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PLANBESKRIVNING 



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.

Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900.

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. 

HÄR ÄR VI NU



HANDLINGAR
Detaljplanehandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:1000 (A1)
- Planbeskrivning (denna handling)
 
Övriga handlingar i ärendet är:
- Fastighetsförteckning
- Behovsbedömning

BAKGRUND
Fastighetsägarna till Stora Forsa 1:136 har ansökt om planbesked för att detaljplanelägga 
fastigheten för bostäder i form av tomter för enbostadshus. Kommunen gav positivt 
planbesked och har gett i uppdrag till Sydnärkes Byggförvaltning att ta fram 
planhandlingar.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning av orten Stora Forsa, genom 
villatomter anpassade till befintlig karaktär i området. Huvuddragen i planen består av 
tomter för enbostadshus och med lokalgator som trafikförsörjer området. Inom planen 
finns även plats för reningsverk för att ta hand om avloppsvatten från bostäderna.

PLANPROCESSEN
Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900 då alla krav för detta 
är uppfyllda. 

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 §.

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. 
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PLANDATA

Läge, omfattning och markägoförhållanden
Planområdet omfattar ca 6.5 hektar och är beläget ca 2 mil från centrala Askersund. All 
mark inom planområdet ägs av de privata fastighetsägare som initierat planarbetet.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplan
I gällande översiktsplan för Askersunds kommun, som antogs 2016, är Stora Forsa och 
planområdet inte specifikt utpekat. Planförslaget bedöms dock stämma väl överens med 
de allmänna riktlinjer som översiktplanen redovisar gällande bostadsbyggnation inom 
kommunen.

Planförslagt bedöms inte strida mot gällande översiktsplan.

Fördjupad översiktsplan för Norra Vättern och dess stränder
År 1997 antogs en fördjupad översiktsplan för Norra Vättern och dess stränder. Syftet 
med planen var att vara restriktiv för att på lång sikt säkra friluftslivets och naturvårdens 
intressen gentemot olika former av exploatering och att vara aktiv för att främja och 
utveckla friluftslivet och turismen som en viktig del av näringslivet i bygden. Den 
fördjupade översiktsplanen utgör dock inte något hinder för utveckling och förtätning av 
själva orten Stora Forsa.

Planförslagt bedöms inte strida mot den fördjupade översiktsplanen för Norra Vättern och 
dess stränder.

Gällande detaljplaner
Planområdet omfattas inte av någon detaljplan och gränsar inte heller mot detaljplanelagt 
område.



FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Planens huvuddrag
Detaljplanens huvuddrag bygger på den bebyggelsekaraktär som finns i Stora Forsa idag, 
och tar tillvara möjligheten att förtäta orten och förbättre serviceunderlaget. 

Detaljplanen ger förutsättningar för att skapa fastigheter för enbostadshus längs med en 
lokalgator. En område för reningsverk för avloppsvatten och ett område för gemensamt 
borrade brunnar med tillhörande anläggning ges plats i planens norra delar.

Riksintressen
Planområdet ingår i område för riksintresse för rörligt friluftsliv och turism, vilket är ett 
riksintresse enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. Detta innebär att ett särskilt hänsynstagande 
måste tas i samband med exploatering i området för att inte inverka negativt på 
riksintressets syften. Riksintresset utgör dock inte något hinder för utveckling av befintliga 
tätorter eller det lokala näringslivet enligt 4 kap 1§ miljöbalken.

Planområdet bedöms vara en förtätning och utveckling av orten Stora Forsa, och därför 
inte strida mot syftena med riksintresseområdet. Planområdets läge, med bostäder och 
bilväg i direkt anslutning till plangränserna, och inga värden som bedöms nyttjas för 
friluftsliv och turism, gör det lämpligt för förtätning och på så vid bidra till en hållbar 
utveckling av Stora Forsa.

Planområdet gränsar till riktsintresse för väg, både befintlig och planerad. 
Riksintresseområdena gäller riksväg 50 som idag har sin dragning väster om planområdet, 
men som i framtiden planeras dras om inom en korridor öster om planområdet.

Genom att säkerställa det byggnadsfria avståndet till såväl befintlig som planerad 
vägsträckning bedöms inte detaljplanen hindra syftena med riksintresseområdena för väg.

Planområdet i relation till riksväg 50. Orange linje markerar befintlig sträckning, svart 
linje markerar ny dragning av riksvägen, med beräknad byggstart 2021.



Fornlämningar
Inga registrerade fornlämningar finns inom planområdet. Om fornlämningar påträffas vid 
markarbeten ska entreprenören omedelbart avbryta arbetet och meddela Länsstyrelsen, i 
enlighet med 2 kap 10 § lagen om kulturminnen.

Mark och vegetation
Planområdet består av åkermark som ej brukas och som ej bedöms ha några höga 
naturvärden, även friluftsvärdet är mycket begränsat. 

Marken sluttar upp från riksväg 50, mot nordöst. Marken består enligt SGUs jordartskarta 
av ett grundlager av postglacial sand, morän och berg. De geotekniska förutsättningarna 
bedöms vara goda, men närmre bedömning av grundläggningsmetoder får undersökas 
inom bygglovsprocessen.

Det finns inga kända markföroreningar i området. 

Befintlig bebyggelse
Planområdet är idag obebyggt men gränsar till omkringliggande villabebyggelse.

Bebyggelsen i Stora Forsa består i huvdsak av friliggande enbostadhus i två våningar, på 
fastigheter med en minsta storlek på ca 1000 kvm.

Planerad bebyggelse
För att anpassa området till befintlig bebyggelsestruktur i Stora Forsa anpassas  
byggnationen till att möjliggöra byggnation av villakaraktär. 

Planen reglerar bebyggelsen med en byggnadshöjd på högst 7 meter och en 
exploateringsbegränsning som möjliggör att byggnadsarean uppgår till maximalt 40% av 
fastighetsarean.

Trafik
Planområdet nås idag via en lokalgata som löper genom Stora Forsa, och som är 
sammankopplade med riksväg 50.

Planområdet avses huvudsakligen trafikförsörjas genom en lokalgata som kopplas till den 
befintliga gatan genom Stora Forsa. Viss bostadsmark nås via befintlig lokalgata genom 
Stora Forsa.

Kollektivtrafik
Det finns kollektivtrafik via buss 629, hållplats Forsaviken Norra, där befintlig lokalgata 
genom Stora Forsa möter riksväg 50.

Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykeltrafik avses integreras med biltrafik på gatorna inom planområdet.

Parkering
Parkerings avses lösas inom kvartersmark på respektive bostadsfastighet.

Risk för ras och skred
Ingen risk för ras och skred bedöms förekomma enligt den översiktliga regionala analysen.



Risk och säkerhet
Riksväg 50 är en rekommenderad primär väg för transporter av farligt gods. Vägsträckan 
som löper parallellt med planområdet är hastighetsbegränsad till 70 km/h. Planområdet 
ligger inte inom en tätort, utan räknas som landsbygd. Andelen tung trafik (översatt till 
lastbilar nedan) är ca 800 lastbilar/dygn.

Länsstyrelsen i Norrbotten har tagit fram en rapport; Riktlinjer för skyddsavstånd till 
transportleder för farligt gods. (2015). I rapporten står beskrivet att ”Säkerhet och hälsa 
är därför ett väsentligt allmänt intresse som ska beaktas i den fysiska planeringen. Plan- 
och bygglagen (2010:900), PBL, utgår från att kommunerna i sin planering beaktar 
sådana risker, för hälsa och säkerhet, som har samband med markanvändning och 
bebyggelseutveckling.”

Riktlinjerna redovisas för fyra kategorier av markanvändning, uppdelade med 
utgångspunkt i olika grader av känslighet (se Tabell 1). De fyra kategorierna redovisas 
nedan och bygger på samma princip som Länsstyrelserna i Stockholm, Västra Götaland 
och Skåne använder för zonindelning.

Tabell 1 - kategorier för markanvändning



Ett s.k. uppmärksamhetsavstånd till transportleder för farligt gods har upprättats som
vägledning vid bedömning om en lokalisering är möjlig i närheten av en rekommenderad
trafikled.

Uppmärksamhetsavståndet är det kortaste avståndet till transportled där bebyggelse kan
uppföras, oavsett typ och omfattning. Uppmärksamhetsavståndet räknas från närmaste
vägkant (där vägbeläggningen slutar). I rapporten anges 60 meter som 
uppmärksamhetsavstånd.

När bebyggelsen ligger innanför uppmärksamhetsavståndet kan det krävas åtgärder. I detta
fall är det nödvändigt att göra en bedömning med utgångspunkt i följande uppgifter:

• Aktuell transportled, dvs. väg (tätort, landsbygd eller ort med gruvdrift) eller
järnväg?
• Aktuell hastighetsbegränsning vid vägtransport
• Antal lastbilar eller antal godståg som trafikerar transportleden. ÅDT5 avrundas
uppåt till närmsta 100-tal (lastbilar/dygn) alt. 10-tal (godståg/dygn)
• Aktuell markanvändning (Zon A-D).

När ovanstående uppgifter är kända kan rekommenderade skyddsavstånd återfinnas i
tabellen nedan; tabell 2.

Tabell 2

Illustration gällande uppmärksamhetsavstånd



Riksväg 50 som löper förbi planområdet har ett beräknat ÅDT (lastbil) på ca 800 fordon/
dygn. Tabellen innefattar upp till 600 fordon per dygn och här därför räknats upp för 
att kunna användas i den aktuella situationen. Utifrån tabellen bör ett rekommenderat 
skyddsavstånd hamna på 50 meter.

Inom planområdet möjliggörs ingen bostadbebyggelse inom 50 meter från närmaste 
vägkant från riksväg 50. Eftersom aktuellt avstånd till transportled för farligt
gods är längre än rekommenderat skyddsavstånd bedöms inte riskreducerande åtgärder 
bedöms bli aktuella.

Den typ av anläggning som möjliggörs med ett närmare avstånd till rv 50, är den 
avloppsanläggning som tillhör planområdet. I den ovan nämnda rapporten bedöms denna 
typ av anläggning som att den beräknade risknivån i dessa fall är så pass låg att risken kan
tolereras utan krav på särskilda åtgärder.

Buller
I enlighet med Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör följande 
riktvärden följas:

3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan 
ska anordnas i anslutning till byggnaden.

En bedömning via bullerberäkningsprogramet Trivector Buller II, visar att genom en 
avstånd på minst 50 meter från riksväg 50 till planerad bostadsbebyggelse beräknas 
riktvärdena inte överskridas vid bostadsbyggnads fasad inom planområdets byggrätter.

Genom att placera uteplatser i skyddat läge, med huvudbyggnad som bullerreducerande 
skydd, kan även riktvärdena för bullernivåer vid uteplatser hållas.

Dagvatten
Dagvatten från fastigheter bedöms kunna omhändertas på tomtmark.

Teknisk försörjning
Det finns inget kommunalt vatten- och avlopp i området. Vald lösning för dricksvatten 
är borrade hål i ett särskilt avsatt område inom planområdet. Från den gemensamma 
vattentäkten dras ledningar till respektive tomt inom planområdet.

Avloppsvatten från bostadsfastighetena kommer att ledas till en lokalt reningsverk
inom planområdet.

Energieffektiva byggnader
När man bygger ett nytt hus ska man göra en energiberäkning som visar att det nya
huset kommer att klara de krav som finns i BBR:s (Boverkets byggregler) avsnitt 9
Energihushållning. Huset får inte använda mer än ett visst antal kilowattimmar per
kvadratmeter och år (kWh/m2 och år).

En tredjedel av Sveriges energianvändning går till bostäder och lokaler, varav närmare 
sextio procent går till uppvärmning. Inom fastighetssektorn är möjligheterna stora
att använda energin effektivare. Potentialen för att spara energi genom att förbättra
byggnadernas energiprestanda är stor.
 



Senast den 31 december 2020 ska EU:s medlemsstater se till att alla nya byggnader 
är nära-nollenergibyggnader, enligt det omarbetade direktivet om byggnaders 
energiprestanda. Medlemsländerna ska även vidta åtgärder för att stimulera att byggnader 
som renoveras omvandlas till nära-nollenergibyggnader. Direktivet innebär att alla nya 
byggnader på sikt ska vara mycket energieffektiva och att ombyggnad ska göras så att 
man väsentligt förbättrar byggnadens energiprestanda. I regeringens skrivelse Vägen till 
nära-nollenergibyggnader (Skr. 2011/12:131) presenteras Sveriges handlingsplan för nära-
nollenergibyggnader. 

Askersunds kommun uppmuntrar byggande med högre ställda energikrav än de som 
nu anges i BBR, för att uppnå en hållbar energieffektivitet som främjar både vår 
gemensamma miljö som den enskilde fastighetsägaren. 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Preliminär tidplan
Samråd: Hösten 2017
Granskning: Vintern 2017/2018
Antagande: Vintern 2018
Laga kraft: Våren 2018

Vatten- och avlopp
Det finns inget kommunalt vatten- och avlopp i området. Vald lösning för dricksvatten är 
borrade hål i ett särskilt avsatt område inom planområdet.

Avloppsvatten från bostadsfastighetena kommer att ledas till en lokalt reningsverk
inom planområdet. Teknikbyggnad kan komma att behöva uppföras inom detta område.

Reningsverkssystemet består av:
1. Primär sedimenteringskammare, slam/organisk process med buffert för att klara
belastningar i flöden framåt.
2. Biologisk reningsprocess med syresättning
3. Sekundär sedimenteringskammare
4. Fördelningsbrunn, för att fördela vattenflödet jämnt mellan fosforfiltren
5. Fosforbrunnar med fosforfilter i lösvikt Polonite

Samtliga av ovan reningsverks funktioner och reningsgrader möter de krav som framgår i
miljöbalken, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Havs- 
och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten
(HVMFS 2016:17) och Naturvårdsverkets allmänna råd och föreskrifter om rening av 
avloppsvatten från tätbebyggelse. De är också CE-certifierade (EN 12566-3).

El- och teleledningar
El- och teleledningar finns i området. Kapacitetsbehov och eventuella ledningsflyttar 
behöver utredas för att säkerställa planområdets el- och teleförsörjning. Eventuella 
ledningsflyttar bekostas av den som initierar flytten.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 (tio) år efter det att planen vunnit laga kraft.

Före genomförandetidens början får bygglov för åtgärder enligt planen inte ges. Före 
genomförandetidens utgång får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda 
fastighetsägares vilja.



Ett undantag är dock om en ändring är nödvändig på grund av nya förhållanden av stor 
allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. Ett annat undantag är införande 
av bestämmelser om fastighetsindelning och bestämmelser om rättighetsområde. 
Fastighetsägarna har under planens genomförandetid en garanterad byggrätt i enlighet 
med planen. Om planen ersätts med en ny, ändras eller upphävs under genomförandetiden 
har fastighetsägarna rätt till ersättning av kommunen för den skada som uppkommer för 
dem.

Huvudmannaskap
Allmänn plats inom planområdet består av gatumark och naturmark. Eftersom väghållare 
till angränsande gata är enskild och området inte idag berörs av kommunal skötsel bedöms 
det lämpligt med enskilt huvudmannaskap inom planområdet.

Vid enskilt huvudmannaskap åligger ansvaret för allmän plats fastighetsägarna 
gemensamt. Ofta inrättas en gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen. 
Gemensamhetsanläggningen kan i sin tur organiseras genom en samfällighetsförening. 
Gemensamhetsanläggningen ansvarar för byggande och underhåll av de allmänna 
platserna. Till skillnad från vad som gäller för kommunalt huvudmannaskap, finns det 
inte något krav om att de allmänna platserna med enskilt huvudmannaskap ska ordnas 
efter hand som detaljplanen förverkligas. Därför måste det finnas ett visst intresse från 
fastighetsägarna att genomföra planen för att enskilt huvudmannaskap ska kunna fungera.

I detaljplan går det endast att bestämma att det ska vara enskilt huvudmannaskap 
och inte vem eller vilka som ska ha ansvaret. Det är alltså inte möjligt att genom en 
planbestämmelse ange vem som ska vara huvudman istället för kommunen.

Efter att detaljplanen vunnit laga kraft kan fastighetsbildning ske i enlighet med 
detaljplanen. Lantmäteriet ansvarar för fastighetsbildning efter begäran från 
fastighetsägare eller annan ansvarig part.

Ekonomiska frågor
Planarbetet bekostas i helhet av fastighetesägarna till Stora Forsa 1:136, genom planavtal 
med kommunen.

Fastighetskonsekvenser
Detaljplanen utgör erforderligt underlag för fastighetsbildning. Efter att detaljplanen 
vunnit laga kraft kan fastighetsbildning ske i enlighet med detaljplanen. Lantmäteriet 
ansvarar för fastighetsbildning efter begäran från fastighetsägare eller annan ansvarig part.

Nya bostadsfastigheter styckas av från fastigheten Stora Forsa 1:136. Gatumark, 
naturmark och mark för reningsverk och avloppsanläggning styckas av och 
gemensamhetsanläggning tillskapas för dessa markområden.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes byggförvaltning.

Ulrika Åberg   Jonas Kinell   Lars Johansson  
Planarkitekt   Planarkitekt   Förvaltningschef


