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Detaljplan för fastighet Skolan 2 m.fl. (Gamla 
sjöängsskolan) Askersunds kommun, Örebro län. 

Sammanfattning av planförslaget 

Planområdet är beläget mitt i centrala Askersund och omfattar gamla Sjöängsskolan och idrottshallen. 

Planförslaget föreslår i huvudsak att möjliggöra bostäder, men även för centrum, park, parkering, 

besöksanläggning och skola.  

Granskningen 

I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 18 § har planförslaget varit tillgängligt för 

granskning under tiden mellan 2020-12-18 och 2021-01-29. Berörda sakägare, kommunala instanser, 

statliga myndigheter, berörda fastighetsägare, organisationer och övriga berörda har underrättats. 

Förslaget har varit utsänt för kännedom via brev till berörda, en underrättelse har publicerats på 

kommunens anslagstavla. Alla planhandlingar i sin helhet har funnits tillgängliga på Samhällsbyggnad 

Sydnärkes hemsida. Efter granskningen har 9 yttranden inkommit. I detta dokument sammanställs och 

besvaras inkomna synpunkter som berör detaljplanen. Samtliga yttranden finns att tillgå i sin helhet på 

Samhällsbyggnad Sydnärke.  

Yttranden har lämnats av: 

Namn Inkommit 

1. Länsstyrelsen Örebro län 2021-01-29 

2. Lantmäteriet 2021-01-28 

3. Trafikverket 2021-01-18 

4. Sydnärkes Miljönämnd 2021-02-01 

5. Sydnärkes kommunalförbund 2020-12-22 

6. Kultur- och tekniknämnden 2021-02-26 

7. Vattenfall Eldistr ibution AB 2021-01-27 
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8. Fastighetsägare 1 2021-01-25 

9. Fastighetsägare 2 2021-01-28 
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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 människors hälsa, med avseende på trafikbuller, måste lösas på ett 

tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte ska prövas av 

Länsstyrelsen. 

 
Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL 

 

Trafikbuller 

De bullerutredningar som har tagits fram för planförslaget visar att de riktvärden för buller som anges 

för uteplats i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader överskrids vid planerade 

bostadsfasader mot Torebergsvägen, Drottning Kristinas väg samt ev. mot Sundsbrogatan. I 

samrådsskedet fanns på plankartan en planbestämmelse som reglerade att riktvärdena för uteplats ska 

klaras och i samrådsredogörelsen anges att planbestämmelsen om uteplats görs om till en 

utformningsbestämmelse samt omformuleras enligt våra synpunkter i samrådsskedet. Bestämmelsen är 

dock borttagen från plankartan, Länsstyrelsen anser att den ska läggas in som en 

utformningsbestämmelse och omformuleras, förslagsvis: ”Minst en uteplats som anordnas i anslutning 

till bostadsbyggnad ska anordnas eller utformas på så sätt att 50 dBA ekvivalent nivå inte överskrids 

vid uteplatsen, samt så att 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids med mer än 10 dBA maximal 

ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06:00 och 22:00”.  

För att säkerställa att riktvärdena för buller enligt förordning (2015:216) efterlevs vid ett 

genomförande av detaljplanen anser Länsstyrelsen att planbestämmelsen f1behöver innehålla samtliga 

relevanta riktvärden, förslag på formulering: ”Om bullernivåerna överstiger 60 dBA ekvivalent nivå 

gäller: Minst hälften av bostadsrummen i en bostad ska vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent 

ljudnivå inte överskrids vid fasad och 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22:00 och 

06:00 vid fasad. För en bostad om högst 35 kvadratmeter boarea gäller istället att bullret inte ska 

överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad”. På s. 19 i planbeskrivningen står felaktigt att minst 

hälften av bostadsrummen ska vara vända mot en sida där 60 dBA dygnsekvivalent ljudnivå inte 

överskrids vid fasad, formuleringen behöver justeras enligt ovan. 
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I samrådsskedet påpekade Länsstyrelsen att det i bullerutredningen inte har gjorts beräkningar av 

ljudnivån för någon byggnad i den södra delen av planområdet. Länsstyrelsen kan konstatera att 

sådana beräkningar fortfarande inte har gjorts för den sydvästra delen av planområdet och att det av 

planhandlingarna inte framgår om bestämmelsen f1 klaras i denna del av planområdet. Utifrån vad 

Länsstyrelsen kan utläsa av ljudutbredningskartorna i bullerutredningen ser det ut att finnas risk att 

bullerriktvärden enligt förordning (2015:216) överskrids här. Länsstyrelsen anser att det i 

planhandlingarna behöver tydliggöras om bullerriktvärden enligt förordning (2015:216) klaras här, 

särskilt med tanke på att denna del av planområdet omringas av flera gator vilket skulle kunna försvåra 

möjligheten att anordna en skyddad sida. 

Råd enligt 2 kap. PBL 

Generellt biotopskydd 

Om alléer riskerar att skadas vid ett genomförande av detaljplanen krävs dispens från det generella 

biotopskyddet, vilket också framgår i planbeskrivningen. Det generella biotopskyddet innebär att det 

är förbjudet att skada biotoper som omfattas av skyddet. Dispensprocessen hanteras i separat process 

utanför planprocessen och bör sökas snarast under planprocessens gång. Länsstyrelsen får medge 

dispens från biotopskyddet om det finns särskilda skäl. En prövning av om det finns särskilda skäl 

avgörs från fall till fall och alternativa lösningar behöver utredas. I första hand ska dock 

skyddsåtgärder vidtas för att undvika skada på biotoperna. 

Dagvattenhantering 

I samrådsskedet fanns på plankartan en generell planbestämmelse som angav att dagvatten från tak 

och hårdgjorda ytor ska fördröjas på den enskilda fastigheten genom avledning till grönytor eller 

fördörjningsmagasin innan det avleds till det kommunala ledningsnätet. Länsstyrelsen anser att det i 

planhandlingarna behöver framgå varför denna bestämmelse nu är borttagen, alternativt återinföra den 

på plankartan. 

Skredrisk 

Enligt Länsstyrelsens ras- och skredkartering finns risk för skred i planområdet. Detta behöver beaktas 

vid genomförandet av planen samt nämnas i planbeskrivningen. 

Planbestämmelser 

Bestämmelse om att endast rad-, par- och kedjehus är tillåtet bör anges som en egenskapsbestämmelse 

om utformning, såsom i bestämmelsen – Endast friliggande enbostadshus.  
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Bestämmelsen e4 är svårtolkad. Om avsikten är att relatera byggnadsarea till användningsområdet bör 

”markanvändningen” bytas ut mot ”användningsområdet”. 

Bestämmelsen p3 anger att bl.a. att komplementbyggnad ska placeras 2,5 meter från angränsande 

tomt/fastighet. Fastighet och tomt är olika begrepp, Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen 

istället använder begreppet ”fastighetsgräns”. Även i bestämmelsen p6 bör begreppet fastighetsgräns 

användas. 

Länsstyrelsen anser att det är svårt att uttyda vad som är prickmark och vad som är korsmark på 

plankartan. Det är framför allt korsmarken som behöver tydliggöras på plankartan. 

På plankartan finns en upplysningstext om den i dagsläget gällande tomtindelningen för kv. Skolan. 

Texten bör avslutas med orden ”upphör att gälla” för att tydliggöra att den inte gäller vidare efter att 

planförslaget vunnit laga kraft. 

 

Kommentar: 

Bestämmelsen om för buller som anges för uteplats läggs till i enlighet med Länsstyrelsens förslag.  

Bestämmelsen f1 formuleras om i enlighet med Länsstyrelsens förslag. Planbeskrivningen justeras 

tillika.  

Samhällsbyggnad Sydnärke håller med och gör en kompletterande bullerutredning. Underlaget läggs 

till planhandlingar. 

Bestämmelse om dagvatten läggs till i planhandlingarna.  

Planbeskrivningen kompletteras gällande ras- och skredrisk. 

Användningarna görs om och rad-, par- och kedjehus sätts som en utformningsbestämmelse. 

Bestämmelsen e4 görs ändras och ordet markanvändning byts ut mot användningsområdet.  

P3-, och P6-bestämmelsen ändras och ordet tomt tas bort.  

Planhandlingarna revideras så att prick- och korsmarken framgår tydligare.  

Upplysningstexten uppdateras och ”upphör att gälla” läggs till.  
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2. Lantmäteriet 

Sammanfattning: 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

Plankartan 

Kombinationer av användningsbestämmelser bör betecknas med samtliga relevanta beteckningar och 

redovisas var för sig i listan med planbestämmelser. I detta fall är bestämmelserna B/C, B1/C, B2/C 

och S/B/C redovisade på samma rad bland planbestämmelserna. 

Vanligtvis utgör bestämmelse om att endast rad-, par- och kedjehus är tillåtet en 

egenskapsbestämmelse om utformning. I planen finns en egenskapsbestämmelse om endast 

friliggande enbostadshus. 

Bestämmelsen p1 och p2 relaterar till en ”förgårdslinje”, Lantmäteriet anser det vara oklart vad en 

förgårdslinje är och kan inte finna någon förgårdslinje utritad i plankartan. Dessa bestämmelser 

behöver tydliggöras. 

p6 säger att byggnad ska placeras 2,5 meter från tomt/fastighet. Fastighet och tomt är inte samma sak. 

Lantmäteriet rekommenderar att kommunen istället skriver minst 2,5 meter från fastighetsgräns. 

Bestämmelsen e4 är svårtolkad. Lantmäteriet uppfattar att kommunen har för avsikt att relatera 

byggnadsarean till användningsområdet. ”Markanvändningen” bör då bytas ut mot 

”användningsområdet”. 

Teckenförklaring till grundkartan saknas. 

Koordinatsystem i plan och höjd saknas. 

Datumangivelse för grundkartans och fastighetsindelningens aktualitet saknas. 

På plankartan finns en upplysningstext om den i dagsläget gällande tomtindelningen för kv. Skolan. 

Lantmäteriet anser att meningen ”Tomtindelning gällande som fastighetsindelningsbestämmelse för 

kvarteret Skolan i Askersunds stad, akt nr 1882K-B73” bör avslutas med orden ”upphör att gälla” för 

att tydliggöra att den inte gäller vidare efter att planförslaget vunnit laga kraft. 

X-område 

Av planbeskrivningen framgår att allmänheten ska ha tillgång till ett gång- och cykelstråk i den 

sträckning som det röda strecket i illustrationskartan visar på s. 19 i planbeskrivningen. I plankartan 

finns x-område inom den gula kvartersmarken för bostäder men inte inom den röda kvartersmarken. 
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I planbeskrivningen måste det tydliggöras att det är kommunen som ska ansvara för drift och underhåll 

av x-området.  

Lantmäteriet anser dock att kommunen bör planlägga områden som ska vara tillgängliga för 

allmänheten, i detta fall det allmänna gång- och cykelstråket, som allmän plats, särskilt eftersom gång- 

och cykelstråket angränsar allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap 

Infart till Sjöängshallen och kanslihuset 

Av planbeskrivningen framgår att infart till Sjöängshallen och Kanslihuset föreslås ske från 

Sjöängsgatan vid korsningen med Baldersgatan. Inledningsvis står att det ska ske med servitut och i 

nästa mening nämns en föreslagen gemensamhetsanläggning. Lantmäteriet antar då att Sjöängshallen 

och Kanslihuset ska bli olika fastigheter, vilket i sig behöver tydliggöras eftersom det inte syns någon 

tänkt fastighetsgräns i illustrationskartan på sida 19 i planbeskrivningen. Om man antar att 

fastighetsgränsen ska dras i gränsen mellan SBC och BC så kommer gemensamhetsanläggningen inte 

att gå hela vägen fram till kanslihusets gräns om den dras i blå sträckning enligt illustrationskartan. 

Det behöver förtydligas vilken yta som kommunen avser att gemensamhetsanläggning för infartsväg 

ska bildas. 

 
Det behöver också beskrivas hur parkering ska lösas till Kanslihuset, ska parkering ske på annan 

fastighet behöver ett servitut bildas. Ska parkeringen användas av flera fastigheter behöver en 

gemensamhetsanläggning bildas. 

Kommunen bör överväga att planlägga ett markreservat g för att reservera utrymme för infarten och 

ev. parkering. Gemensamhetsanläggning kan inte upplåtas på samma yta som ett servitut för gång- och 

cykeltrafik vilket gör att kommunen måste se över hur infarten samt gång- och cykelvägen ska 

kombineras. 

Endast U-område säkerställer inte ledningarna 

Hur ska ledningar för vatten- och avlopp dras fram till kanslihuset. Lantmäteriet antar att där finns 

befintliga ledningar men i plankartan finns inget u-område. 

Genom att lägga ut markreservatet för allmännyttiga underjordiska ledningar s.k. uområde ser 

kommunen dels till så att det inte blir planstridigt att lägga dessa på kvartersmark och dels att 

lovpliktiga åtgärder inte kan utföras som hindrar ledningen, men det bildas ingen rättighet genom att 

kommunen lägger ut ett u-område i planen. För att säkerställa att ledningarna får vara kvar behöver 

normalt sett ledningsrätt eller servitut upplåtas. Det är inte beskrivet i genomförandeavsnittet av 

planbeskrivningen. 
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Delar av planen som bör förbättras/ses över  

Kvm tillåten exploatering angiven per fastighet 

Planbestämmelsen kring exploateringsgrad är utformade så att en viss angiven byggnads- eller 

bruttoarea är tillåten per fastighet. Lantmäteriet vill här påminna om att det inte finns några 

fastighetsindelningsbestämmelser angivna i planförslaget och att detta innebär att det i vissa fall kan 

vara möjligt att kvartersmarken delas upp i flera olika fastigheter. Ett sådant scenario innebär med 

nuvarande formulering av planbestämmelserna att den tillåtna byggnads- eller bruttoarean inom ett 

kvarter till exempel fördubblas om kvarteret delas i två fastigheter istället för att ingå i en fastighet. 

Om detta inte är kommunens avsikt bör kopplingen till fastighet tas bort ur planbestämmelsen. 

 

Kommentar: 

Markanvändningar görs om till utformningsbestämmelser i enlighet med Lantmäteriets förslag. 

P1 formuleras om till ”Huvudbyggnad ska placeras i linje med egenskapsområde med Drottnings 

Kristinas väg. ” 

P2 formuleras om till ”Huvudbyggnad ska placeras i linje med egenskapsområde med Sjöängsgatan.” 

Bestämmelsen P6 ändras och ordet tomt tas bort. 

Bestämmelsen ändras till användningsområdet 

Grundkartan revideras och läggs in korrekt.  

X-området tas bort i plankartan och istället ska avtalsservitut upprättas för att säkerställa allmänhetens 

tillgång.  

En gemensamhetsanläggning läggs till i plankartan för att säkerställa infartsväg till Kanslihuset. 

Planbeskrivningen förtydligas hur parkering vid kanslihuset ska lösas.  

Vattenledning som finns i linje med parken, som i granskningshandlingen finns inom x-område, görs 

om till parkmark. Ett u-område läggs till i sydvästra delen av kanslihuset för att skydda 

vattenledningen.  

Bestämmelsen revideras och ändras och kopplas till användningsområdet. Således ”Högsta 

utnyttjandegrad i byggnadsarea användningsområdet är 30, 40, 50 %”  
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3. Trafikverket 

Sammanfattning: 

Trafikverket har inget att erinra i ärendet. 

 

 

4. Sydnärkes Miljönämnd 

Sammanfattning: 

Sydnärkes miljönämnd ställer sig positiv till detaljplanen på fastigheten Skolan 2 m.fl och har inga 

synpunkter angående detaljplanen. 

 

5. Sydnärkes kommunalförbund 

Sammanfattning: 

Sydnärkes kommunalförbund har inget att erinra.  

 

6. Kultur- och tekniknämnden 

Sammanfattning: 

Kultur- och tekniknämnden samrådsyttrande föll bort under samrådsskedet. Detta lägg in i detta 

granskningsutlåtande.  

I samrådet yttrande sig Kultur- och tekniknämnden 2020-11-05: 

Kultur- och tekniknämnden har inget något att erinra mot det reviderade förslaget.  

I granskningsyttrande Kultur- och tekniknämnden att framföra om att grusplanen inom planområdet 

bör behållas som allmän yta för fritidsaktiviteter och att ärendet ska tillbaka för politiskt beslut innan 

planen bebyggs, om inte annan yta hittas för liknande ändamål. 

Kommentar 
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Grusplanen har aldrig varit en allmän yta, utan det har varit planlagd för allmänt ändamål. Detta 

innebär att ytan ska vara tillgängligt kommunal service som till exempel skola. Vidare måste 

detaljplanen först vinna laga kraft, vilket kräver ett politiskt beslut i kommunfullmäktige och sedan ett 

politiskt beslut i byggnadsnämnden för att få själva bygglovet.  

7. Vattenfall Eldistribution AB 

Sammanfattning: 

Vattenfall Eldistribution noterar att det i framtagen Planhandling bl.a. står följande ur 

planbeskrivningen: 

”Teknisk försörjning 

Allmännyttiga ledningar hamnar inom allmän plats, vid mindre delar hamnar ledningarna inom 

kvartersmark och dessa skyddas med u-område. 

Transformatorstationen planers för i nordöstra hörnet av planområdet. ” 

Vattenfall Eldistribution vill påminna om att det är en befintlig transformatorstation inom det område 

där komplettering skett med E1-område sedan samrådet. D.v.s. det planeras inte för någon ytterligare 

transformatorstation. 

Vattenfall Eldistribution vill också påminna om att avstånd från befintlig transformatorstation till 

planerad ny bebyggelse måste vara minst 5 meter. 

Vattenfall Eldistribution AB har i övrigt inget att erinra i rubricerat ärende. 

Kommentar: 

Planbeskrivningen revideras och förtydligar att transformatorstationen är befintlig.  

Markanvändning för teknisk anläggning utökas till 5 meter från befintlig transformatorstation. 

 

 

8. Fastighetsägare 1 

Sammanfattning: 

Fastighetsägare 1 har inget att invända mot detaljplanen förutom att trafiksituationen noggrant ska ses 

över då flera allvarliga händelser har inträffat i korsningen Sundsbrogatan Drottning Kristinas väg, 

dock utan skador. 
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Fastighetsägare 1 förväntar sig att eventuella olägenheter som vibrationer, kraftiga skakningar o dyl 

noteras på sin fastighet under eventuell byggnation. 

Kommentar: 

Korsningen Sundsbrogatan och Drottning Kristinas väg är med inom planområdet. Trafikhinder eller 

andra lösningar specificeras eller löses inte inom ramen för en detaljplan. Informationen tas med 

vidare till tjänstepersoner inom kommunen för att titta på problemet.  

Byggherren ansvarar för eventuella skador vid exploatering. Vidare har de ansvar för att det sker på ett 

korrekt sätt och eventuella skador ersätts.  

 

9. Fastighetsägare 2 

Sammanfattning: 

Vi som bor i intilliggande fastigheter på Bragegatan 1, Bragegatan 2, Bragegatan 3, Bragegatan 5 och 

Sjöängsgatan 8 vill framföra följande gemensamma synpunkter på detaljplanen. 

Vi tycker fortfarande att det är positivt att man i detaljplanen tar hänsyn till den intilliggande 

villastadens utseende och miljö och att man valt att endast placera friliggande enbostadshus längs med 

Sjöängsgatan. Bostäder som enligt planen till storlek, utseende och materialval ska smälta in i befintlig 

miljö, vilket vi förväntar oss att de kommer att göra. I den version av detaljplanen som vi lämnade 

synpunkter på i somras så användes begreppet högsta nockhöjd 9 meter. I den nya versionen av 

detaljplanen så är detta ändrat till högsta byggnadshöjd 6 meter. Vad får detta för påverkan på de 

friliggande husens totala höjd? All annan bebyggelse i detaljplanen har en högsta nockhöjd. Varför 

denna skillnad? 

Eftersom planen privatiserar allmän platsmark så undrar också vi om det finns någon reglering på 

fastighetsstorlekarna. Förutom att husen ska smälta in i den befintliga bebyggelsen så bör även 

tomterna harmonisera med den äldre tomternas utformning i området. 

Har man i planen tagit hänsyn till hur mycket ny bebyggelse kommer att skugga befintliga 

bebyggelsen? 

Vi vill återigen betona när det gäller att öppna upp Stöökagatan till Bragegatan för genomfartstrafik så 

upplevs det av oss som bor i området som mycket negativt. Det finns inte behov av ytterligare en 

infart till området då det redan är lätt tillgängligt via Sundsbrogatan och Torebergsvägen. Det är 

positivt att man anlägger en gång- och cykelväg längs Drottning Kristinas väg, men vi tror inte att det 

kommer avlasta Sjöängsgatan som skolväg för många skolelever till och från Sjöängen. Kommer man 
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från Närlunda eller Lustenrust så är Sjöängsgatan den närmaste vägen. Det skulle påverka 

trafiksäkerheten negativt om det är ytterligare en gata att korsa på väg till skolan, samt på väg till 

idrottslektionerna i Sjöängshallen. Dessutom måste ev biltrafik på den nya vägen även korsa den 

nyanlagda gång- och cykelvägen. 

Vilka kriterier ligger till grund för bedömningen att trafiken på Sjöängsgatan och Bragegatan inte 

kommer att öka? Med ett ökat antal bostäder och om man öppnar upp förlängningen av Stöökagatan 

för genomfartstrafik så borde det leda till en större trafikmängd på både Sjöängsgatan och Bragegatan. 

Vi vidhåller att kommunen ska behålla de fina alléer och övriga träd som finns i området. Det står 

väldigt luddigt hur man avser att göra med träden. ”Kan med fördel bevaras” och ”skall kunna sparas”. 

Det måste gå att anpassa bebyggelsen så att de hundraåriga ekarna kan bevaras så att den biologiska 

mångfalden inte påverkas. 

Kommentar: 

Det får ingen påverkan på höjd på byggnationen. Två våningar möjliggörs fortsatt.  

Den gällande detaljplanen Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för del av 

Askersunds stad (Kv. Skolan m.fl.) är planlagd för allmän byggnad inom byggnadskvarter. 

Byggnadskvarter innefattar områden som är avsedda för allmänna byggnader och enskild 

byggnation. Exempel på detta är bostadsändamål, handelsändamål, industriändamål.  

Vidare är byggnadskvarter specificerat till användningen till ”område för allmänt område.” 

Detta innebär ytan ska användas för allmänna byggnader. Boverket beskriver allmänna 

byggnader som ”allmän byggnad menas enligt praxis byggnad avsedd att tjäna ett sådant 

ändamål som det tillkommer stat eller kommun eller menighet att tillgodose. Som exempel på 

allmän byggnad tillhörande staten kan nämnas post…förvaltningsbyggnader, rådhus och 

brandstation samt tingshus, sjukhus och skola.” 

Ytan är således inte tänkt eller planlagd som park, utan grönytan har uppkommit i tiden 

mellan rivningen av gamla sjöängsskolan och en ny exploatering av området.  

Förvaltningens mål är att återskapa ett likartade fastigheter som finns befintligt i området. 

Bedömningen görs dock att fastigheternas storlek kommer blir indirekt reglerade i och med de 

andra bestämmelserna. Bedömning görs att det inte krävs.   
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Bedömningen som görs av förvaltningen är att skuggning inte kommer bli ett problem för 

befintliga fastigheter. Detta bygga på att solen inte är så mycket i nordväst.  

I detaljplanen möjliggör endast en gata. Hur denna gata kommer utformas är i dagsläget oklart 

och styrs inte i detaljplanen. Det är fortsatt öppet om det blir en enkelriktad, dubbelriktad eller 

gångfartsområde. Detta bestäms, i alla processer, i ett senare skede. Samhällsbyggnad 

Sydnärke instämmer att det är oklokt att låta elever och andra medborgare korsa fler bilvägar 

än onödigt många bilvägar. Detta förmedlas vidare till tjänstepersoner i Askersunds kommun.  

Bedömning är gjort utav tjänstepersoner inom kommunen med expertis inom området. En 

marginell ökning kommer ske, men bedöms inte ha någon större negativ åverkan för 

boendena i området. Förvaltningen instämmer att trafiken kommer öka, men marginellt. 

Boende kommer använda nya förläningen av stöökagatan och Bragegatan. Bedömningen är 

att genomfartstrafik inte kommer öka in i bostadsområdet genom att ta Bragegatan och vidare 

mot Joel Haugardsgatan. Utan ökning skulle ske Sjöängsgatan och sedan mot 

Torebergsvägen. Förvaltningen vill betona att utformningen av förlängningen av Stöökagatan 

/Bragegatan inte är bestämd och inte styrs i en detaljplan. Det sker i en senare del av 

processen. Utformningen av gatan styr mycket hur trafikökningen kommer bli. Om det blir en 

enkelriktad som Stöökagatan är idag, eller om det blir en dubbelriktad gata. Andra lösningar 

som hindrar eller gör det mindre attraktivt att ta gatan finns också, till exempel ett förlägga ett 

gångfartsområde över förlängningen.  

Södra byggrätten och delar av den västra byggrätten ligger i riktning för middag och 

eftermiddagssol. Bedömningen som görs att föreslagen byggnation är likvärdig höjd och 

kommer inte skapa skuggning på befintliga fastigheterna på ett sådant sätt som kommer 

påverka mer än marginellt.  

Samhällsbyggnad Sydnärke och Askersunds kommun vill att så mycket av träden ska bevaras. 

Byggnation ska anpassas så träden kan bevaras. Men exploateringen kan inte helt anpassas 

efter träden. 
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Förslag till revidering av detaljplan för fastighet Skolan 2 
m.fl. (Gamla sjöängsskolan) Askersunds kommun, Örebro 
län. 

Samhällsbyggnad Sydnärke har bedömt att det är lämpligt att gå vidare med följande justeringar: 

 Planbeskrivningen revideras och förtydligar att transformatorstationen är befintlig.  

 Markanvändning för teknisk anläggning utökas till 5 meter från befintlig transformatorstation. 

 Bestämmelsen om för buller som anges för uteplats läggs till i enlighet med Länsstyrelsens förslag.  

 Bestämmelsen f1 formuleras om i enlighet med Länsstyrelsens förslag. Planbeskrivningen justeras 
tillika.  

 Kompletterande bullerutredning görs och läggs till planhandlingar. 

 Bestämmelse om dagvatten läggs till i planhandlingarna.  

 Planbeskrivningen kompletteras gällande ras- och skredrisk. 

 Användningarna görs om och rad-, par- och kedjehus sätts som en utformningsbestämmelse. 

 Bestämmelsen e4 görs ändras och ordet markanvändning byts ut mot användningsområdet.  

 P3-, och P6-bestämmelsen ändras och ordet tomt tas bort.  

 Planhandlingarna revideras så att prick- och korsmarken framgår tydligare.  

 Upplysningstexten uppdateras och ”upphör att gälla” läggs till.  

 Markanvändningar görs om till utformningsbestämmelser i enlighet med Lantmäteriets förslag. 

 P1 formuleras om till ”Huvudbyggnad ska placeras i linje med egenskapsområde med Drottnings 
Kristinas väg. ” 

 P2 formuleras om till ”Huvudbyggnad ska placeras i linje med egenskapsområde med Sjöängsgatan.” 

 Bestämmelsen P6 ändras och ordet tomt tas bort. 

 Bestämmelsen ändras till användningsområdet 

 Grundkartan revideras och läggs in korrekt.  

 X-området tas bort i plankartan och istället ska avtalsservitut upprättas för att säkerställa 
allmänhetens tillgång.  

 En gemensamhetsanläggning läggs till i plankartan för att säkerställa infartsväg till Kanslihuset. 
Planbeskrivningen förtydligas hur parkering vid kanslihuset ska lösas.  

 Vattenledning som finns i linje med parken, som i granskningshandlingen finns inom x-område, görs 
om till parkmark. Ett u-område läggs till i sydvästra delen av kanslihuset för att skydda 
vattenledningen.  

 Bestämmelsen revideras och ändras och kopplas till användningsområdet. Således ”Högsta 
utnyttjandegrad i byggnadsarea användningsområdet är 30, 40, 50 %”  

 Planbeskrivningen revideras och förtydligar att transformatorstationen är befintlig.  

 Markanvändning för teknisk anläggning utökas till 5 meter från befintlig transformatorstation. 

 Korsningen Sundsbrogatan och Drottning Kristinas väg är med inom planområdet. Trafikhinder eller 
andra lösningar specificeras eller löses inte inom ramen för en detaljplan. Informationen tas med 
vidare till tjänstepersoner inom kommunen för att titta på problemet.  

 Byggherren ansvarar för eventuella skador vid exploatering. Vidare har de ansvar för att det sker på 
ett korrekt sätt och eventuella skador ersätts.  

 
 

Granskningsutlåtandet har upprättats av Samhällsbyggnad Sydnärke 

Patrik Igelström  Fredrik Idevall  

Planarkitekt   Samhällsbyggnadschef 


