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Detaljplan för del av fastighet Vitsippan 1 och Askersund 
1:49  

Askersunds kommun, Örebro län. 

Sammanfattning av planförslaget 

Planområdet är beläget i Askersunds tätort. Fastigheten Askersund 1:49 såldes till fastighetsägaren till 

Vitsippan 1 år 1972. När kommunen tog fram nu gällande detaljplan för området planlades fastigheten 

på nytt som parkmark. Planförslaget syftar till att skapa möjlighet för aktuell markanvändning att vara 

planenlig och syftar därmed till att skapa förutsättning för bostäder på båda fastigheterna.  

Samrådet 

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

tiden mellan 2020-04-09 och 2020-05-01. 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 7 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 2020-04-29 

2. Lantmäteriet 2020-04-14 

3. Trafikverket 2020-04-21 

4 Sydnärkes miljönämnd 2020-04-30 

5. Vattenfall  2020-04-28 

6. Nerikes Brandkår 2020-04-17 

7. Postnord 2020-04-27 
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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 

Överrensstämmelse med översiktsplanen 

Detaljplanen strider inte mot översiktsplanen.  

 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar 

kommunens åsikt.  

Förorenade områden 

Väster om planområdet finns en identifierad förorening inom branschen sågverk utan 

doppning/impregnering. I planbeskrivningen anges även att planområdet samt direkt angränsande 

områden sedan tidigare är bebyggda och att det därmed inte kan uteslutas att fyllnadsmassor 

förekommit vid uppförande av nuvarande bebyggelse. Länsstyrelsen anser att planhandlingarna 

behöver kompletteras med en bedömning kring risken för att fyllnadsmassor förekommer inom 

planområdet och om föreslagen markanvändning därmed är lämplig utifrån människors hälsa.  

Plankarta 

På plankartan bör grundkartan synas inom det aktuella planområdet.  

Kommentar: 

Planhandlingarna kompletteras med en tydligare bedömning kring risken för fyllnadsmassor. 

Bygglovshandlingar för befintlig bostadsbyggnad inom planområdet letas upp för att se om 

fyllnadsmassor använts vid byggnation.  

 
Grundkartan görs synlig inom planområdet.  
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2. Lantmäteriet 

Sammanfattning: 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

Fastighetsrättsliga frågor 

Det behöver förtydligas vem som ska bekosta lantmäteriförrättningen som krävs för att Vitsippan 1 

och Askersund 1:49 ska bli en fastighet.  

I planbeskrivningen står att planförslaget regleras med prickad mark. Någon sådan finns inte i 

plankartan.   

Kommentar: 

Planhandlingarna kompletteras med information om vem som bekostar lantmäteriförrättningen.  

 
Text angående den prickade marken tas bort ur planbeskrivningen. 

 
 

3. Trafikverket 

Sammanfattning: 

Trafikverket har inget att erinra i ärendet.  

Kommentar: 

Noteras.  
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4. Sydnärkes miljönämnd 

Sammanfattning: 

Sydnärkes miljönämnd ställer sig positiv till detaljplanen.  

Eventuella utfyllnader finns i omgivningen vid fastigheten. Dessa kan potentiellt vara förorenade 

vilket bör tas i åtanke vid byggnation.   

Kommentar: 

Bygglovshandlingar för befintlig bostadsbyggnad inom planområdet letas upp för att se om 

fyllnadsmassor använts vid byggnation.  

5. Vattenfall 

Sammanfattning: 

Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet. Inom kvartersmark vill Vattenfall 

ha 4 meter brett u-område (2 meter på varje sida) för högspänningskablar.  

Eventuell flytt/förändring av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall men bekostas av 

exploatören.  

Vid eventuella schaktningsarbeten ska kabelutsättning begäras.  

Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och Vattenfalls anläggningar måste uppfylla det 

säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. Befintliga elanläggningar 

måste hållas tillgängliga under alla skeden av genomförandet. Kablar som blir inom gatumark måste 

skyddas genom att kablar förläggs i rör.  

Enligt Nät 2012 K § 7.3 får inte byggnader uppföras, marknivån ändras eller andra åtgärder vidtagas 

som äventyrar funktionen eller driften av nätägarens anläggningar.  

Kommentar: 

Ett 4 meter brett u-område infogas i plankartan som förhindrar att byggnation kan ske. 

 
Information om att eventuell flytt bekostas av den som initierar åtgärden förs in i 

planbeskrivningen.  
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6. Nerikes Brandkår 

Sammanfattning: 

Nerikes Brandkår har inget att erinra mot planförslaget. Förutsatt att närliggande befintliga 

brandposter ger ett flöde som uppgår till minst 600 lite/minut bedöms behovet av vatten för 

brandsläckning vara uppfyllt.  

Kommentar: 

Noteras.  

 
7. Postnord 

Sammanfattning: 

Postnord framför att vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden ska postlådan 

placeras i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en 

fastighetsbox på entréplan.  

Kommentar: 

Synpunkter om placering av postlådor noteras, i planförslaget regleras inte placering av postlådor.  
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Förslag till revidering av detaljplan för fastighet Vitsippan 
1 och Askersund 1:49. Askersunds kommun, Örebro län. 

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

 Planhandlingarna kompletteras med en tydligare bedömning kring risken för 

fyllnadsmassor. Bygglovshandlingar för befintlig bostadsbyggnad inom planområdet letas 

upp för att se om fyllnadsmassor använts vid byggnation.  

 

 Grundkartan görs synlig inom planområdet.  

 

 Planhandlingarna kompletteras med information om vem som bekostar 

lantmäteriförrättningen.  

 

 Text angående den prickade marken tas bort ur planbeskrivningen. 

 
 

 Ett 4 meter brett u-område infogas i plankartan som förhindrar att byggnation kan ske. 

 

 Information om att eventuell flytt bekostas av den som initierar åtgärden förs in i 

planbeskrivningen.  

 

 
 

Samrådsredogörelsen har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning 

 

Fanny Germer   Lars Johansson  

Planarkitekt   Förvaltningschef 

 


