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Detaljplan för fastighet Haga 1:2 m.fl. (Lundby) Askersunds 
kommun, Örebro län. 

Sammanfattning av planförslaget 

Askersunds kommun har bedömt att det finns ett behov av mark avsedd för småhus samt för 

barnomsorg i området Lundby i Askersund. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Askersunds kommun gav 2017-08-28 Sydnärkes byggförvaltning 

uppdraget att upprätta en ny detaljplan i området Lundby med inriktning mot att planlägga de delar 

som lämpar sig för byggnation. 

Sweco Civil AB har på uppdrag av Sydnärkes Byggförvaltning utfört en översiktlig geoteknisk 

undersökning i området och utifrån resultatet av denna har planområdet avgränsats och omfattar den 

mark som är lämplig för byggnation. 

Planens syfte är att möjliggöra förskola och bostäder vid Kvarnhagsvägen/ Banvallsvägen samt att 

förbättra trafiksituationen i området. 

Samrådet 

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

tiden mellan 2018-02-19 och 2018-03-12. 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 8 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 2018-03-12 

2. Lantmäteriet 2018-03-07 

3. Trafikverket 2018-02-19 
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4. Sydnärkes kommunalförbund 2018-03-02 

5. Sydnärkes miljöförvaltning 2018-03-22 

6. Nerikes Brandkår 2018-02-19 

7. Vattenfall Eldistr ibution AB  2018-03-08 

8. Privatperson 1 2018-02-19 

 
 

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 

Överensstämmelse med översiktsplanen 

Länsstyrelsen bedömer inte att detaljplanen strider mot översiktsplanen. 

Behovsbedömning 

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

 
Trafikbuller 

Länsstyrelsen konstaterar att planområdet ligger i anslutning till flera gator och att det i 

planbeskrivningen görs bedömningen att riktvärden för trafikbuller inte överskrids. Man påtalar 

dock att det inte framgår vilka bullernivåer som har beräknats i planområdet och vilka 

trafikmängder bedömningen grundar sig på. Länsstyrelsen anser att dessa uppgifter behöver 

kompletteras och om åtgärder krävs ska dessa säkerställas på plankartan.  

Länsstyrelsen konstaterar att det enligt Boverkets rapport 2015:1 Gör plats för barn och unga! är 

önskvärt med högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå på de delar av skolgårdar som är avsedda för lek, 

rekreation och pedagogisk verksamhet samt att resterande ytor ska ha högst 55 dBA ekvivalent 
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ljudnivå. Länsstyrelsen anser att planbeskrivningen även här behöver kompletteras med en 

redovisning gällande vilka bullernivåer som har beräknats för skolområdet samt vilka 

trafikmängder som bedömningen grundar sig på. Vidare anser man att om bullernivåerna 

överskrider de rekommenderade riktvärdena för skolgård bör det införas som planbestämmelser 

på plankartan så att man säkerställer att bullernivåerna inte överskrids.  

Förorenade områden  

Länsstyrelsen informerar om att det under 2015 inträffade ett oljeutsläpp som härrörde från en 

ickefungerande oljeavskiljare vid Preem-macken som är belägen norr om Bergslagsvägen, 

uppströms vattendraget som löper i planområdet. Vidare upplyser man om att den provtagning 

som genomfördes efter olyckan visade innehålla relativt låga halter av PAH:er. I och med detta 

bedömer Länsstyrelsen att det finns risk för oljeförorening i sedimenten nedströms, och då främst 

i vattendraget strax norr och söder om Bergslagsvägen. Med avseende på detta oljeutsläpp anser 

Länsstyrelsen att planbeskrivningen behöver kompletteras med information gällande risk för 

föroreningar inom planområdet.  

Länsstyrelsen informerar att man har ett vattenverksamhetsärende kring dikesrensning inom 

planområdet, vid observation av misstänkt oljeförorening vid hantering av uppgrävda massor ska 

kontakt tas med Sydnärkes miljöförvaltning. 

Naturvård 

Länsstyrelsen informerar att alléer är skyddade genom det generella biotopskyddet enligt 7 kap. 

11 § miljöbalken och om genomförandet av detaljplanen innebär att träd måste tas ner ska dispens 

från biotopskyddet sökas hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen rekommenderar att ev. dispensansökan 

görs inom planprocessen. 

Skredrisk  

Länsstyrelsen anser att informationen i den geotekniska utredningen gällande eventuella 

kompletterande utredningar inför exploatering behöver framgå i planbeskrivningen. 

Dagvatten, miljökvalitetsnormer för vatten  

Länsstyrelsen anser att man bör reglera dagvattenhanteringen på plankartan för att kunna 

säkerställa en bra dagvattenhantering i planområdet.  
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Vidare påtalar man att en användning av Kvarnbäcken som dagvattenrecipient utan rening/LOD 

kan leda till en negativ påverkan på gällande miljökvalitetsnormer för vatten varvid man anser att 

dagvattenhanteringen behöver utredas för att säkerställa att miljökvalitetsnormer för vatten kan 

följas. 

Markavvattningsföretag  

Länsstyrelsen anser att det i planbeskrivningen behöver framgå vad markavvattningsföretaget i 

planområdet innebär för planprocessen, om företaget fortfarande uppfyller sitt syfte, om det bör 

ske en omprövning av företaget och om det eventuellt bör avvecklas.  

Länsstyrelsen uppmärksammar att betydande förändringar av diken som är fastställda i 

markavvattningsföretaget inte får genomföras utan en omprövning samt att förändringar som 

påverkar avrinningen i ett företags diken får inte ske utan att företaget ges möjlighet att yttra sig.  

Planbestämmelser  

Länsstyrelsen anser att användningen E behöver preciseras med vilken typ av teknisk anläggning 

som avses med hänsyn till anläggningarnas eventuella omgivningspåverkan.  

Länsstyrelsen påtalar att utformningen av naturmarken bör preciseras med 

egenskapsbestämmelser på plankartan då kommunen är huvudman för allmän plats.  

Slutligen konstaterar man att planbestämmelsen u ska placeras under rubriken administrativa 

bestämmelser i bestämmelseförteckningen på plankartan. Bestämt  

Kommentar: 

Planbeskrivningen uppdateras gällande trafikbuller.  

Planbeskrivningen kompletteras med information avseende risk för föroreningar inom 

planområdet.  

Eftersom det i nuläget inte är bestämt om Banvallsvägen ska förses med biltrafik ut mot 

Kvarhagsvägen får en ansökan om dispens göras i ett senare skede. Information om att Askersunds 

kommun ska ansöka om dispens från biotopskyddet gällande trädallén om en avverkning ska göras 

införs i planbeskrivningen.  

Planbeskrivningen kompletteras med informationen gällande skredrisk utifrån den geotekniska 

utredningen.  



SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

2018-03-13 

 

 

Sida 5 av 8 
 

Planbeskrivning och plankarta kompletteras med information avseende dagvattenhanteringen i 

området.  

Planbeskrivningen uppdateras med information om markavvattningsföretaget. 

Användningsbestämmelsen E preciseras med vilken typ av teknisk anläggning som avses. 

Naturmarken preciseras med egenskapsbestämmelsen gång cykel på plankartan.  

Plankartan justeras så att planbestämmelsen u placeras under rubriken administrativa 

bestämmelser i bestämmelseförteckningen. 

 

2. Lantmäteriet 

Sammanfattning: 

Lantmäteriet konstaterar att planbestämmelsen u ska placeras under rubriken administrativa 

bestämmelser i förteckningen på plankartan. 

Lantmäteriet uppmärksammar att det i planbeskrivningen står att avstyckning kan ske från 

Lundby 1:10, men denna fastighet finns ej med inom planområdet 

Lantmäteriet anser att fastighetskonsekvensbeskrivningen bör kompletteras med information om 

att en del av fastighet Askersund 1:1 behöver överföras till skolfastigheten för att planen ska 

kunna genomföras.  

Lantmäteriet bedömer att planbeskrivningen bör kompletteras gällande vem som initierar och 

bekostar den fastighetsbildning som behövs för genomförandet av detaljplanen. 

Kommentar: 

Plankartan justeras så att planbestämmelsen u placeras under rubriken administrativa 

bestämmelser i bestämmelseförteckningen. 

Informationen gällande fastighetskonsekvenser i planbeskrivningen justeras och uppdateras.  

Planbeskrivningen kompletteras med information gällande vem som initierar och bekostar den 

fastighetsbildning som behövs för genomförandet av detaljplanen. 

3. Trafikverket 

Sammanfattning: 

 Trafikverket har inget att erinra. 
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4. Sydnärkes kommunalförbund 

Sammanfattning: 

Sydnärkes kommunalförbund har inget att erinra då avfallstömningen bedöms kunna ske på vanligt 

sätt.  

5. Sydnärkes miljöförvaltning 

Sammanfattning: 

Sydnärkes miljöförvaltning är i grunden positiva till planförslaget då det i sin helhet tar hänsyn till de 

värden som finns och de som kan komma att utvecklas i området. Man informerar att det kommer 

anläggas en ängsmark strax norr om Banvallsvägen vilket kommer att öka värdena som finns inom 

planerad naturmark.  

Sydnärkes miljöförfaltning är frågande till om det är nödvändigt att öppna upp Banvallsvägen för 

biltrafik då ett nytt trafikflöde bildas fram till Bergslagsvägen. Man anser det olämpligt med tanke på 

planens syfte.  

Förvaltningen tycker att man bör behålla Banvallsvägen som gångstråk, dels ur rekreationssynpunkt 

men också ur säkerhets-, trygghets- och trivselsynpunkt utifrån förskolans verksamhet sett. Man 

bedömmer att en trafikerad väg gör förskolan isolerad från omgivande grönområden, ökar risk för 

buller och kan minska känslan av tillgänglighet för gående på det befintliga gångstråket. Vidare anser 

man att biltrafik intill förskolor och skolgårdar bör undvukas.  

Avslutningsvis konstaterar man att risken för föroreningar bör vara låg och att det råder 

upplysningsskyldighet om något misstänkt upptäcks.  

Kommentar: 

Synpunkterna beaktas. 

Genom att planlägga del av Banvallsvägen som område för gata finns en flexibilitet 

beroende på vad man vill använda marken till i framtiden. Möjligheten finns att enbart ha 

en gång- och cykelväg inom gatuområdet om Askersunds kommun önskar det.  

Om Banvallsvägen öppnas upp för biltrafik resulterar det i kortare resvägar för flertalet 

boende i området vilket i sin tur leder till minskade utsläpp.  
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6. Nerikes Brandkår 

Sammanfattning: 

Nerikes Brandkår anser att brandvattenförsörjning behöver utökas och anpassas till ny plan. 

Aktuellt planområde bör förses med markbrandposter som har kapaciteten 600 liter per minut med 

ett maximalt inbördes avstånd av 250 meter.  

Kommentar: 

Planbeskrivningen kompletteras med information beträffande brandvattenförsörjningen.  

 

7. Vattenfall Eldistribution AB 

Sammanfattning: 

Vattenfall Eldistribution (Vattenfall) informerar att det har en transformatorstation inom 

planområdet och till sitt yttrande har man bifogat en karta där det framgår var dess kablar är 

placerade inom aktuellt område.  

Vattenfall konstaterar att en av kablarna (20 kV) eventuellt kan komma i konflikt med tilltänkt 

gång- och cykelväg. Vidare informerar man om att en beställning av inmätning av kabeln är gjord 

och att en inmätningsfil levereras när arbetet är färdigt. Slutligen påtalar man att kabeln sannolikt 

behöver flyttas om gång- och cykelvägen anläggs. Flytten utförs av Vattenfall men bekostas av 

exploatör. 

Kommentar: 

Information gällande kabel som eventuellt behöver flyttas redovisas i planbeskrivningen. 

 

8. Privatperson 1 

Sammanfattning: 

Privatpersonen anser det självklart att taklutningen som medges på plankartan ska gälla 

huvudbyggnad, garage och komplementbyggnader men är frågande till hur man reglerar övriga tak i 

detaljplanen. Man ifrågasätter om angiven taklutning även gäller för tillbyggnader, som exempelvis 

inglasade altaner, burspråk och skärmtak. Avslutningsvis konstaterar man att dessa tak sällan uppgår 

till 25 grader som aktuellt planförslag medger.  

Kommentar: 

Egenskapsbestämmelsen takvinkel förtydligas och preciseras i planbestämmelserna på plankartan. 
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Förslag till revidering av detaljplan för fastighet Haga 1:2 
m.fl. (Lundby) Askersunds kommun, Örebro län. 

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

 Planbeskrivningen uppdateras gällande trafikbuller.  

 Planbeskrivningen kompletteras med information avseende risk för föroreningar inom 

planområdet.  

 Planbeskrivningen kompletteras med informationen gällande skredrisk utifrån den 

geotekniska utredningen.  

 Planbeskrivning och plankarta kompletteras med information avseende 

dagvattenhanteringen i området.  

 Planbeskrivningen uppdateras med information gällande markavvattningsföretaget. 

 Användningsbestämmelsen E preciseras med vilken typ av teknisk anläggning som avses.  

 Plankartan justeras så att planbestämmelsen u placeras under rubriken administrativa 

bestämmelser i bestämmelseförteckningen. 

 Naturmarken preciseras med egenskapsbestämmelsen gång cykel på plankartan.  

 Informationen gällande fastighetskonsekvenser i planbeskrivningen justeras och 

uppdateras.  

 Planbeskrivningen kompletteras med information gällande vem som initierar och bekostar 

den fastighetsbildning som behövs för genomförandet av detaljplanen. 

 Planbeskrivningen kompletteras med information beträffande brandvattenförsörjningen.  

 Information gällande kabel som eventuellt behöver flyttas redovisas i planbeskrivningen. 

 Egenskapsbestämmelsen takvinkel förtydligas och preciseras i planbestämmelserna på 

plankartan. 

 

Samrådsredogörelsen har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning 

Emelie Andersson  Lars Johansson  

Planingenjör   Förvaltningschef 

 


