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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
Ändring av 
Förslag till ändring av stadsplan för del av Askersund, 
Kv. Sundsbron 
Askersunds kommun, Örebro län 
 
Enligt PBL 2011 (Plan- och bygglagen 2011) 5 kap. 17 § har Ändring av Förslag till ändring 
av stadsplan för del av Askersund, kv. Sundsbron, Askersunds kommun varit ute på samråd 
under tiden mellan 2017-05-18 och 2017-06-08. Det har kommit in 7 yttranden under 
samrådstiden. Samtliga yttranden finns att tillgå i sin helhet på Sydnärkes Byggförvaltning.  
 
Yttranden har lämnats av: 

  

Namn 

1. Länsstyrelsen Örebro län 

2. Sydnärkes miljönämnd 

3. Nerikes Brandkår 

4. Fastighetsägare Sundsbron 3 

5. Fastighetsägare Sundsbron 7 

6. Ägare Restaurang Strandhugget, Kafé Källarvalvet 

7. Hyresgäst Sundsbron 7 

    

Sammanfattning 
Nedan följer en sammanfattning av de yttranden som har inkommit under samrådstiden. 
Sammanfattningen följer i ovanstående nummerordning. 



 
1. Länsstyrelsen Örebro län  

 
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att ett antagande av ändringen av detaljplan inte kommer att prövas. 
 
Råd enligt 2 kap. PBL 
 
Överensstämmelse med översiktsplan 
Ändringen av detaljplan strider inte mot översiktsplanen. 
 
Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt. 
 
Fornlämningar 
Planområdet är beläget inom fornlämning RAÄ 187 i Askersund som utgörs av lämningar, 
s.k. kulturlager, av äldre stadsbebyggelse, från 1600-talet och framåt. Fornlämningar är 
skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950), vilket innebär att det är förbjudet att utan 
tillstånd av Länsstyrelsen rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, 
plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. Ett genomförande av 
ändringen av detaljplan bedöms enligt Länsstyrelsen kräva tillstånd till ingrepp i 
fornlämning, vilket kan komma att villkoras med krav på arkeologisk undersökning, enligt 
2 kap. 13 § kulturmiljölagen. 
 
Plankarta 
På den del av plankartan som ändras används planbestämmelser som används i den 
ursprungliga, nu gällande, detaljplanen. Länsstyrelsen anser att kommunen istället bör 
använda planbestämmelser enligt Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser 
för detaljplan. 
 
På den ändrade delen av planområdet har tillkommit korsmark som saknar reglering om 
högsta byggnadshöjd, vilket behöver justeras. 

 
Kommentar: 

 Information gällande fornlämning införs på plankarta och i planbeskrivningen. 

 På den del av plankartan som ändras justeras planbestämmelserna i enlighet med 
Boverkets allmänna råd (2014:5). 

 Byggnadshöjd införs inom området för korsmark. 

 
 

2. Sydnärkes miljönämnd 
   
Miljöförvaltningen har tagit del av handlingarna och tillstyrker att planen ändras i enlighet 
med förslaget. 
 

Kommentar: 
 Yttrandet föranleder inga justeringar av planhandlingarna. 

 



3. Nerikes Brandkår 
   
Nerikes Brandkår har av Sydnärkes Byggförvaltning ombetts lämna synpunkter avseende 
detaljplan samrådshandling, Askersund Sundsbron. 
 
Efter att ha tagit del av ovanstående kan jag meddela att Nerikes Brandkår inte har några 
synpunkter på planförslaget. 
 

Kommentar: 
 Yttrandet föranleder inga justeringar av planhandlingarna. 

 

4. Fastighetsägare Sundsbron 3 
   
Det är med förvåning vi tar del av det avslutade ärendet från 2012 åter kommer upp 
angående fönster mot vår innergård avslog ju tidigare i dom från Vänersborgs Tingsrätt 
Mark-och miljödomstolen 2012 02 29 och protokoll från Svea Hovrätt 2012 05 02. 
 
Vår inställning har inte på något sätt förändras från tidigare. 
 
Vi säger ett bestämt nej till en ny stadsplan som medger fönster mot vår innergård. 
l en kulturstad som Askersund är det av yttersta vikt att en sådan kulturinnergård som 
denna bevaras för framtiden. Det är också av största vikt att våra hyresgäster kan känna 
den trygghet och lugn som gården ger. Den skyddade uteplatsen som finns skulle hamna 
två meter från fönstren detta bara ett exempel på olägenheterna för hyresgästerna. 
 

Kommentar: 
 Ändringen av detaljplanen skiljer sig i omfattning från den detaljplan som 

upphävdes av mark- och miljödomstolen 2012. 

 För att säkerställa att angränsande fastighet, Sundsbron 3, inte drabbas av insyn 
som betydande olägenhet, regleras byggrätten genom att fasad mot Sundsbron 3 
ska utformas med permanent insynsskyddade fönster på bottenplan, inom det 
område som angränsar till befintlig uteplats. Fönster på plan 2 (våningsplanet 
närmast över bottenplan) ska placeras med en minsta höjd om 160 cm över 
golvhöjden. 
 

5. Fastighetsägare Sundsbron 7 
   
Vi motsätter vi oss ändring av detaljplan med motivering att en tidigare planändring för 
samma del av Sundsbron avslogs i Mark och miljödomstolen 2012-02-29 (mål nr P 2695-
11). Det är väl dokumenterat med synpunkter och yttranden. 
 
En utökad byggrätt innebär en förtätning av byggnader och bostäder och skulle ge större 
påverkan beträffande störningsmoment. 
 

Kommentar: 
 Ändringen av detaljplanen skiljer sig i omfattning från den detaljplan som 

upphävdes av mark- och miljödomstolen 2012. Ingen ny byggrätt tillkommer i 
fastighetsgräns mot Sundsbron 7. 

 Störningsriskerna som planändringen innebär bedöms inte vara av karaktären 
”betydande olägenhet”. 

 



6. Ägare Restaurang Strandhugget, Kafé Källarvalvet 
   
Som ägare av Restaurang Strandhugget och Kafé Källarvalvet motsätter vi oss ändring av 
detaljplan med motivering att en tidigare planändring för samma del av Sundsbron avslogs 
i Mark- och miljödomstolen. 
 
Intresse att ha utökad trädgårdsservering med start 2018 eller 2019 finns, detta kan skapa 
störningsmoment och skapa ytterligare problem. 
 
Vi anser också att nuvarande såväl som framtida arrendatorer till dessa verksamheter bör 
ha möjlighet att uttrycka sina åsikter om denna detaljplan. 
 

Kommentar: 
 Ändringen av detaljplanen skiljer sig i omfattning från den detaljplan som 

upphävdes av mark- och miljödomstolen 2012. Ingen ny byggrätt tillkommer i 
fastighetsgräns mot Sundsbron 7. 

 Störningsriskerna som planändringen innebär bedöms inte vara av karaktären 
”betydande olägenhet”. 

 

7. Hyresgäst Sundsbron 7 
   
l egenskap av hyresgäst tillhörande Sundsbron 7 yttrar jag mig gällande framtaget 
detaljplaneförslag för Sundsbron 2 och 8. 
 
Jag motsätter mig fortsatt bebyggelse av Sundsbron 2 och 8 då sådan typ av bebyggelse 
som presenteras i detalj planen kommer att påverka omgivande fastigheter, boende och 
verksamheter. Den tidigare detaljplanen som finansierades av Sundsbron lnvest AB 
avslogs och av samma skäl bör denna planläggning läggas ned. 
 
… 
 
Enligt min uppfattning struntar Katarina Raneborn och Sundsbron lnvest AB helt i 
angränsande fastighetsförhållanden och kulturhistoriska värden, de verkar enbart agera 
för sina egna intressen, något som jag tycker är beklagligt med tanke på att Katarina 
Raneborn är en ledamot i Askersunds kommunstyrelse. 
 

Kommentar: 
 Störningsriskerna som planändringen innebär bedöms inte vara av karaktären 

”betydande olägenhet”. 

 Planändringen regleras genom varsamhetsbestämmelse, k, i plankartan. För de 
delar som inte omfattas av planändringen fortsätter q-bestämmelsen gälla. 

 



Förslag till revidering av  
Ändring av Förslag till ändring av stadsplan för del av 
Askersund, Kv. Sundsbron 
Askersunds kommun, Örebro län 
 
Sydnärkes Byggförvaltning har bedömt att det med följande ändringar är lämpligt att gå 
vidare med förslaget: 
 

 Information gällande fornlämning införs på plankarta och i planbeskrivningen. 

 På den del av plankartan som ändras justeras planbestämmelserna i enlighet med 
Boverkets allmänna råd (2014:5). 

 Byggnadshöjd införs inom området för korsmark. 

 För att säkerställa att angränsande fastighet, Sundsbron 3, inte drabbas av insyn 
som betydande olägenhet, regleras byggrätten genom att fasad mot Sundsbron 3 
ska utformas med permanent insynsskyddade fönster på bottenplan, inom det 
område som angränsar till befintlig uteplats. Fönster på plan 2 (våningsplanet 
närmast över bottenplan) ska placeras med en minsta höjd om 160 cm över 
golvhöjden. 

 
 

 
Samrådsredogörelsen har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning 
 
Ulrika Åberg  Lars Johansson   
Planarkitekt  Förvaltningschef 


