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Detaljplan för del av fastighet Hammar 7:1 (Gustavelund) 
Askersunds kommun, Örebro län. 

Sammanfattning av planförslaget 

Syftet med planläggningen är att ändra gällande planbestämmelser för området, från parkmark till 

verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. Genom detta möjliggörs en lagringsyta som kan 

nyttjas av Hasopors verksamhet innan leverans till kund. 

Samrådet 

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

tiden mellan 2018-06-27 och 2018-07-25. 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 2018-07-05 

2. Lantmäteriet 2018-07-12 

3. Trafikverket 2018-07-05 

4. Nerikes Brandkår 2018-06-26 

5. Sydnärkes kommunalförbund 2018-07-02 

6. Vattenfall  2018-07-10 

7. Fastighetsägare 1 2017-05-22 
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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 frågor som berör översvämning och miljökvalitetsnormer för vatten måste lösas på 

ett tillfredsställande sätt för att ett antagande inte ska prövas av Länsstyrelsen.  

 
Översvämningsrisk 
 

Länsstyrelsen informerar att det enligt SMHI:s rapport Vattennivåer, tappningar, vattentemperaturer 

och is i Vättern - Beräkningar för dagens och framtidens klimatförhållanden (SMHI Klimatologi nr 

42) framgår att delar av planområdet riskerar att översvämmas. Vidare påtalar man att 

samhällsfunktioner av mindre vikt, enligt Översvämningsrisker i fysisk 

planering (Länsstyrelserna i Mellansverige, 2006) ska placeras där översvämningar beräknas ske 

mer sällan än vart hundrade år. 

 

Länsstyrelsen hänvisar till enligt ovan nämnda SMHI-rapport där det framgår att den 

klimatanpassade 100-årsflödesnivån för Vättern är +89,6 m (RH2000). Vidare konstaterar man att 

om den invallning som finns i området fortfarande håller samma höjd och funktion som vid dess 

uppbyggnad kan planområdet klara sig från översvämning. Möjligheten till översvämning finns dock 

varvid Länsstyrelsen anser att det bör utredas om planområdet riskerar att översvämmas av ett 100-

årsflöde. 

 

Dagvatten och miljökvalitetsnormer för vatten  

 
För att ett antagande av detaljplanen inte ska prövas av konstaterar Länsstyrelsen att 

dagvattenhanteringen måste säkerställas så att detaljplanens genomförande inte innebär en negativ 

påverkan på vattenförekomsternas status och möjlighet att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten. 

 

Länsstyrelsen påtalar att det i planbeskrivningen anges att planen inte medför några betydande 

förändringar som kan innebära att miljökvalitetsnormerna överskrids. Dock anser man att det saknas 

information om vattenförekomsternas status, miljöproblem och dagvattenhantering för att ge stöd till 

bedömningen. Länsstyrelsen anser därmed att en dagvattenutredning behöver tas fram för 

detaljplanen. 
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Råd enligt 2 kap. PBL 

Överensstämmelse med översiktsplan 

Länsstyrelsen konstaterar att planområdet är utpekat som område för verksamhetsutveckling i 

översiktsplanen men som permanent bebyggelse och jord- och skogsbruksområde med i 

huvudsak spridd bebyggelse i gällande fördjupning av översiktsplanen avseende norra Vättern och 

dess stränder. Därmed anser man att detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen men inte 

med fördjupningen av översiktsplanen. 

 

Planförfarande 

Eftersom planförslaget inte överensstämmer med fördjupningen av översiktsplanens syften anser 

Länsstyrelsen att kommunen bör använda utökat planförfarande.  

Behovsbedömning 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planförslaget inte innebär betydande påverkan på 

miljön. 

Strandskydd 

Länsstyrelsen upplyser att den norra delen av planområdet ligger inom strandskyddat område från 

Hammarsviken och för att kunna använda planområdet för verksamheter ska strandskyddet upphävs i 

detaljplan eller att dispens lämnas i samband med bygglov. Vidare påtalar man att ett upphävande av 

eller dispens från strandskyddet förutsätter, utöver att det inte strider mot strandskyddets syften, att 

det finns särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken (MB). Länsstyrelsen bedömer att det kan 

finnas särskilda skäl för kommunen att upphäva strandskyddet i detaljplanen eftersom detaljplanen 

medger en utvidgning av en pågående verksamhet. 

Länsstyrelsen informerar att upphävning av strandskydd, enligt 7 kap. 18 f § MB, inte kan omfatta 

ett område som behövs för att säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för 

djur- och växtlivet. Vidare påtalar man att detta inte gäller om en sådan användning av området 

närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas 

funktion. Länsstyrelsen bedömer att det i detta fall inte är rimligt att kräva en fri passage med hänsyn 

till den befintliga verksamhetens utbredning vid stranden. 
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Markavvattningsföretag 

Länsstyrelsen informerar att planområdet till stor del ligger inom markavvattningsföretaget 

”Hammar – Lunna invallningsföretag år 1985”. Man konstaterar att planförslaget påverkar 

hydrologin inom båtnadsområdet vilket kräver att markavvattningsföretaget omprövas av Mark- och 

miljödomstolen. Länsstyrelsen påtalar att det i markavvattningsföretaget ingår ett dike längs 

planområdets östra kant och en invallning i den nordöstra delen samt en pumpanordning där diket 

ansluter till vallen. Dessa anläggningar är av stor vikt för företagets båtnad och får därmed inte 

förändras. Vidare anser Länsstyrelsen att det bör säkerställas att de fortfarande har avsedd funktion 

och höjd så att översvämningsriskerna i planområdet minimeras. En omprövning innebär dessutom 

att kostnadsfördelningslängden uppdateras med de fastighetsregleringar som skett i området efter 

markavvattningsföretagets bildande (inklusive Hammar 7:1), vilket behövs för att kostnaderna för 

drift och underhåll av företagets anläggningar ska fördelas korrekt. 

Slutligen upplyser Länsstyrelsen att planområdet även i söder gränsar till markavvattningsföretaget 

”Lunna by m.fl.”. 

Skyfall 

Länsstyrelsen informerar att planområdet, enligt Länsstyrelsens skyfallskartering, berörs av en 

lågpunkt. Vidare konstaterar man att de mer låglänta delarna behöver fylls upp för att hela 

planområdet ska kunna exploateras, vilket inte kan göras inom båtnadsområdet för 

markavvattningsföretaget utan omprövning.  

Värdefulla vatten  

Länsstyrelsen upplyser om att planområdet delvis ingår i ett torv-/våtmarksområde som går ut i 

Vättern och inom detta område, i planområdets östra gräns, finns ett större dike. Diket och delar av 

planområdet ingår dessutom i ett markavvattningsföretag.  

Generellt biotopskydd 

Länsstyrelsen informerar att vissa biotoper i odlingslandskapet, t.ex. diken, omfattas av det generella 

biotopskyddet enligt 7 kap. 11 § MB. Om sådana biotoper riskerar att skadas i samband med 

genomförandet av detaljplanen behöver en dispens från det generella biotopskyddet sökas innan 

området exploateras. Länsstyrelsen får medge dispens från biotopskyddet om det finns särskilda skäl.  
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Plankarta 

Länsstyrelsen anser, efter Trafikverkets yttrande, att plankartan bör kompletteras med utfartsförbud i 

erforderlig omfattning samt att vägområdet inte ska omfattas av detaljplanen.  

Kommentar: 

En utredning gällande dagvatten och översvämningsrisk tas fram som underlag för detaljplanen. 

Planbeskrivningen kompletteras med information om huruvida detaljplanen överensstämmer med 

översiktsplan och fördjupning av översiktsplan. 

Då planförslaget förefaller följa intentionerna med FÖP:en och att detaljplanen överensstämmer 

med översiktsplanens syften som är fastställd vid ett senare skede bedöms planförslaget följa 

Askersunds kommuns avsikter med området. Därmed kommer planen fortsättningsvis följa ett 

standardförfarande.  

Planområdet justeras så att planområdet inte längre berörs av strandskyddet. 

Planbeskrivningen uppdateras med information om att planområdet delvis ingår i ett torv- och 

våtmarksområde och ett markavvattningsföretag samt förutsättningar för detta.  

Plankartan kompletteras med utfartsförbud i erforderlig omfattning.      

2. Lantmäteriet 

Sammanfattning: 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  

Markreservat för allmänna ändamål 

Lantmäteriet informerar att det inom planområdet går en befintlig ledningsrätt för starkströmsledning 

till förmån för Vattenfall Östnät AB men att ett u-område i den aktuella sträckningen på saknas på 

plankartan. Man konstaterar att utan u-område kan ledningsdragningen för allmänna ändamål bli 

planstridig varvid plankartan bör kompletteras med u-område och att det bland planbestämmelserna 

införs en administrativ bestämmelse för markreservatet. 

Ledningsrättsområdet i södra delen av planområdet är enligt ledningsbeslutet 10 meter brett. 

Ledningsrättsområdet i norra delen av planområdet är enligt ledningsbeslutet 38 meter brett. 

Delar av planen som bör förbättras 

Planbestämmelse - utnyttjandegrad 
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Lantmäteriet vill påpeka att bestämmelsen e1 som anger högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per 

fastighetsarea kan få stora konsekvenser för den framtida bebyggelsen inom planområdet. Dels då 

den befintliga Hammar 7:1 är större än planområdet och dels då det inte är uteslutet att 

fastighetsbildning kan komma att ske över plangränsen åt söder och öster. Därmed anser 

Lantmäteriet att bestämmelsen om utnyttjandegrad knyts till fastighetsarea inom planområdet för att 

säkerställa en begränsad utnyttjandegrad inom planområdet. 

Delar av planen som skulle kunna förbättras 

Upphäva strandskydd 

Lantmäteriet har noterat att planområdets nordöstra hörn ligger inom 100 meter från Hammarsviken 

varvid det troligtvis bör införas en administrativ bestämmelse för upphävande av strandskydd. 

Planområdet ansluter till ej-rättsligt entydig gräns 

Lantmäteriet vill påpeka att planområdet till stor del ansluter till fastighetsgräns mot samfälld mark 

och att denna gräns inte har varit föremål för fastighetsbestämning och därmed inte är rättsligt 

entydig. 

Kommentar: 

Plankartan kompletteras med ett fyra meter brett u-område på kvartersmarken. 

Egenskapsbestämmelsen e1 har på plankartan justerats till högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea 

per fastighetsarea inom planområdet. 

Planområdet justeras så att planområdet inte längre berörs av strandskyddet. 

Planbeskrivningen kompletteras med information om att planområdet ansluter till fastighetsgräns 

mot samfälld mark och vad detta innebär.  

3. Trafikverket 

Sammanfattning: 

Trafikverket informerar att väg 586 väster om planområdet har en ÅDT på 1074 medan vägen norr 

om planområdet har en ÅDT på 65.  

Trafikverket anser att plankartan bör kompletteras med utfartsförbud i erforderlig omfattning för att 

säkerställa att inga nya utfarter tillkommer i efterhand, vilket skulle innebära en försämrad 

trafiksäkerhet. 
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Planområdet bör ej innefatta vägområdet varvid Trafikverket önskar att kommunen säkerställer att 

vägområdet tillhörande väg 586 inte omfattas av detaljplanen. 

Trafikverket vill informera att vägdikena för väg 586 endast är dimensionerade för att klara 

regnmängden från vägen. Därför är det önskvärt att planhandlingarna redovisar att dagvatten kan 

hanteras inom den egna fastigheten, utan att riskera påverka Trafikverkets anläggning negativt.  

Kommentar: 

Plankartan kompletteras med utfartsförbud i erforderlig omfattning. 

Planområdet justeras så att vägområdet för väg 586 inte omfattas av detaljplanen.  

En utredning gällande dagvatten och översvämningsrisk tas fram som underlag för detaljplanen. 

 

4. Nerikes Brandkår 

Sammanfattning: 

Under förutsättning att materialet som kommer att lagras är obrännbart har Nerikes Brandkår inget 

att erinra. Om upplaget kommer att utgöras av brännbart material behöver tillgången på vatten för 

brandsläckning säkerställas. Beroende på lagrad volym och material kan flöden mellan 1200-2400 

liter/minut bli aktuella i brandpostnätet.  

 Kommentar: 

Planbeskrivningen kompletteras med information gällande om upplaget kommer att utgöras av 

brännbart material behöver tillgången på vatten för brandsläckning säkerställas. 

5. Sydnärkes kommunalförbund 

Sammanfattning: 

Då hantering av hushållsavfall ej kommer att ske inom området har Sydnärkes kommunalförbund 

inget att erinra.   

6. Vattenfall 

Sammanfattning: 

Vattenfall påtalar att man har anläggningar inom och i närheten av planområdet. För 20kV-kablarna 

önskar man ett fyra meter brett u-område på kvartersmarken.  
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Vidare informerar Vattenfall att det enligt Nät 2012 K § 7.3 inte får uppföras byggnader, marknivån 

ändras, eller andra åtgärder som äventyrar funktionen eller driften av nätägarens anläggningar.  

Man påtalar även att en eventuellt flytt/förändring av befintliga el-anläggningar utförs av Vattenfall 

men bekostas av exploatören och arbetet bör beställas minst sex månader innan arbetets start.  

Avslutningsvis informerar vattenfall att vid eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning 

begäras.  

Kommentar: 

Plankartan kompletteras med ett fyra meter brett u-område på kvartersmarken.  

Planbeskrivningen kompletteras information gällande Vattenfalls ledningar.  

7. Fastighetsägare 1 

Sammanfattning: 

Fastighetsägaren uttrycker sin oro över att Kyrkviken i och med planförslagets genomförande blir 

avskärmad så att de ej kan se vattnet. Sikten har redan begränsats genom massupplaget och 

fastighetsägaren önskar att de även fortsättningsvis kan se viken från fastigheten.  

Fastighetsägaren påtalar att de redan blivit drabbade då en industrilokal uppförts väster om deras 

fastighet, utan dess vetskap, som skymmer och förfular odlingslandskapet.  

Kommentar: 

Syftet med planförslaget är i första hand att möjliggöra en lagringsyta för industriområdets 

verksamhet, samtidigt medger även planförslaget verksamhetsbebyggelse i planområdet, detta 

medför att det finns planberedskap inför framtida eventuella byggprojekt. Detaljplanen reglerar hur 

marken inom planområdet får och inte får användas men styr inte vad som ska genomföras. 

Detaljplanen anger ramarna för vad som är möjligt och vad som inte är möjligt vid en framtida 

bygglovsprövning och fastighetsbildning. Huruvida eventuell framtida bebyggelse smälter in i 

miljön avgörs av många faktorer och i samband med bygglovsprövning görs bedömningar i detta 

avseende. För att ta större hänsyn till omkringliggande jordbrukslandskap och landskapsbild 

justeras dock högsta tillåtande totalhöjd till 10 meter. Därtill har plankartan försetts med ett relativt 

omfattande område där bebyggelse inte får uppföras i de sydöstra delarna av planområdet.   
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Förslag till revidering av detaljplan för del av fastighet Hammar 7:1 

(Gustavelund) Askersunds kommun, Örebro län. 

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

 En utredning gällande dagvatten och översvämningsrisk tas fram som underlag för 

detaljplanen. 

 Planbeskrivningen kompletteras med information om huruvida detaljplanen 

överensstämmer med översiktsplan och fördjupning av översiktsplan. 

 Planområdet justeras så att planområdet inte längre berörs av strandskyddet. 

 Planbeskrivningen uppdateras med information om att planområdet delvis ingår i ett torv- 

och våtmarksområde och ett markavvattningsföretag samt förutsättningar för detta.  

 Plankartan kompletteras med utfartsförbud i erforderlig omfattning.      

 Egenskapsbestämmelsen e1 har på plankartan justerats till högsta utnyttjandegrad i 

byggnadsarea per fastighetsarea inom planområdet. 

 Planbeskrivningen kompletteras med information om att planområdet ansluter till 

fastighetsgräns mot samfälld mark och vad detta innebär.  

 Planområdet justeras så att vägområdet för väg 586 inte omfattas av detaljplanen.  

 Planbeskrivningen kompletteras med information gällande att om upplaget kommer att 

utgöras av brännbart material behöver tillgången på vatten för brandsläckning 

säkerställas. 

 Plankartan kompletteras med ett fyra meter brett u-område på kvartersmarken.  

 Planbeskrivningen kompletteras information gällande Vattenfalls ledningar.  

 

Samrådsredogörelsen har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning 

 

Emelie Andersson Jonas Kinell  Lars Johansson  

Planingenjör  Planarkitekt  Förvaltningschef 


