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Detaljplan för fastighet Närlunda 1:4 m.fl. (Norra 
kyrkogården) Askersunds kommun, Örebro län. 

Sammanfattning av planförslaget 

Planens syfte är att ändra gällande planbestämmelser från park och plantering till verksamheter och 

bostäder för att möjliggöra bebyggelse som främst kan nyttjas av församlingens 

begravningsverksamhet.  

 

Området för planändringen omfattar cirka 0,7 hektar och berör fastigheten Närlunda 1:4 och utgör 

idag en grönyta mellan norra kyrkogården och bostadskvarteren i söder.  

Samrådet 

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

tiden mellan 2018-11-01 och 2018-11-22. 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 2018-11-22 

2. Lantmäteriet 2018-11-23 

3. Trafikverket 2018-11-15 

4 Sydnärkes kommunalförbund 2018-11-01 

5. Socialnämnden 2018-11-13 

6. Nerikes Brandkår 2018-10-31 

7. Skanova 2018-11-16 
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8. Vattenfall  2018-11-26 

 
 

1. Länsstyrelsen Örebro län  

Sammanfattning: 

Bedömning enligt 11 kap. 10 § PBL 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Länsstyrelsen anser att särskild redovisning kring miljökvalitetsnormer för vatten behöver tydliggöras. 

Planförslaget behöver innehålla en bedömning av dess eventuella påverkan på närliggande 

vattenförekomster samt en beskrivning av deras status, miljökvalitetsnormer och miljöproblem.  

Dagvattenhantering 

Länsstyrelsen anser att plankartan behöver kompletteras med planbestämmelser som säkerställer lokalt 

omhändertagande av dagvatten (LOD) i enlighet med det som står i planbeskrivningen. Med tanke på 

de finkorniga jordarterna är infiltrationskapaciteten i området starkt begränsad, vilket innebär att det 

också behövs annat än enbart LOD genom infiltration. Det är särskilt viktigt att dagvatten från 

parkeringsytor och liknande renas innan en anslutning till dagvattennätet.   

Grundvatten 

Västra delen av planområdet ligger på grundvattenförekomsten Askersundsåsen. Enligt SGU är 

sårbarheten för grundvattnet hög med motiveringen ”Grundvattenmagasin täckta av mindre 

genomsläppliga jordlager”. Kommunen behöver ta särskild hänsyn till åsen vid exploatering.  

Skredrisk 

Enligt Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU) karta ”Skredrisker i finkorniga jordarter” finns 

förutsättningar för skred i den västra delen av planområdet. Länsstyrelsen anser att en geoteknisk 

utredning behöver göras inom planprocessen.  

Råd enligt 2 kap. PBL 

Överrensstämmelse med översiktsplan 

Detaljplanen anses inte strida mot översiktsplanen.  

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Länsstyrelsen delar bedömningen om att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön.   



SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

2019-07-01 

 

 

Sida 3 av 7 
 

Kommentar: 

Redovisning kring grundvatten och detaljplanens påverkan tydliggörs i planbeskrivningen.  

 

Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning av miljökvalitetsnormer. 

 

Plankartan kompletteras med bestämmelse om att dagvatten ska omhändertas inom kvartersmark.  

 

Markförutsättningarna redovisas för med hjälp av tidigare genomförda markundersökningar.  

 

Prickmark infogas i ZB-områdets väster för att säkerställa att byggnation inte sker på mark där det 

råder risk för ras och skred.  

 

2. Lantmäteriet 

Sammanfattning: 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras: 

Fastighetsbildning 

Lantmäteriet framhäver att det behöver tydligt redovisas vilka fastighetsbildningsåtgärder som krävs 

för att planen ska kunna genomföras.  

u-områden 

Lantmäteriet tydliggör att kommunen, genom att lägga ut markreservat för allmännyttiga 

underjordiska ledningar, ser dels till att det inte blir planstridigt att lägga dessa på kvartersmark, dels 

att lovpliktiga åtgärder inte kan utföras som hindrar ledningen. 

Lantmäteriet framför att man normalt sett behöver upplåta ledningsrätt eller servitut för att säkerställa 

att ledningarna får vara kvar. De framför att detta inte är beskrivet i genomförandeavsnittet i 

planbeskrivningen.  

Delar av planen som bör förbättras: 

Egenskapsbestämmelser  

 Lantmäteriet vill uppmärksamma kommunen på att det inte finns några egenskapsbestämmelser på 

ZB-området öster om u-området och inte heller på ZB-området längst i väster. Eftersom u-området 

och prickmark har lagts på samma yta så avgränsas egenskapsbestämmelserna som är insatta i mitten 

av ZB-området av administrativgräns/egenskapsgräns.  

Övrigt: 

Fastighetsgränser 
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Lantmäteriet poängterar att fastighetsgränserna inte är fastighetsbestämda. Lantmäteriet vill påminna 

om att detaljplanen inte påverkas om det visar sig att gränsen har ett annat läge. Den risk som finns är 

antingen att del av kvartersmarken ligger på grannfastigheten eller att det blir en remsa mellan den 

planlagda marken och fram till fastighetsgränsen. Lantmäteriet anser att det är lämpligt att så snart 

som möjligt utreda gränsen om dess placering är osäker och göra en gränsutvisning där man letar upp 

befintliga gränsmarkeringar. Visar det sig att gränsen är juridiskt oklar krävs det en 

fastighetsbestämning. När gränsens läge är klarlagd kan eventuell anpassning av planen till 

fastighetsgränsen göras.  

Kommentar: 

Ett tydliggörande kring fastighetsrättsliga frågor infogas i planbeskrivningen för att skapa 

förståelse för vilka fastigheter som kan komma bildas. 

 

Information gällande u-områden och dess markreservat infogas i planbeskrivningen. 

 
Egenskapsbestämmelser infogas på ZB-området öster om u-området. För ZB-områdets väster 

infogas prickmark. 

 

Yttrande angående fastighetsgränser noteras.  

 

3. Trafikverket 

Sammanfattning: 

Trafikverket har inget att erinra i ärendet.  

Kommentar: 

Noterat.  
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4. Sydnärkes kommunalförbund 

Sammanfattning: 

Kommunalförbundet delar bedömningen om att avfallet kan hanteras genom en gemensamhetslösning. 

De betonar att det är viktigt i senare bygglovsskede att försöka få till en avfallshantering, framförallt 

för bostäderna som innebär möjlighet till sortering på plats.  

Kommentar: 

Synpunkter gällande att avfallet kan hanteras genom en gemensamhetslösning noteras. Synpunkter 

om att det i bygglovsskede är viktigt att få till en avfallshantering noteras men behandlas inte i 

detaljplan.  

5. Socialnämnden 

Sammanfattning: 

Socialnämnden har inget att erinra mot förslaget till detaljplan.  

Kommentar: 

Noterat. 

6. Nerikes Brandkår 

Sammanfattning: 

Nerikes Brandkår vill framföra att brandvattenförsörjningen utökas vid behov och anpassas till ny 

plan. Rekommenderad minsta kapacitet i markbrandposter är 600 liter per minut med ett maximalt 

inbördes avstånd av 250 meter.  

Kommentar: 

Text infogas i planbeskrivningen om att brandvattenförsörjningen anpassas vid behov och att 

markbrandposterna ska ha en kapacitet på minst 600 liter samt ha inbördes avstånd på maximalt 

250 meter.  

 
7. Skanova 

Sammanfattning: 

Skanova har ledningar som sträcker sig genom området.  

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i sitt nuvarande läge. Om 

Skanova skulle tvingas flytta eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter 
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Skanova att den part som initierar åtgärder bekostar den. Skanova utgår från att nödvändiga åtgärder i 

telenätet till följd av planförslaget kommer att framgå av planhandlingarna.  

Kommentar: 

Dialog har förts samt mellan Skanova och exploatören. Överenskommet är att ledningen inte tas 

hänsyn till i detaljplan. Detta då berörd ledning endast syftar till kyrkans telenät och de själva 

ansvarar för om ledningen ska flyttas eller tas bort.  

 

 

8. Vattenfall 

Sammanfattning: 

Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet. Ledningarnas läge i kartan är 

korrekt.  

Vattenfall vill inte att något byggs närmare än 5 meter från nätstationen. Vattenfall vill därför ha 

prickmark 5 meter från stationen.  

Vattenfall vill ha 4 meter brett u-område för 20 kV-kabeln som är i södra delen av planområdet. 

Koordinatsystemet är SWEREF 99 TM.  

Eventuell flytt eller förändring av befintliga el-anläggningar utförs av Vattenfall men bekostas av 

exploatören.  

Vid eventuella schaktningsarbeten ska kabelutsättning begäras och kostanden för utryckningen 

debiteras beställaren.  

Vattenfall framför att befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av 

genomförandet.  

Nätanslutning ska ansökas i god tid.  

Kommentar: 

Prickmark som sträcker sig 5 meter från nätstationen kan infogas i plankartan för att säkerställa 

att inget byggs närmare än 5 meter.  

 

Överenskommelse har gjorts mellan exploatören och Vattenfall att ledningar ska flyttas efter att 

detaljplanen vunnit laga kraft och innan byggnation sker. Ledningsflytt utförs av Vattenfall och 

bekostas av exploatören.  
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Förslag till revidering av detaljplan för fastighet Närlunda 
1:4 m.fl. (Norra kyrkogården) Askersunds kommun, Örebro 
län. 

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

 Redovisning kring grundvatten och miljökvalitetsnormer tydliggörs i planbeskrivningen.  

 Plankartan kompletteras med bestämmelser om att endast 80 % av fastigheten får 

hårdgöras samt att dagvatten ska omhändertas inom kvartersmark.  

 Markförutsättningar ses över och redogörs för i planbeskrivningen med hjälp av tidigare 

genomförda markundersökningar.  

 Prickmark infogas i väster för att säkerställa att byggnation inte sker på mark där risk för 

ras och skred råder.  

 Planbeskrivningen kompletteras med vilka fastighetsbildningsåtgärder som planförslaget 

kan medföra.  

 Information om u-områden och dess markreservat infogas i planbeskrivningen.  

 Egenskapsbestämmelser infogas för ZB-området öster om u-området.  

 Planbeskrivningen kompletteras med information om brandvattenförsörjning i enlighet 

med yttrande från Nerikes Brandkår.  

 Plankartan kompletteras med prickmark fem meter från nätstationen samt utökar E-

området med två meter söderut.  

 

Samrådsredogörelsen har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning 

 

Fanny Germer                         Lars Johansson   

Planarkitekt    Förvaltningschef 

 


