
Laga kraft
Detaljplan för Åviken 1:1  
Askersunds kommun, Örebro län.  

Kommunfullmäktige i Askersunds kommun antog 2018-06-18 (§ 77) 
detaljplan för Åviken 1:1. Detaljplan för Åviken 1:1 har efter överklagandetidens 
utgång inte överklagats. Länsstyrelsen beslutade dock den 6 juli 2018, med stöd av 
11 kap. 10 § PBL, att överpröva kommunens beslut att anta detaljplan för Åviken 
1:1. Länsstyrelsen angav två skäl utifrån sina prövningsgrunder. Det ena skälet var 
att kommunen inte tillräckligt tillfredställande redovisade hur planerade bostäder 
avses försörjas med dricksvatten i tillräcklig mängd och kvalitet. Det andra skälet 
Länsstyrelsen angav var att kommunen upphäver strandskyddet i strid med gällande 
strandskyddsbestämmelser enligt 7 kap. Miljöbalken (MB).

Kommunen har därefter begärt förlängd tidsfrist för att inkomma med en 
kompletterande VA-utredning gällande dricksvattenförsörjning. Utredningen redovisar 
att en gemensam dricksvattenförsörjning för planerade bostäder inom planområdet är 
möjlig. Länsstyrelsen har fått ta del av utredningen och har nu godkänt detaljplanen 
i detta avseende. Gällande strandskyddet föreslås detta upphävas på naturområdet på 
grund av att kommunen bedömde att det krävdes dispens från eller upphävande av 
strandskyddet för att anlägga en dagvattendamm. Länsstyrelsens bedömning är dock 
att anläggande av en dagvattendamm på naturmark med egenskapsbestämmelsen 
dagvattendamm varken kräver dispens från eller upphävande av strandskyddet i 
detaljplanen. Men då upphävandet av strandskyddet i praktiken inte innebär någon 
väsentlig skillnad vid ett genomförande av detaljplanen, jämfört med om strandskyddet 
skulle kvarstå, anser Länsstyrelsen att detaljplanen även kan godkännas i detta 
avseende.

Länsstyrelsens slutliga bedömning är alltså att frågan om markens lämplighet för 
bebyggelse är slutgiltigt avgjord och beslutade därför 2018-12-18 att inte upphäva
kommunens beslut om antagande av detaljplanen. Kommunens beslut den 18 juni
2018 att anta detaljplan för Åviken 1:1 ska därmed bestå och detaljplan för Åviken 1:1 
har således vunnit laga kraft 2018-12-18.

För ytterligare upplysningar kan du vända dig till Sydnärkes Byggförvaltning, 
tel nr 0583-810 00.


