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P L A N B E S K R I V N I N G 



HÄR ÄR VI NU

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.

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. 
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Handlingar
Planhandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:1000 (A0)
- Planbeskrivning (denna handling)
- Fastighetsförteckning
- Undersökning om betydande miljöpåverkan

Bakgrund
Efter beslut i kommunstyrelsen i Askersunds kommun, 2020-09-01, fick 
Samhällsbyggnad Sydnärke i uppdrag att ta fram en ny detaljplan som reglerar 
markanvändningen natur. Området ska göras om från tidigare industrimark till 
naturmark då området ingår i projekt för sanering av det gamla sågverksområdet med 
finansiering från Naturvårdsverket. Saneringsprojektet bygger på att marken sen istället 
ska kunna nyttjas för friluftsliv. 

Planens syfte
Planen syftar till att reglera markanvädningen natur för att skapa möjlighet till område 
för friluftsliv och rekreation. 

Planprocessen
Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Miljöbedömning
Enligt plan-och bygglagen (PBL) kap 4. 34 § skall en miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En 
behovsbedömning har upprättats för att se om planen medför betydande miljöpåverkan 
eller inte.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning, med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, kommer därför inte upprättats enligt kraven i 
PBL 4 kap. 34 §. 

Miljökvalitetsnormer
Enligt 2 kap. 10 § PBL ska miljökvalitetsnormer, utifrån föreskrifter i 5 kap. 
miljöbalken, följas vid planläggning. Planförslaget bedöms inte medföra några 
betydande förändringar som kan innebära att miljökvalitetsnormer överskrids. 
 
Planområdet sträcker sig ut i sjön Multen. Genom sjön sträcker sig Rönnesån som är 
ett naturligt vattendrag med en längd på 18 km. Vattendraget uppnår otillfredsställande 
ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Påverkanskällor med betydande 
påverkan är bland annat förorenade områden, förändring av konnektivitet och 
atmosfärisk deposition.  
 
Då planen reglerar naturmark och vattenområde bedöms planen inte medföra betydande 
negativ påverkan på vattendraget och dess status.  
 

DETALJPLAN FÖR FASTIGHET  
RÖNNESHYTTA 1:63 M.FL.
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Planområdets södra kant berör grundvattenförekomsten Hallsberg-Kumlaåsen. 
Grundvattenförekomsten har en god kemisk status och en god kvantitativ status. 
Det finns mycket goda eller utmärkta uttagningsmöjligheter i bästa delen av 
grundvattenförekomsten, 5-25 l/s. Påverkanskälla med betydande påverkan är transport 
och infrastruktur.  
 
Planen bedöms inte medföra risk för negativ påverkan på grundvattenförekomsten 
då planen möjliggör för naturmark och alltså inte medför någon ökad transport eller 
infrastruktur. 

Förenlighet med miljöbalken
Planen reglerar naturmark vilket innebär att området med fördel kan nyttjas för 
friluftsliv och rekreation. På grund av att planen skapar möjlighet för natur istället för 
industri bedöms planen vara förenlig med miljöbalken. 

PLANDATA

Läge och omfattning
Planområdet ligger i Rönneshytta norr om Askersunds tätort och utgör en yta på cirka 
0,19 kvadratkilometer. 

Markägoförhållanden
Inom planområdet finns 6 fastigheter. Fastigheterna Rönneshytta 1:35. 1:63 och 5:6 ägs 
av Askersunds kommun. Rönneshytta 1:65 och 1:64 är i privat ägo. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Riksintressen
Norr om planområdet finns riksintresse för järnväg. Detta innebär att järnvägen ska 
skyddas mot åtgärder som kan försvåra tillkomster eller nyttjandet av den. Godsstråket 
genom Bergslagen ingår i TEN-T nätet och är av nationell betydelse. Stråket ingår även 
i det strategiska godsnätet.  
 
Planförslaget bedöms inte medföra negativ påverkan på riksintresset för järnväg då 
planen i huvudsak skapar möjlighet för natur inom planområdet.   
 
Hela planområdet berörs av riksintresse för naturvård. I värdebeskrivningen för 
riksintresset framgår att riksintresset utgör en övergångsform från dynfälten norr 
om norrlandsgränsen till södra Sveriges dynfält med sina tydliga spår av sekundär 
omformning.  
 
Då planen endast skapar möjlighet för natur och vattenområde bedöms riksintresset för 
naturvård påverkas negativt.

Översiktsplan för Askersunds kommun
Aktuellt område berörs inte i kommunens översiktsplan men bedöms på grund av sitt 
läge och ställningstaganden i kommunens översiktsplan om att det ska finnas goda 
möjligheter till rekreationsmiljöer bedöms planen vara förenlig med översiktsplanen. 
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Detaljplaner
Planområdet berörs av Detaljplan för Rönneshytta 5:12, 1:64 m.fl., 1882-P99/3, som 
antogs 1990-05-19. Detaljplanen reglerar markanvändningen industri och småindustri 
med mindre inslag av naturmark. 

Detaljplan för Rönneshytta 5:12, 1:64 m.fl. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR

Befintlig bebyggelse
Planområdet är idag inte bebyggt. Enligt gamla flygfoton från 1975 så fanns det då 
sågverk inom området. Vid flygfoto från 2007 är området skogsbeklätt.  
 
Direkt nordväst om planområdet finns en verksamhetslokal och bebyggelsen nordväst 
om detta består av bostäder. Öster om planområdet sträcker sig järnvägen och norr om 
denna finns bostadsbebyggelse. 

Flygfoto från 1975. Planområdet är markerat inom rödstreckat område. 

Trafik
Planområdet nås idag via Rönneshyttevägen som sträcker sig ut till riksväg 50. Inom 
planområdet finns det idag en befintlig gata som verkar som infartsväg till fastighet 
Rönneshytta 5:12 som idag nyttjas för verksamhet. 

Natur & rekreation
Största delen av planområdet utgörs idag av skogsmark. De mindre fastigheter som 
finns inom planområdet är avverkat men ej bebyggt.  
 
Söder om planområdet finns en badplats som nyttjas av boende och besökare. Inom 
planområdet finns en mindre grusväg som kan nyttjas av gående för att ta sig mellan 
badplatsen och bostadsområdet nordväst om planområdet. 
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Störningar
Inga riktvägen finns för buller vid naturmark. 

Geotekniska förhållanden
Inom planområdet utgörs mestadels av marken av postglacial sand. Invid gatan som 
finns inom planområdet finns mindre område som består av urberg.  
 
Längs med vattnet finns utpekat område där risk för ras och skred i finkornig jordart 
råder. 

Fornlämningar 
Inga fornlämningar finns inom planområdet. 

Förorenade områden
Inom planområdet har det tidigare bedrivits sågverk, träskyddsbehandling med 
klorfenolbaserade preparat, trätjäretillverkning och bilskrot. Den historiska 
verksamheten har primärt gett upphov till föroreningar i form av dioxiner och 
klorfenoler. 

I tidigare genomförda undersökningar påvisades dioxin i kraftigt förhöjda halter 
jämfört med riktvärden. Även pentaklorfenol påvisades i något förhöjda halter.  
 

Utdrag ur Golder Associates utredning som visar delområdena. 
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En fördjupad miljö- och hälsoriskbedömning genomfördes av Golder Associates. 
Undersökningsområdet delades in i tre delområden för att kunna definiera åtgärder 
baserat på risker, föroreningsgrad och dioxidmängd. 

De analyserade halterna av dioxiner i jord bedömdes innebära risk för människors hälsa 
vid långvarig och upprepad exponering. Riskerna är framförallt kopplade till delområde 
1 där de högsta halterna påträffades.  
 
För markmiljön inom området konstaterades att medelhalterna inom område 1 och 
2 överstiger gällande riksvärde för känslig markanvändning. Inga synbara skador på 
växtlighet konstaterades under fältarbeten.  
 
Dioxiner är långlivade och svårnedbrytbara ämnen och de risker för människors 
hälsa och miljö som konstareats bedöms kvarstå i framtiden förutsatt oförändrad 
markanvändning.  
 
Förhöjda halter dioxiner i grundvattnet påträffades i delområde 1. Halterna innebär 
ingen risk för människors hälsa då ingen exponering sker då uttag av dricksvatten 
inte sker i närheten. Dock indikerar förhöjda halter att dioxiner eventuellt kan spridas 
till sjön Multen. Undersökningar av sediment och ytvatten i Multen har inte påvisat 
förhöjda halter av dioxiner.  
 
Inga förhöjda halter av doppningstypiska föroreningar i sediment och ytvatten ledde till 
att man gjorde slutsatsen att den spridning som sker idag innebär en försumbar risk för 
Multens akvatiska liv. 

Strandskydd
Området omfattas av strandskydd som sträcker sig 100 meter upp mot land och 100 
meter ut i vattnet. 
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FÖRÄNDRINGAR

Planens huvuddrag
Planen reglerar markanvändningen naturmark och ändrar därmed nuvarande 
markanvändning från industrimark. 

Planerad bebyggelse
Ingen bebyggelse planeras inom området med hänsyn till tillskapandet av allmän 
platsmark i form av natur. 

Trafik
Den befintliga gata som sträcker sig inom planområdet och som tillgängliggör fastighet 
Rönneshytta 5:12 avses bestå och plankartan reglerar därmed markanvändningen gata. 

Natur & rekreation
Då detaljplanen säkerställer markanvändningen natur säkerställs allmänhetens tillgång 
till området och kan med fördel nyttjas för rekreation och friluftsliv för boende och 
besökare. De delar av planområdet som idag kan nyttjas för gående för att röra sig 
genom planområdet till badplatsen kan med fördel fortsätta ha funktionen gångväg då 
markanvändningen natur även innefattar gångstigar. 
 
Området bör inte iordningställas för rekreation och friluftslivsaktiviteter som medför 
att människor vistas i området under lång tid utan bör nyttjas som strövområde. 

Störningar
Naturområdet bedöms användas som strövområde och bedöms därmed inte påverkas 
negativt från eventuellt buller. 

Geotekniska förhållanden
De geotekniska förhållandena bedöms inte påverka markens lämplighet för 
naturområde. Det område som omfattas av risk för ras och skred i finkorning jordart 
ligger inom strandskyddat område och bedöms därmed inte påverka markens 
lämplighet. 

Förorenade områden
Naturvårdsverket har beviljat Askersunds kommuns ansökan om statligt stöd för 
genomförandet av marksanering inom området med målsättningen nyttjande som park- 
och naturmark. I de områden som är mest förorenade sker saneringen ner till två meters 
djup. I de områden där föroreningsmängden varit lägre tas fundament och jordmassor 
bort till en halv meters djup. Markföroreningarna bedöms inte påverka detaljplanens 
genomförande då saneringens målsättning är att göra marken lämplig för park- och 
naturmark. 

Strandskydd
Strandskyddet avses bestå inom planområdet. 
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Konsekvenser av planens genomförande
Planen skapar möjlighet att förändra kvartersmark till allmän platsmark. I och med 
detta försvinner de byggrätter som reglerades i tidigare gällande detaljplan. Området 
blir tillgängligt för allmänheten och kan nyttjas till förmån för rekreation och friluftsliv. 
 
De två privatägda fastigheterna inom planområdet påverkas genom att dessa nu 
planläggs för allmänt ändamål och det därmed i framtiden inte kommer gå att få 
bygglov för enskilda ändamål inom fastigheterna.  

Organisatoriska frågor
Samhällsbyggnad Sydnärke ansvarar för planarbetet på uppdrag av Askersunds 
kommun. 

Ekonomiska frågor
Planarbetet bekostas i sin helhet av Askersunds kommun. 

Tidplan
Planen hanteras med standard planförfarande. 

Samråd: Sommar 2022
Granskning: Höst 2022
Antagande: Hösten 2022
Laga kraft: Vintern 2022

Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är fem (5) år från den dag detaljplanen vinner laga 
kraft. Före genomförandetidens utgång, det vill säga både innan genomförandetiden 
börjar gälla och under genomförandetiden, får detaljplanen inte ändras, ersättas eller 
upphävas mot berörda fastighetsägares vilja. 

Huvudmannaskap
I detaljplanen regleras att det är en enskilt huvudmannaskap för de allmänna platserna. 
Detta regleras med hänsyn till att huvudmannaskapet idag är enskilt på befntlig gata 
inom planområdet samt på majoriteten av gatorna inom Rönneshytta. 
 
Fastighetsrättsliga frågor
Detaljplanen innebär en del förslag på ombildning av fastigheter och utgör erfoderligt 
underlag för fastighetsbildning. 

Fastighet Konsekvenser
Rönneshytta 1:35 Fastigheten föreslås bestå alternativt  

utökas. 
Rönneshytta 1:65 Fastigheten föreslås bestå.
Rönneshytta 1:64 Fastigheten föreslås bestå.
Rönneshytta 5:6 Fastigheten föreslås bestå.
Rönneshytta 1:63 Fastigheten föreslås.
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MEDVERKANDE I PLANARBETET
Planhandlingarna har upprättats av Samhällsbyggnad Sydnärke.

Fanny Germer   Fredrik Idevall
Planarkitekt   Samhällsbyggnadschef    

   


