsförteckningen kompletteras. 
Planbeskrivningen kompletteras gällande u-områdets omfattning. 

3. Sydnärkes kommunalförbund 

Sammanfattning: 
Sydnärkes kommunalförbund har ingen erinran mot upprättat planförslag. 

Avfallshanteringen på tillkommande tomter förutsätts ske genom vanliga sopkärl. 
Tömning av dessa kan ske via Trafvenfeldtsvägen. 

4. Sydnärkes Miljönämnd 

Sammanfattning: 
Sydnärkes miljönämnd har inget att invända mot planen, och håller med om att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften. Marken är redan privatiserad, omgivningen utgörs av 
parkmark/tomtmark och Hagavägen utgör en barriär mellan strandlinjen och tomten.  

5. Nerikes Brandkår 

Sammanfattning: 
Nerikes Brandkår har inte något att erinra mot planförslaget. 
 

6. Tekniska förvaltningen, Askersunds kommun 

Sammanfattning: 
Tekniska förvaltningen i Askersund har inte något att erinra mot planförslaget. 
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7. Fastighetsägare 1 

Sammanfattning: 
Godkänner avstyckning av Homeopaten 1, med förutsättning av att nya bostadsfastigheter 
placeras enligt skiss i planbeskrivning/detaljplan för Askersund 1:80 m.fl. Blad 5, punkt 
8. 

Motsätter oss att bostadsfastigheter, för friliggande hus av villakaraktär byggs i två plans 
utförande. 

Förutsättning för godkännande är att gällande förändring inte strider mot avtal från 1978 
mellan Emil Svensson, Handelsträdgårdsmästare och Askersunds kommun. 

”När Emil Svensson sålde handelsträdgården 1978 till Thunanders Bygg för 
villabebyggelse styckades marken upp i 12 tomter. I avtal ska en del mark var parkmark 
enligt Askersunds kommun, där bebyggelse inte får uppföras. Mark 1:53” 

Kommentar: 
Exakt placering av bostadsfastigheterna avses inte fastställas genom detaljplanen. 
Detaljplanens bestämmelser begränsar dock variationsmöjligheterna i stor del och den 
illustration som visas är ett exempel på möjlig placering. 
 
Detaljplanen möjliggör en byggnadshöjd på 3,5 meter. Byggnadshöjd är avståndet 
mellan markens medelnivå till skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 
graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak. Höjden ska räknas från den 
medelnivå som marken har invid byggnaden. Om byggnaden ligger närmre allmän 
plats än sex meter ska dock byggnadshöjden räknas från medelmarknivån på den 
allmänna platsen invid tomten om det inte finns särskilda skäl att utgå från annat. 
Antalet plan/våningar är inte längre rekommenderat att använda som 
planbestämmelse. 
 
Planförslaget strider inte mot något gällande avtal. Delar av planområdet är i nu 
gällande detaljplan del av ett område med användningsbestämmelsen Park. Största 
delen av parkområdet i den gällande planen ägs av kommunen och kommer även 
fortsättningsvis vara parkmark. Det nu aktuella planområdet kan i helhet betraktas 
som hemfridszon för bostaden på Trafvenfeldtsvägen 4. 

 
 

8. Fastighetsägare 2 

Sammanfattning: 
Det är min bestämda uppfattning att de tänkta fastigheterna skall anslutas till Hagavägen. 
Södra delen av Trafvenfeldtsvägen mot Hagavägen är inte lämplig för utfarter från 
fastigheterna. Vägens beskaffenhet och karaktär är klart olämplig för detta. 

Kommentar: 
Detaljplanen kompletteras med utfartsförbud mot Trafvenfeldtsvägen. 
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Förslag till revidering av  
Detaljplan för Askersund 1:80 m.fl. Askersunds 
tätort, Askersunds kommun, Örebro län. 

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

• Planbeskrivningen kompletteras gällande avstånd till reningsverket. 
• Behovsbedömningen kompletteras gällande reningsverket. 
• Planbeskrivning och plankarta uppdateras gällande strandskyddet. 
• Planbeskrivning och plankarta kompletteras gällande buller. 
• Planbeskrivningen kompletteras med bedömning av planförslagets 

påverkan på miljökvalitetsnormerna. 
• Planbeskrivningen kompletteras gällande dagvattenhantering. 
• Plankartan kompletteras med korsmark. 
• Planbestämmelsen n tas bort ur plankartan. 
• Planbestämmelsen u redovisas under rubriken administrativ 

bestämmelse i plankartan. 
• Osäkra gränser kontrolleras inför granskning. 
• Planbeskrivningen kompletteras gällande ansvarsfördelning vid 

genomförande av detaljplanen. 
• Planbeskrivningen justeras gällande 

sammanläggning/fastighetsreglering. 
• Planbeskrivning kompletteras gällande berörda planer. 
• Fastighetsförteckningen kompletteras. 
• Planbeskrivningen kompletteras gällande u-områdets omfattning. 
• Detaljplanen kompletteras med utfartsförbud mot Trafvenfeldtsvägen. 

 

Samrådsredogörelsen har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning 
 

Ulrika Åberg  Jonas Kinell  Lars Johansson 
Plankonsult  Planarkitekt  Förvaltningschef 
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