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Detaljplan för fastighet Närlunda 1:1 m.fl. (Närlundaskolan) 
Askersund kommun, Örebro län. 

Sammanfattning av planförslaget 

Efter beslut i kommunstyrelsen 2019-04-23 (19KS69) fick Sydnärkes Byggförvaltning uppdraget att ta 

fram en ny detaljplan för området runt är Närlundaskolan/Närlundahallen och utöka den byggrätten för 

att möjliggöra en ombyggnation av Närlundaskolan. 

Granskningen 

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

granskning under tiden mellan 2020-03-25 och 2020-04-17. Berörda sakägare, kommunala instanser, 

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

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

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

byggförvaltningens hemsida. Efter granskningen har 9 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 2020-04-17 

2. Lantmäteriet 2020-04-17 

3. Trafikverket 2020-04-06 

4. Sydnärkes kommunalförbund 2020-04-07 

5. Vattenfall  2020-04-09 

6. Barn- och utbildningsnämnden 2020-04-08 

7. Kultur- och tekniknämndens arbetsutskott  2020-04-23 
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8. PostNord 2020-04-03 

9. Fastighetsägare 1 2020-04-04 
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1. Länsstyrelsen Örebro län  

Sammanfattning: 

Bedömning enligt 11 kap. 10 § PBL 

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

och nu kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte kommer att 

prövas. 

 

Råd enligt 2 kap. PBL 

Trafikbuller 

I planbeskrivningen görs bedömning att planområdet inte utsätts för bullerstörning. På 

plankartan anges en planbestämmelse om skydd mot störning - m1 som reglerar bullernivåer 

vid uteplats vid bostäder. Länsstyrelsen anser att behovet av bestämmelsen behöver 

tydliggöras utifrån eventuella överskridanden av riktvärden enligt förordning (2015:216) om 

trafikbuller vid bostadsbyggnader. Länsstyrelsen anser vidare att nivåer för uteplats istället 

bör säkerställas med bestämmelse om utformning. 

 

Dagvatten 

Inom användningarna PARK och NATUR anges egenskapsbestämmelse för 

fördröjningsmagasin för dagvatten. Information om fördröjningsbehov (volym m3) eller 

dimensionering (återkomsttid för regn) saknas dock både i planbeskrivning och på plankarta. 

 

Trafik och parkeringsbehov 

I granskningshandlingen har resonemang kring ökade trafikmängder och parkeringsbehov 

avseende en utbyggnad av Närlundaskolan utvecklats. Länsstyrelsen saknar dock hur den nya 

byggrätten för badhus kan påverka trafik och parkeringssituationen.  

 

Kommentar: 

Synpunkter beaktas. Planbeskrivningen kompletteras och bestämmelsen ändras till utformning.  

Noterat kring dagvatten. Inga ändringar görs. 

Planbeskrivningen förtydligas gällande trafik och parkeringsbehov för eventuella badhuset.  
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2. Lantmäteriet 

Sammanfattning: 

Lantmäteriet har tagit del av planförslagets granskningshandlingar (daterade april 2020) och har inget 

att erinra. 

Kommentar: 

Noteras 

 
 

3. Trafikverket 

Sammanfattning: 

Om kommunen gör bedömningen att bullernivåerna är acceptabla för skolområdet i detaljplanen har 
Trafikverket inget ytterligare att erinra i ärendet. 

Kommentar: 

Noteras 

 
 

4. Sydnärkes kommunalförbund 

Sammanfattning: 

Sydnärkes kommunalförbund har fortsatt inga egentliga synpunkter på planförslaget men vill återigen 

betona vikten av framkomlighet för renhållningsfordon.  

Kommentar: 

Noterat. 

 

 

5. Vattenfall 
 

Sammanfattning: 

Utöver de synpunkter som framfördes under samrådet så vill Vattenfall komplettera plankartan. 

Vattenfall vill att befintlig nätstation ska ingå i plankartan och därmed kompletteras med ett E-område 

(10*10 meter). Det behövs ett u-område (4 meter brett) för högspänningsmarkkablar inom 

kvartersmark eller att kablarna läggs inom naturområdet och skrivs med i planbestämmelsen.  

Har bifogad karta med utpekat område.  
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Kommentar: 

Planområdet utökas till att omfatta även befintlig transformatorstation. 

 

Inget u-område läggs in i plankartan, utan högspänningsmarkkablar leds i naturmarken. 

Ingen planbestämmelse krävs för att säkerställa detta, utan detta säkerställs med 

markanvändningen Natur. 

 

 

6. Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanfattning: 

Barn- och utbildningsnämnden har inte något att erinra gällande detaljplanen för Närlunda1:1.  

 

Kommentar: 

Noterat 

 

7. Kultur- och tekniknämndens arbetsutskott 
 

Sammanfattning: 

Kultur- och tekniknämndens arbetsutskott har intet att erinra. 

 

Kommentar: 

Noterat 

 

 

8. PostNord 
 

Sammanfattning: 

PostNord har intet att erinra. 

Kommentar: 

Noterat 
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9. Fastighetsägare 1 

 

Sammanfattning: 

Flertalet privatpersoner har gått ihop och skrivit ett yttrande. De är boende och ägare till fastigheterna 

intill planområdet. De åberopar deras tidigare lämnade synpunkter i samrådet. De vill även lämna 

följande kompletterande synpunkter gällande rubricerade förslag till detaljplan.  

Deras fastigheter är intill Närlundaskolan och som är i sin befintliga form en våning. I planbeskrivning 

till Närlunda 1:1 m.fl. (Närlundaskolan) med tillhörande granskningshandlingar bekräftas att 

Närlundaskolan även fortsättningsvis ska ligga på samma plats som idag samt begränsas till en våning 

med högsta nockhöjd på 6 meter. Fastighetsägarna vill förespråka att kommunen beslutar i enlighet 

med nämna planbeskrivning igenom att skolan ska vara kvar på samma plats i befintlig höjd.  

I deras samrådsyttrande pekade de på trafiksituationen för barn vid Rödhakegatan, Blåhakegatan och 

Lövsångargatan och den rundkörning som har blivit till följd av detta. Att detta kommer tas i hänsyn 

till i den parkeringsutredning som ska tas fram.  

Kommentar: 

Planförslaget som beskrivs i plankartan och planbeskrivningen är det som gäller, och det som 

föreslås. Således är det 6 meter nockhöjd på den äldsta delen av Närlundaskolan.  

Parkeringsutredning är igång och kommer användas i projekteringen av Närlundaskolan och således 

inte vara en del av detaljplanen.  
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Förslag till revidering av detaljplan för Närlunda 1:1 m.fl. 
(Närlundaskolan) Askersunds kommun, Örebro län. 

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

 Planbeskrivningen förtydligas gällande trafik och parkeringsbehov för eventuella badhuset 

 Planbestämmelsen gällande buller ändrats till utformningsbestämmelse. 

 Planområdet utökas till att omfatta även befintlig transformatorstation. 

 
 

Granskningsutlåtandet har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning 

 

Patrik Igelström  Lars Johansson  

Planarkitekt   Förvaltningschef 

 


