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Detaljplan för fastighet Åsbro 1:357 m.fl. (Åsbro industri) 
Askersunds kommun, Örebro län. 

Sammanfattning av planförslaget 

Syftet med detaljplanen är att omvandla allmän gata till kvartersmark till förmån för verksamheter. Its 

i Åsbro AB vill utveckla sin verksamhet och för att skapa möjligheter till detta behöver gällande 

detaljplan göras om.  

Samrådet 

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

tiden mellan 2019-08-15 och 2019-09-05. 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 6 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 2019-09-03 

2. Lantmäteriet 2019-09-02 

3. Trafikverket 2019-08-27 

4. Nerikes Brandkår 2019-08-13 

5. E.ON 2019-09-03 

6. Vattenfall  2019-09-03 
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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 

Länsstyrelsen delar kommunens åsikt om att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön.  

 

Dagvatten 

Länsstyrelsen framför att det i planhandlingarna anges att dagvatten inom nya exploateringar måste 

fördröjas innan det släpps ut i det kommunala dagvattennätet då nätet är underdimensionerat. 

Länsstyrelsen påpekar att det i planbeskrivningen inte framgår hur dagvatten tas omhand i området 

idag och vilken förändring planförslaget innebär. Länsstyrelsen anser att beskrivning av hur 

dagvattenhanteringen ska lösas behöver förtydligas.  

Länsstyrelsen tydliggör att planbestämmelser enligt vägledning på Boverkets kunskapsbank ska 

formuleras tydligt så att enskilda fastighetsägare och andra berörda kan utläsa vad som förväntas av 

dem. Bestämmelsen om att dagvatten ska omhändertas inom kvartersmark är formulerad som 

allmänna krav då det är oklart vad det innebär att ta hand om dagvattnet. Planbestämmelsen har därför 

inte något stöd i 4 kap. PBL. Länsstyrelsen anser att reglering av dagvatten behöver ses över och 

förtydligas avseende vilket sätt dagvatten ska omhändertas. Exempelvis finns möjlighet att med 

planbestämmelser ange i vilken utsträckning markytan ska vara genomsläpplig/hårdgjord. Ett annat 

sätt är att avsätta mark för fördröjningsmagasin, dagvattendamm eller dike.  

Planbestämmelser 

På plankartan anges ett område med användning E-Nätstation. Reglering av högst byggnadshöj bör 

även införas för denna yta.  
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Kommentar: 

Planbeskrivningen kompletteras med information angående nu gällande dagvattenhantering inom 

planområdet samt en förtydligande bestämmelse om dagvattenhantering.  

Plankartan kompletteras med tillåten höjd inom E-området.  

2. Lantmäteriet 

Sammanfattning: 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

Endast u-område säkerställer inte ledningarna 

Lantmäteriet framför att kommunen genom att lägga ut markreservat för allmännyttiga underjordiska 

ledningar ser till så att det inte blir planstridigt att lägga dessa på kvartersmark och dels att lovpliktiga 

åtgärder inte kan utföras som hindrar ledningen. För att säkerställa att ledningen får vara kvar eller kan 

anläggas behöver normalt sett ledningsrätt eller servitut upplåtas. Detta är inte beskrivet i 

genomförandeavsnittet av planbeskrivningen.  

Enligt fastighetsregistret finns tre avtalsservitut för kraftledning som belastar Åsbro 1:357. 

Lantmäteriet framför att de inte har tillgång till information om var rättigheterna är belägna, inför 

antagande bör kommunen se över om det är någon av dessa som bör säkras med u-område. 

Genomförandetid 

I planbeskrivningen anges att gällande detaljplan har en pågående genomförandetid. Med anledning av 

det bör planbeskrivningen kompletteras med en motivering av varför ersättning av plan kan ske när 

gällande plan ännu har genomförandetid.  

Kostnader för och initiativ till fastighetsbildning 

Lantmäteriet påpekar att det inte anges något om vem som initierar och bekostar den 

fastighetsbildning som behövs för genomförandet av detaljplanen.  

Kommentar: 

Beskrivning angående u-områden infogas i planbeskrivningen.  

Kraftledningar har lokaliserats utanför planområdet och bedöms inte behöva säkerställas med ett 

u-område inom detta planområde.  

Komplettera med text om varför ny detaljplan kan ske med nu pågående genomförandetid för 

gällande detaljplan.  
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Komplettera planbeskrivningen med information om vem som initierar och bekostar den 

fastighetsbildning som behövs för genomförande av detaljplan.   

3. Trafikverket 

Sammanfattning: 

Trafikverket har inget att erinra i ärendet. 

Kommentar: 

Noterat. 

 

4. Nerikes Brandkår 

Sammanfattning: 

Nerikes Brandkår framför att brandvattenförsörjningen utökas och anpassas till ny plan. 

Rekommenderad minsta kapacitet i markbrandposter är minst 900 liter per minut med ett maximalt 

inbördes avstånd av 250 meter, d.v.s. det högre flödet och kortare avståndet som specificeras i 

planbeskrivningen.  

Kommentar: 

Planbeskrivningen kompletteras med text angående brandvattenförsörjning.  

 

5. E.ON 

Sammanfattning: 

E.ON framför i sitt yttrande att markerat u-område för underjordiska ledningar är bra för det 

kabelstråk som passerar området, E.ON behöver dock se till att mäta in det för att få ett säkert läge, 

inmätning är beställt och brukar ta några veckor.  

Under förutsättning att E.ONs anläggningar inte berörs så har E.ON inget mer att erinra.  

Kommentar: 

Efter kontakt med E.ON har vi kommit överens om att detaljplanen kan fortsätta till ett 

granskningsskede medan E.ON har beställt  
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6. Vattenfall 

Sammanfattning: 

Vattenfall har inga elanläggningar inom planområdet och har därför inget att erinra.  

Kommentar: 

Noterat.  
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Förslag till revidering av detaljplan för fastighet Åsbro 
1:357 m.fl. (Åsbro industri) Askersunds kommun, Örebro 
län. 

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

 Plankartan kompletteras med höjd på E-området.  

 Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning om hur man i dagsläget tar hand om 

dagvatten inom planområdet samt förtydligande planbestämmelse om dagvatten.  

 Information angående u-områden infogas i planbeskrivningen.  

 Komplettera planbeskrivningen med text angående pågående genomförandetid och varför 

ny plan tas fram trots detta.  

 Komplettera planbeskrivningen med information angående vem som initierar och 

bekostar fastighetsbildning.  

 Planbeskrivningen kompletteras med information om brandvattenförsörjning.   

 
 

Samrådsredogörelsen har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning 

 

Fanny Germer   Lars Johansson  

Planarkitekt   Förvaltningschef 

 


