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PLANBESKRIVNING 



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 ändring av detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 
2010:900.

HÄR ÄR VI NU
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HANDLINGAR
Denna planändring ska läsas tillsammans med underliggande detaljplan: stadsplan 
för Lustenrustområdet, stadsägorna 180, 330 m.fl. Detaljplanehandlingarna för 
denna ändring av del av detaljplan består av:

- Plankarta i skala 1:2000 (A1)
- Planbeskrivning (denna handling)
 
Övriga handlingar i ärendet är:
- Fastighetsförteckning

BAKGRUND
Gällande detaljplan i det aktuella området är stadsplan för Lustenrustområdet, 
stadsägorna 180, 330 m.fl. Stadsplanen antogs 23 juni 1975. I gällande detaljplan 
är fastighet Lustenrust 1:28 planlagt som område för allmänt ändamål. Tidigare 
har det varit en förskola på platsen. Förskolan är sedan en tid tillbaka nedlagd och 
fastigheten används idag som bostad. För att uppdatera efter rådande förhållanden 
behöver stadsplanen ändras gällande fastighet Lustenrust 1:28.  

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detaljplaneändringen är att justera markanvändningen från allmänt 
ändamål till bostad för fastighet Lusterust 1:28. 

PLANPROCESSEN
Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900 då alla krav för 
detta är uppfyllda.

PLANDATA

Läge och omfattning
Planändringen berör fastighet Lustenrust 1:28 som omfattar ca 2800 kvm. 
Planområdet är beläget i de norra delarna av Askersunds tätort. 

Markägoförhållanden
Marken är i privat ägo.

Planområdet

Askersund
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GÄLLANDE PLANER OCH BESTÄMMELSER

Översiktsplan
I översiktsplanen är området utmarkerat för bebyggelseförtätning. Planändringen 
strider därmed inte mot de intentioner som finns i översiktsplanen.

Detaljplan
Gällande detaljplan, stadsplan för Lustenrustområdet, stadsägorna 180, 330 m.fl. 
antogs 23 juni 1975. För fastighet Lustenrust 1:28 innebär detta att området är 
planlagt för allmänt ändamål, AI.   

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Befintlig bebyggelse
Bostadsområdet Lustenrust är bebyggt i enlighet med gällande detaljplan. 
Detaljplanen medger i huvudsak fristående hus och kedjehus i en våning.

Riksintresse och fornlämningar
Inom och i närområdet till planområdet finns inga riksintressen utmarkerade.

Riskfaktorer
Den föreslagna förändringen av gällande detaljplan bedöms inte ge en ökning av 
riskfyllda förhållande avseende buller, föroreningar eller dylikt.

Planändring och konsekvenser
Planändringen berör en mindre del av gällande detaljplan. Lustenrust 1:28 ska 
genom ändringen övergå från område för allmänt ändamål, AI, till område för 
bostadsändamål, B. Eftersom våningsantal inte längre rekomenderas enligt 
Boverkets allmänna råd (2014:5) regleras istället byggnadshöjden till 4 meter 
vilket motsvarar 1 våning.   

Bild: Utdrag ur gällande detaljplan där det nu aktuella planområdet är markerat som 
område för allmänt ändamål
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Tidplan
Planprocessen för den föreslagna ändringen beräknas pågå under vintern 2016-
2017.

Genomförandetid
Genomförandetiden för ändringen är fem (5) år från den dag ändringen
vinner laga kraft.

Fastighetsbildning
Fastighetsförrättning för att avstycka befintlig bostadsfastighet genomförs 
av Lantmäteriet. Ansvar för ansökan och bekostande av förrättning åligger 
fastighetsägaren för fastighet Lustenrust 1:28. 

Huvudmannaskap
Kommunen är fortsatt huvudman för den allmänna platsmarken inom
planen. Ändringen berör dock enbart kvartersmark.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes byggförvaltning.

Jonas Kinell
Planarkitekt

Ove Sahl 
Förvaltningschef






































