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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. 

Samrådet 

I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 17 § har planförslaget varit ute på samråd under 

tiden mellan 2020-01-29 och 2020-02-26. 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 13 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 2020-02-24 

2. Lantmäteriet 2020-02-26 

3. Trafikverket 2020-02-17 

4 Sydnärkes kommunalförbund 2020-02-24 

5. Sydnärkes Miljöförvaltning 2020-02-27 

6. Socialnämnden 2020-02-11 

7. Kultur- och tekniknämnden 2020-02-27 

8. Region Örebro län 2020-02-25 
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9. Nerikes Brandkår 2020-01-27 

10. Vattenfall  2020-02-21 

11. Fastighetsägare 1 2020-02-20 

12. Fastighetsägare 2 2020-02-24 

13. Fastighetsägare 3 2020-02-25 

 
 

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 som berör människors hälsa måste lösas på ett tillfredsställande sätt lösas för att ett 

antagande inte ska prövas av Länsstyrelsen 

 

Trafikbuller  

Länsstyrelsen instämmer i planbeskrivningens resonemang om att skolgården behöver klara de 

ljudnivåer som rekommenderas i Boverkets rapport 2015:8 Gör plats för barn och unga! 

Länsstyrelsen vill dock även uppmärksamma att byggrätt för bostäder inom planområdet omfattas av 

riktvärden enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.  

 

Enligt planbeskrivningen utsätts inte Närlundaskolan för vältrafikerade vägar eller några 

bullerproducerande störningar i området. Länsstyrelsen anser att denna bedömning behöver kopplas 

till ett utvecklat resonemang där översiktliga beräkningar kan göras. Länsstyrelsen anser vidare att det 

i planbeskrivningen även behöver tydliggöras om riktvärden för buller vid bostadsbyggnader kan 

uppnås vid bostäderna inom planområdet. Vid bedömning av trafikbullernivåer inom planområdet 

behöver bullerstörning från väg 50 innefattas. Vid beräkning av ljudnivå från trafikbuller ska hänsyn 

tas till framtida trafik samt den trafikmängd som ett genomförande av detaljplanen ger upphov till. Om 

det krävs åtgärder för att uppnå en god ljudmiljö behöver dessa säkerställas på plankartan. 
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Råd enligt 2 kap. PBL 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Information om vattenförekomsternas miljöproblem saknas och behöver därför kompletteras i 

planbeskrivningen som motivering till bedömningen av påverkan på MKN. Länsstyrelsen noterar att 

grundvattnet i de västra delarna av planområdet har hög sårbarhet enligt SGU.  

 

Skred 

Länsstyrelsen saknar information kring skred i planbeskrivningen vilket behöver kompletteras. 

Förutsättningar för skred finns inom delar av området enligt SGU:s Skredrisker i finkorniga jordarter 

och Länsstyrelsens Ras- och skredkartering. Om byggnation planeras i närheten av skredriskområden 

bör en uppdaterad geoteknisk undersökning tas fram då den grundundersökning som hänvisas till är 

gammal och endast verkar omfatta grundläggningsförhållanden/ sättningar.  

 

Dagvatten 

Dagvattenhantering ska enligt planförslaget ske på enskild fastighet genom infiltration eller i 

fördröjningsmagasin. Fördröjningsbehovet bör utredas och ett fördröjningsmagasin behöver även 

säkerställas på plankartan. Plats för en dagvattendamm kan med fördel markeras på plankartan och 

skulle kunna innebära en pedagogisk och miljömässig resurs på skolgården. Gröna skolgårdar med 

inslag av vatten ger en bättre skolmiljö med bland annat större möjligheter till svalka vid värmeböljor.  

 

Friyta 

I planbeskrivningen anges att Boverkets rekommendationer på friyta ska uppfyllas och att minst 3 000 

kvadratmeter attraktiv skolmiljö kan tillskapas. Det vore även positivt att göra en jämförelse av friytan 

i förhållande till antal barn som skolverksamheten planeras för. Boverkets vägledning anger 

rekommendationer om 30 kvadratmeter friyta per barn i grundskolan.  

 

Trafik och parkeringsbehov 

Enligt avsnitt Konsekvenser av planens genomförande i planbeskrivningen kan planförslaget leda till 

att trafikmängderna kommer att öka på gator. Något resonemang kring ökade trafikmängder saknas 

dock i planbeskrivningen. Länsstyrelsen anser att trafiksituationen och de trafikmängder som ett 

genomförande av detaljplanen ger upphov till utifrån ökad byggrätt samt möjlighet till badhus och 

idrottshall bör tydliggöras. Även parkeringsbehov av ett genomförande bör tydliggöras.  
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Planbestämmelser 

Inom kvartersmarken för bostäder saknas bestämmelse om högsta utnyttjandegrad vilket bör 

kompletteras.  

 

Dagvattenhanteringen bör säkerställas genom reglering av de fysiska förutsättningar som 

dagvattenhanteringen innebär, d.v.s. vilka markåtgärder krävs för infiltration och avledning och/eller 

fördröjningsmagasin? Se även råd kring dagvatten ovan.  

 

Då markförhållandena inom delar av planområdet är oregelbundna bör det övervägas om höjd på 

byggnader bör anges som plushöjd över angivet nollplan inom fler byggrätter i likhet med sydvästra 

egenskapsområdet.  

 

Länsstyrelsen anser att planbestämmelsen om placering p1 bör ses över. Bestämmelsen riskerar bli 

otydlig i kommande tillämpning avseende hur bebyggelsen ska placeras och utformas för att uppfylla 

regleringen. Vidare föreslås att suterränghus istället regleras genom utformningsbestämmelse.  

  

Utformningen av natur- och parkmarken bör preciseras med egenskapsbestämmelser på plankartan.   

Kommentar: 

Planbeskrivningen kompletteras kring miljökvalitetsnormer. 

Planhandlingarna kompletteras kring buller. 

Planhandlingarna kompletteras kring ras- och skredrisk 

Planhandlingarna kompletteras gällande dagvatten 

Planhandlingarna kompletteras med högsta utnyttjandegrad vid befintliga bostäder 

Plankartan revideras och regleras med plushöjd. 

En parkeringsutredning kommer genomföras för att utreda södra parkeringen bland annat. Denna 

kommer vara klar innan antagande.  

Planbestämmelsen placering p1 ändras till en utformningsbestämmelse. Synpunkt noteras kring 

dess formulering.  

Synpunkt noteras kring egenskapsbestämmelse på natur- och parkmark 

En parkeringsutredning har påbörjats och kommer användas i projekteringen. 
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2. Lantmäteriet 

Sammanfattning: 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 
 

Genomförandefrågor och fastighetskonsekvensbeskrivning 

Enligt PBL 4 kap. 33 § ska de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder 

som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt framgå av 

planbeskrivningen. Utöver denna åtgärdsbeskrivning ska det även framgå vilka konsekvenser dessa 

åtgärder får för fastighetsägarna och andra berörda. 

 

Planbeskrivningens tabell över de berörda fastigheterna behöver kompletteras med att Närlunda 1:1 

avses erhålla mark från Närlunda 1:60 och 1:61 samt med hur Askersund 1:38 påverkas av 

förrättningen. För att underlätta förståelsen kan planbeskrivningen kompletteras med en 

fastighetskonsekvenskarta där det framgår vilka delar av de olika fastigheterna som ska övergå till 

andra fastigheter. 

 

Planområdesgränsen 

Där planområdesgränsen angränsar Askersund Släggan 1s nordvästra hörn följer planområdesgränsen 

inte den befintliga fastighetsgränsen. Fastighetsgränsen är bildad som en cirkelbåge mellan de två 

gränsrören. För att del av Släggan 1 inte ska övergå till att bli planlagd som gata så bör 

planområdesgränsen justeras till den befintliga fastighetsgränsen. Lantmäteriet noterar att den nya 

planområdesgränsen intill bostäderna på fastigheten Idrottsplatsen 2 ser ut att vara dragen rakt igenom 

befintliga byggnader. Kommunen bör se över om avsikten är att detaljplanen ska vara utformad på det 

sättet. 

 

Kostnader 

På ett flertal ställen i planbeskrivningen anges åtgärder som ska utföras eller bekostas av 

”exploatören”. Det behöver förtydligas vem som i detta fall är exploatören, i nuläget är kommunen 

ägare till all mark inom planområdet utom Idrottsplatsen 2. 

 

 

Delar av planen som bör förbättras 

 

Genomförandefrågor 

Generellt sett eftersträvas att kvartersmark respektive allmän platsmark inte ska ingå 

i samma fastighet. Kommunen skulle kunna överväga att överföra all kvartersmark 

planlagd som S och SR1 till exempelvis Närlunda 1:60 för att få kvartersmarken för 
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skola och badhus i en separat fastighet, skiljd från kommunens allmänna platsmarker 

på Närlunda 1:1. 

 

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 

När en bestämmelse om utnyttjandegrad formuleras som ”Högsta utnyttjandegrad är XX % 

byggnadsarea”, anser Lantmäteriet att det är något otydligt vilken yta bestämmelsens %-tal relaterar 

till. Det är att föredra att t.ex. ”av egenskapsområdet” läggs till för att öka tydligheten. Om kommunen 

egentligen menar ”% av fastighetens yta inom egenskapsområdet”, rekommenderar Lantmäteriet att 

kommunen skriver det istället, så att tydligheten ökas. Såsom bestämmelsen nu är utformad blir det en 

tolkningsfråga ifall det är egenskapsområdet som bestämmelsen är relaterad till eller inte. 

 

Detsamma gäller bestämmelserna om hur stor del av markytan som får hårdgöras. Lantmäteriet noterar 

att bestämmelsen om hur stor del av markytan som får hårdgöras har formulerats som att ”Endast” en 

viss % av markytan får hårdgöras. Kommunen bör fundera över om den istället bör formuleras som 

”Högst” en viss % av markytan får hårdgöras. 

Kommentar: 

Synpunkt noteras gällande fastigheten Släggan 1:1 och planområdesgränsen. Planområdesgränsen 

justeras och flyttas ner. Fastighetskonsekvenstabellen uppdateras.  

Synpunkt beaktas. Genomförandedelen i planbeskrivningen förtydligas gällande 

fastighetsreglering. 

Synpunkt beaktas. Planbestämmelserna formuleras ”Högsta utnyttjandegrad är XX % 

byggnadsarea” och “Endast XX % av markytan får hårdgöras” ändras i linje med Lantmäteriet 

yttrande för att förtydliga planbestämmelserna.  

 

 
 

3. Trafikverket 

Sammanfattning: 

Trafikverket belyser att riksvägen ligger 300-370 meter från planområdet. Vidare påpekar de att 

riksvägen har 7000 ÅDT. De efterfrågar att det finns en risk att bullerriktvärden för skolgården 

överskrids. Bullerfrågan behöver därför belysas ytterligare enligt Trafikverket. En mätning över 

bullret från riksväg 50 behöver göras och eventuella justeringar till granskningen.  

Kommentar: 

Synpunkt beaktas. Trafikbullret från riksväg kommer kompletteras inför granskning.  
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4. Sydnärkes Kommunalförbund 

Sammanfattning: 

Sydnärkes kommunalförbund påpekar att i det fortsatta planarbetet måste framkomligheten för 

renhållningsfordon till skolområdet säkerställas.   

Kommentar: 

Synpunkt noteras 

 

5. Sydnärkes Miljöförvaltning 

Sammanfattning: 

Sydnärkes Miljöförvaltning påpekar att i anslutning till skolan finns bostadsbebyggelse, gång och 

cykelvägar samt en större lövskogsdunge. På skolområdet finns det en skogsdunge med lövträd och 

tall, som har en kuperad terräng med öppna berghällar. Öppna gräsytor finns på och i anslutning till 

fastigheten. Skogsområdet i mitten av skolgården nyttjas i hög utsträckning gav barnen på skolan.  

Sydnärkes Miljöförvaltning gör bedömningen att lövskogen och den kuperade terrängen är en unik 

och viktig miljö och bör därför bevaras och klassas som natur för att säkerställa att framtida 

byggplaner inte påverkar eller byggs på denna miljö.  

Det kan tyckas framgå genom förarbetena att skogskullen inte avses bebyggas eller på annat vis 

förstöras. Dock är plankartan alltid det gällande dokumentet, och bör avspegla intentionerna med 

planen utan att lämna utrymme för framtida omtolkningar. Vidare gör de bedömningen att det kan 

förekomma oväntade problem med okända fyllnadsmassor och tillhörande risk för föroreningar kan 

markprovtagningar redan i detaljplaneringsskedet vara en idé att överväga om det finns platser inom 

området där man vet att fyllnadsmassor använts. Det bör finnas en plan för hur okända fyllnadsmassor 

ska hanteras vid framtida byggnation. 

Kända föroreningar finns inte inom området. Dock finns alltid möjlighet att fyllnadsmassor använts 

vid tidigare byggnationer. Fyllnadsmassor innebär en risk för föroreningar, särskilt som det i 

Askersunds kommun tidigare förekommit användning av t.ex. vasksand vid utfyllnad. 

Kommentar: 

Plankartan revideras med en lägre utnyttjandegrad för bebyggelse kring lövskogen för att 

säkerställa bevarandet av naturvärdet 

Planhandlingarna kompletteras med text kring att kända föroreningar finns inte inom området. 

Ingen markundersökning kommer göras.  
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6. Socialnämnden 

Sammanfattning: 

Socialnämnden yttrar sig om att området ska vara tillgängligt för alla.  

Kommentar: 

Noteras 

 

7. Kultur- och tekniknämnden 

Sammanfattning: 

Har inga synpunkter på planförslaget. 

Kommentar: 

Noteras 

 

 

8. Region Örebro län 

Sammanfattning: 

Region Örebro län påpekar om det ska tillskapas en vändplan i östra delen av planområdet längs 

Fågelvägen behövs det förtydligas om det ska angöras skolskjuts vid denna punkt. Vidare ställer sig 

Region Örebro län tveksamma om Sydnärkes byggförvaltning har varit i kontakt i med kommunens 

skolskjutsplanerare. Vidare påpekar Region Örebro län om det är två ställen elever kan upphämtas på 

önskar Region Örebro län att Askersunds kommun förlägger platsen för avhämtning av taxielever 

närmare den platsen som används för övrig skolskjuts. Det kan motiveras att elever ibland åker taxi 

och vid andra tillfällen buss. Om det är samma slinga som ska användas, förordar Region Örebro län 

även att kommunen inte har en kombinerad slinga och parkering utan att dessa separeras. Tanken 

bakom det önskemålet är att Region Örebro län vill undvika situationer där fordon som tar lång tid att 

lasta inte står i vägen för de som lastar snabbt och kan åka därifrån direkt.  

I övrigt ser Region Örebro län positivt på att det i samband med planarbetet klargörs om särskola från 

Sjöängsskolan kommer att flyttas till planområdet eller om det kommer att finnas parallella 

verksamheter. Planförslaget väcker frågan om antalet elever kan bli fler.  
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Kommentar: 

Planhandlingarna förtydligas gällande angöringspunkter. Tanken är att all angöring av elever ska 

ske vid den befintliga södra parkeringen och leveranser till kök etc. sker via Fågelgatan. Elever med 

särskilda behov kommer att få en angöringspunkt vid Fågelvägen. Vändplanen som föreslås i 

förstudien är inte aktuell.  

 

En parkeringsutredning har påbörjats och kommer vara klar till projekteringen för att reda ut 

situationen.  

 

 

9. Nerikes Brandkår 

Sammanfattning: 

I planbeskrivningen presenteras lämpliga värden (intervall) gällande tillgång på vatten för 

brandsläckning. Med tanke på att skolans våningsantal förväntas öka rekommenderas att det högre 

värdet (900 liter/minut) gällande brandvattenkapaciteten eftersträvas samt att inbördes avstånd mellan 

markbrandposter uppgår till maximalt 250 meter.  

 

Kommentar: 

Planbeskrivningen uppdateras med rekommenderade värden. 

 

 

10. Vattenfall 

Sammanfattning: 

Vattenfall påpekar att de har ledningar i området som har osäkert läge.  

Vattenfall frågar hur många anslutningspunkter det kommer vara i planområdet och vad effekten 

kommer vara på dessa. 

Vattenfall frågar om det kommer vara solceller på anläggningarna? Vilken effekt kommer det vara på 

eventuella solcellerna efterfrågas också. 

Vattenfall vill ha två E-områden med areal på 10*10 meter i detaljplanen. Ett E-område för befintlig 

nätstation söder om planområdet och ett E-område för ny station. Vattenfall bifogar en plankartan 

vilket redovisar två E-områdena, notera är förslagen schematiskt och inte har korrekt areal. 

Eventuell flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförts av Vattenfall, men bekostas av 

exploatören.  
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Kommentar: 

Planhandlingarna kompletteras med ett nytt E-område. Det befintliga E-området som är 

beläget i söder om planområdet säkerställs inte. 

 

En anslutningspunkt är tilltänkt i detta planförslag. 

 

Solceller kommer anläggas på taket, men antal och effekt bestäms i projekteringen. 
 

 

11. Fastighetsägare 1 

Sammanfattning: 

Fastighetsägare 1 uttrycker sin oro för att två våningar på den östra byggrätten kommer stor förändring 

och påträngande. De efterfrågar en våning och på befintligt läge. Fastighetsägare 1 vill också påpeka 

att kommunen måste förbättra trafiksituationen vid Fågelvägens västra slut och vid den vändplan som 

finns där. Detta av säkerhetsskäl för de barn som ska ta sig till och från Närlundaskolan. Vidare tycker 

de inte att vändplanen på Fågelvägen används som en parkeringsplats, utan hänvisas till parkeringen 

syd om Närlundaskolan. 

Kommentar: 

Plankartan visar högsta möjliga byggrätt. Den östra byggrätten begränsas till en våning med 6 

meters nockhöjd. Förstudien är endast en vision som togs fram innan planarbetet påbörjades och 

användes som en utgångspunkt. Denna har frångåtts på flera punkter, till exempel högsta 

våningsantal på flera delar av området.  

 

Sydnärkes byggförvaltning håller med om bilden fastighetsägare 1 beskriver och 

parkeringsutredning har påbörjats och kommer vara klar till projekteringen av Närlundaskolan för 

att reda ut situationen.  
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12. Fastighetsägare 2 

Sammanfattning: 

Enligt Planbeskrivningen står att "Grundtanken är att exploatering nära befintlig bostadsbebyggelse 

ska hållas ned till en våning". Beträffande skolbyggnaden ser alternativet nu ut att höjden begränsas 

till 6 m d v s en våning, som idag. Det är viktigt och bra. Samtidigt har Planens syfte att "möjliggöra 

byggrätt för skolverksamhet i höst 2-3 våningar". Det bör framgå att det gäller utbyggnaden av 

Närlundahallen och ett badhus, och inte skolbyggnaden. Ett flervånings skolhus skulle avsevärt 

påverka insyn och utsikt för vår fastighet, eftersom vår fastighet ligger lägre än skolan. 

Trafiksituationen är bekymmersam redan idag runt vändplanen på Fågelvägen. På och avstigning av 

barn tillsammans med backande bilar är inte trafiksäkert. Med en utökad skolverksamhet och 

förmodligen då flera bilar blir situationen ytterligare värre. De parkeringsplatser (15 st) som finns idag 

på Fågelvägen räcker inte till, vilket innebär att trafiken till Rödhakegatan och gång/cykelvägen 

påverkas. Många bilförare väljer att köra runt Rödhakegatan, Blåhakegatan och Lövsångargatan i s f 

att vända på planen. Detta innebär att trafiken på de små gatorna blir periodvis intensiv. Kommer det 

att iordningställas fler parkeringsplatser utefter Fågelvägen? Förslagsvis på södra sidan av Fågelvägen. 

Utökad skolverksamhet kommer även att innebära fler varutransporter via Fågelvägen. 

Kommentar: 

Synpunkt beaktas. Höjderna kommer vara 2-3 våningar på andra delar av skolområdet. Närmast 

öster ut kommer det begränsas till en våning. Syftet ändras i planbeskrivningen till 1-3 våningar för 

att tydliggöra de olika höjderna.  

 

Sydnärkes byggförvaltning håller med om bilden fastighetsägare 2 beskriver och 

parkeringsutredning har påbörjats och kommer vara klar till projekteringen av Närlundaskolan för 

att reda ut situationen.  

 

 

13. Fastighetsägare 3 

Sammanfattning: 

Fastighetsägare 3 ställer sig tveksamma till det förslag som redovisas i förstudien och eftersträvar en 

våning med 6 meder nockhöjd i befintligt läge. Vidare frågar fastighetsägare 3 om byggnaden längst 

öster ut har besiktas och renoveras upp istället för rivas.  

De uppmärksammar även trafiksituationen på fågelvägen vid skolan. De menar att det är mycket 

felparkerade bilar och skapar en jobbig situation för boende i närheten. Fastighetsägare 3 ställer sig 

frågande till vändplanen i förstudien och att den korsar gång och– cykelbanan.  
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Kommentar: 

Förstudien är ett förarbete och inte det som är förslag till möjlig byggnation. Enligt plankartan 

medger östra byggrätten endast en våning. Planhandlingarna säkerställer byggrätten på befintlig 

plats som ni också eftersöker, men bestämmer inte om det ska rivas eller stå kvar.  

Sydnärkes byggförvaltning håller med om bilden fastighetsägare 2 beskriver och 

parkeringsutredning har påbörjats och kommer vara klar till projekteringen av Närlundaskolan för 

att reda ut situationen.  
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Förslag till revidering av detaljplan för Närlunda 1:1 m.fl. 
(Närlundaskolan) Lekebergs kommun, Örebro län. 

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

 Planbeskrivningen kompletteras kring miljökvalitetsnormer, buller, ras- och skredrisk och 

dagvatten.  

 Plankartan revideras och ändras till plushöjd. 

 Plankartan kompletteras med högsta utnyttjandegrad vid befintliga bostäder 

 Planbeskrivningen förtydligas gällande trafiksituationen.  

 Planbestämmelsen placering p1 ändras till en utformningsbestämmelse. Synpunkt noteras 

kring dess formulering.  

 Synpunkt noteras kring egenskapsbestämmelse på natur- och parkmark 

 En parkeringsutredning har påbörjats och kommer användas i projekteringen. 

 Planhandlingarna kompletteras gällande planområdesgränsen och 

fastighetskonsekvenstabellen.  

 Plankartans planbestämmelse gällande högsta utnyttjandegrad och markyta som får 

hårdgöras revideras.  

 Plankartan utnyttjandegrad sänks för att säkra lövskogen samt kompletteras 

planbeskrivnigen med text gällande föroreningar.  

 Planhandlingarna förtydligas gällande angöringspunkter. 

 Planhandlingarna kompletteras med ett nytt E-område. 

 
 

Samrådsredogörelsen har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning 

 

Patrik Igelström  Lars Johansson  

Planarkitekt   Förvaltningschef 

 


