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VAD ÄR EN DETALJPLAN?
En detaljplan regleras genom Plan- och bygglagen (PBL) och är ett juridiskt bindande 
dokument. En detaljplan syftar till att göra avvägningar mellan olika intressen 
och ta ställning till hur ett område ska användas. Den reglerar vad såväl enskilda 
som myndigheter får och inte får använda marken och vattnet till inom ett område. 
Detaljplanen styr hur marken får användas (t ex för bostäder, industri, 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
En planprocess kan genomföras i olika förfaranden. I huvudsak används tre 
förfaranden vid upprättande av en detaljplan: standardförfarande, begränsat 
förfarande eller utökat förfarande.

Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900.

I arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan kan i de flesta fall ett 
standardförfarande enligt PBL kap 5 § 7 tillämpas. Planprocessen inleds med ett 
samråd. Kommunen samråder planförslaget med sakägare, kommunala instanser 
och förvaltningar, statliga myndigheter, fastighetsägare, organisationer m.fl. 
När planförslaget har bearbetats och justerats efter inkomna synpunkter ställs 
planförslaget ut för granskning. Granskningen är ytterligare ett tillfälle då sakägare, 
kommunala instanser och förvaltningar, statliga myndigheter, fastighetsägare, 
organisationer m.fl. kan lämna synpunkter på planförslaget. Efter granskningen 
kan mindre justeringar göras innan planen skickas vidare för antagande, detta 
sker genom beslut i Kommunfullmäktige, i vissa fall kan beslutet delegeras till 
Kommunstyrelsen. Beslutet om att anta en detaljplan kan överklagas av dem 
som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om ingen överklagar beslutet vinner 
detaljplanen laga kraft tre veckor efter att beslut om antagande tillkännagivits. 

HÄR ÄR VI NU



HANDLINgAr
Denna planändring ska läsas tillsammans med underliggande detaljplan: 
Stadsplan för del av Askersunds stad (Kv. Skolan m.fl.) upprättad 1965. 
Detaljplanehandlingarna för denna ändring av del av detaljplan består av:

- Plankarta i skala 1:1000 (A0)
- Planbeskrivning (denna handling)
 
Övriga handlingar i ärendet:
- Fastighetsförteckning

BAkgrUND
Sydnärkes byggförvaltning beviljade ansökan om bygglov för ett garage som 
placerades ungefär 4 meter in på prickad mark på fastighet Sjötomten 1. Ärendet 
blev sedan föremål för domstolsprövning där mark- och miljödomstolen gjorde 
bedömningen att det aktuella garagets placering inte kunde accepteras som liten 
avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte eller en sådan åtgärd som är av 
begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller 
bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Vidare konstaterade mark- och miljödomstolen 
att befintlig detaljplan gäller till dess att den upphävs eller ändras. 

I gällande detaljplan rörande fastigheterna Sjötomten 1 och 2 har tomterna försetts 
med ett väl tilltaget område för prickad mark på 8 meter mot Bragegatan. I övriga 
delar av kvarteret är inte området för den prickade marken lika omfattande mot 
Bragegatan. Genom en ändring av detaljplanen för den del som rör Sjötomten 1 och 
2 kan den prickade marken justeras så att den blir mer likvärdig mot hur det ser ut 
i övriga delar av kvarteret samtidigt som en viss utökad byggrätt kan möjliggöras i 
anslutning mot Bragegatan. 

Kommunstyrelsen i Askersunds kommun beslutade, 2017-06-07 att uppdra åt 
Sydnärkes byggförvaltning att ändra detaljplanen för den del av gällande detaljplan 
som rör fastigheterna Sjötomten 1 och 2.

PLANENS SYftE OCH HUVUDDrAg
Syftet med planändringen är att justera byggrätten rörande fastigheterna Sjötomten 
1 och 2.

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

MILjöBEDöMNINg
Enligt PBL (plan-och bygglagen) kap 4 § 34 skall en miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Sammantaget bedöms planändringen inte medföra betydande miljöpåverkan. En 
miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte 
upprättats enligt kraven i plan- och bygglagen 4 kap. 34 §.

ÄNDrINg AV DEL AV StADSPLAN för DEL AV 
ASkErSUNDS StAD, kV SkOLAN M.fL. 
(SjötOMtEN 1 OCH 2)



PLANDAtA

Läge och omfattning
Planändringen omfattar ca 4000 m2 av fastigheterna Sjötomten 1 och 2.  

Planområdet är beläget i de östra delarna av centrala Askersund. 

Markägoförhållanden
Fastigheterna Sjötomten 1 och 2 är i privat ägo. Ingen mark inom området för 
planändringen ägs av kommunen eller omfattas av kommunalt huvudmannaskap.

gÄLLANDE PLANEr OCH BEStÄMMELSEr

Översiktsplan
I gällande översiktsplan för Askersunds kommun som antogs 2016 är planområdet 
utmarkerat inom området för centrum.

Planändringen bedöms inte strida mot översiktsplanen.  

Detaljplan
Gällande detaljplan i området är: 

- Stadsplan för del av Askersunds stad (Kv. Skolan m.fl.) upprättad 1965. 

Detaljplanen medger fristående bostäder i två våningar för det område som berörs 
av planändringen. Inom bostadsmark tillåts även komplementbyggnader.

Övriga planer och styrdokument
Styrdokumentet Stadslivsmanifest för Askersund antogs av kommunfullmäktige 
2011-03-28. Stadslivsmanifestet utgör riktlinjer baserade på de önskemål om 
utformning som framkommit i öppen dialog mellan medborgare, politiker och 
tjänstemän på kommunen. Det varumärke som förmedlas och som ska stärkas 
genom stadslivsmanifestet är: Idyll, Tradition, Trästad, Utflyktsmål och Sjönära.

Planändringen bedöms överensstämma med stadslivsmanifestet.



förUtSÄttNINgAr OCH kONSEkVENSEr

Befintlig bebyggelse
Området är bebyggt i enlighet med gällande detaljplan, med fristående bostäder i  
två våningar och tillhörande komplementbyggnader. 

Det föreslås inga förändringar avseende befintliga byggnader inom planområdet. 

Planändring och konsekvenser
Genom planförslaget justeras den prickade marken (mark som inte får bebyggas) 
avseende fastigheterna Sjötomten 1 och 2. Mot Bragegatan utökas byggrätten för 
Sjötomten 1 och 2 så att området för den prickade marken begränsas till 3 meter 
mot Bragegatan. Därmed blir området för den prickade marken likvärdigt på 
båda sidor om Bragegatan. Söderut utökas byggrätten för Sjötomten 1 och 2 med 
5 meter. Västerut utökas byggrätten rörande Sjötomten 2 med 4 meter. Genom 
planändringen möjliggörs exempelvis byggnationen av ett garage på den yta där det 
placerades enligt ansökan om bygglov rörande fastighet Sjötomten 1. 

Ändringen utformas så att planen i övrigt stämmer överens med befintlig plan. Inga 
nya bestämmelser införs i plankartan utöver genomförandetid för planändringen.

Riksintresse och fornlämningar
Detaljplanen med området för planändringen, ingår i riksintresse enligt 4 kap. 
Miljöbalken (MB) för rörligt friluftsliv och turism. Planändringen bedöms inte 
påverka riksintresset.

Natur- och kulturmiljö
Området omfattas inte av någon värdefull naturmiljö.

Riskfaktorer
Den föreslagna förändringen av gällande detaljplan bedöms inte ge en ökning av 
riskfyllda förhållanden avseende buller, föroreningar eller dylikt. 
 
Trafik 
Planändringen bedöms inte förändra trafiksituationen i området.

Bild: Utsnitt rörande Sjötomten 1 och 2 ur gäl-
lande detaljplan: stadsplan för del av Askersunds 
stad (Kv. Skolan m.fl.).  

Bild: Utsnitt rörande Sjötomten 1 och 2 ur plankarta 
för ändringen.  



gENOMförANDEfrÅgOr

Tidplan
Planprocessen för den föreslagna ändringen beräknas pågå under hösten 2017.

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

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Lantmäterimyndigheten verkställer fastighetsrättsliga genomförandefrågor efter 
ansökan. Inga fastighetsrättsliga förändringar föreslås genom planändringen.

Huvudmannaskap
Kommunen är fortsatt huvudman för den allmänna platsmarken i området. 
Ändringen berör dock enbart kvartersmark.

Ekonomi
Planändringen bekostas av Askersunds kommun.

MEDVErkANDE tjÄNStEMÄN
Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes byggförvaltning.

Jonas Kinell
Planarkitekt

Ulrika Åberg 
Planarkitekt

Lars Johansson
Förvaltningschef




















































































































