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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 
Ändring av 
Förslag till ändring av stadsplan för del av Askersund,  
Kv. Sundsbron 
Askersunds kommun, Örebro län 
Enligt PBL (Plan- och bygglagen 2010:900) 5 kap. 18 § har Ändring av Förslag till ändring av 
stadsplan för del av Askersund, Kv. Sundsbron, Askersunds kommun, Örebro län, varit ute för 
granskning under tiden mellan 2017-11-07 och 2017-11-28. Det har kommit in 5 yttranden 
under granskningstiden. Samtliga yttranden finns att tillgå i sin helhet på Sydnärkes 
Byggförvaltning.  
 
Yttranden har lämnats av: 

  

1. Länsstyrelsen Örebro län 

2. Lantmäteriet 

3. Privatperson 1 

4. Privatperson 2 

5. Privatperson 3 

 



Sammanfattning 
Nedan följer en sammanfattning av de yttranden som har inkommit angående förslaget 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. 
 

2. Lantmäteriet 
 
Lantmäteriet har tagit del av planförslagets granskningshandlingar (daterade oktober 2017), 
och har inget att erinra mot dessa. 
 

3. Privatperson 1 
 
Vi säger fortfarande nej till en ny stadsplan som medger fönster mot vår innergård. 
Vi har tagit del av ändringen av planen för innegården och efterfrågar en fasadritning där 
fönstrens placering framkommer. Vi vill också få en redogörelse av hur ett insynsskyddat 
fönster ser ut och hur det fungerar. Är det öppningsbart? Det har bytts fönster i fastigheten 
som är öppningsbart utåt vilket är oacceptabelt. 
 

Kommentar:  
Detaljplanen möjliggör för insynsskyddat fönster i fasad. Fasadritning inklusive preciserad 
placering av eventuella fönster är en del av bygglovshandlingarna som kan lämnas in efter att 
detaljplanen har vunnit laga kraft. 
 
Permanent insynsskyddade fönster innebär att störning med in/ut-syn ska säkerställas inom 
bygglovsprövningen. 
 

4. Privatperson 2 
 
Tidigare synpunkter och yttrande står fast angående ändring av förslag till ändring av 
stadsplan för del av Askersund, kvarteret Sundsbron, Askersunds kommun, Örebro län. 
 
Med ökad belastning på fastigheten Sundsbron 2 och 8 avseende boende, gäster till boende, 
trafik, parkerings möjligheter m.m. kommer en utökad byggnation att innebära fler 
störningsmoment och risk för konflikter. 
 
Störning från fastigheten Sundsbron 2 och 8 har förelegat vid ett flertal tillfällen. 
 
Trafiken till och från fastigheten Sundsbron 2 och 8 är störande då strålkastarljus från fordon 
lyser rakt in mot gård och trädgård. Ljuset är bländande och ger ett skarpt sken rakt in i 
fönster på fastigheten Sundsbron 7. 
 

Kommentar:  
Detaljplanen bedöms inte innebära en risk för betydande störningar för intilliggande 
fastigheter. 



 

5. Privatperson 3 
 
Angående ändring av förslag till ändring av stadsplan för del av Askersund, kvarteret 
Sundsbron, Askersunds kommun, Örebro län. 
 
Tidigare påpekade synpunkter och yttranden står fast. Vi anser att en utökad byggnation av 
Sundsbron 2 och 8 kommer att påverka de verksamheter inom fastigheten Sundsbron 7 och 
framförallt den befintliga restaurang verksamhet som måste ha möjlighet att utökas utan 
hinder från Sundsbron 2 och 8. 
 
Vi önskar fortsättningsvis möjlighet att yttra oss gällande detta i egenskap av Restaurang 
Strandhugget i Askersund och att samma möjlighet ges eventuella framtida arrendatorer. 
Askersunds kommun är varmt välkommen att kontakta oss för att få information om några av 
de planer som finns. 
 

Kommentar:  
Detaljplanen bedöms inte innebära en risk för betydande störningar för intilliggande 
fastigheter. 
 
 
 
 
 

Förslag till revidering av Förslag till ändring av stadsplan för del 
av Askersund, Kv. Sundsbron. 

 
Sydnärkes Byggförvaltning har bedömt att detaljplanen inte behöver revideras inför 
antagande. 
 
Granskningsutlåtandet har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning 
 
Ulrika Åberg  Lars Johansson 
Planarkitekt  Förvaltningschef 


