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P L A N B E S K R I V N I N G 



HÄR ÄR VI NU

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.

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. 
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Handlingar
Planhandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:1000 (A1)
- Planbeskrivning (denna handling)
- Fastighetsförteckning
- Undersökning om betydande miljöpåverkan
- Samrådsredogörelse
- Granskningsutlåtande

Bakgrund
Its I Åsbro AB inkom i oktober 2018 med ansökan om planbesked. Företaget önskade 
utföra en ändring av detaljplan för att omvandla allmän gata till kvartersmark för att 
möjliggöra utvecklings av verksamheten Its i Åsbro AB.

Kommunstyrelsen i Askersunds kommun lämnade positivt planbesked 2018-12-10 och 
Sydnärkes Byggförvaltning fick i uppdrag att ta fram detaljplan för området. 

Ny detaljplan har valts att tas fram trots pågående genomförandetid för att skapa 
förutsättning för verksamhetsutveckling. Gata som finns med i gällande detaljplan 
medför att utveckling av befintliga verksamheter inte är möjlig på denna del av 
området. Befintlig verksamhet inom området har initierat ny detaljplan. Att ta bort 
gatan i gällande detaljplan bedöms inte medföra svårigheter för transporter av gods- 
och persontrafik då befintliga redan utbyggda infartsvägar finns från norr. Från söder 
kommer infartsväg finns till Its i Åsbro AB. 

Planens syfte
Detaljplanen syftar till att: 

• omvandla allmän gata till kvartersmark för att kunna möjlggöra utveckling av 
verksamheten Its i Åsbro AB. 

• Detaljplanen syftar även till att skapa möjlighet för att dagvatten omhändertas 
lokalt direkt från utsläppskällan. 

Planprocessen
Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900.

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 §. 

DETALJPLAN FÖR FASTIGHET ÅSBRO 1:357 M.FL. 
(ÅSBRO INDUSTRI) 
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Miljökvalitetsnormer
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.  
 
Planområdet berörs av grundvattenförekomsten Hallsberg-Kumlaåsen 
(SEA7SE653993-145691). Detta är en sand- och grusförekomst. 
Grundvattenförekomsten uppnår god kvantitativ status samt god kemisk status.
Planförslag bedöms inte medföra någon förändrad påverkan på möjligheten att uppnå 
gällande miljökvalitetsnormer.

Förenlighet med miljöbalken
Detaljplanen medger bebyggelse i direkt anslutning till befintliga verksamheter, 
inom det område som enligt gällande detaljplan ger möjlighet till gata genom 
verksamhetsområdet. Planförslaget utesluter den del av gällande detaljplan är 
naturmark för att upprätthålla trädridån mot gamla riksvägen. 

Förslaget är förenligt med miljöbalkens (MB) 3 kap. avseende lämplig användning av 
mark och vatten. 
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Orienteringskarta.

PLANDATA

Läge och omfattning
Planområdet är beläget i Åsbro och utgör ca 4500 m2. Markanvändningen för 
kringliggande område är avsedd för verksamheter.  

Området är beläget i anslutning till Riksväg 50 samt Gamla Riksvägen och 
Karintorpsvägen.  

Markägoförhållanden
Inom planområdet finns två fastigheter. Åsbro 1:17 utgör de östra delarna av 
planområdet och ägs av Askersunds kommun. Åsbro 1:357 är privatägd och utgör den 
västra delen av planområdet. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Riksintressen
Planområdet berörs inte av några riksintressen. I planområdets närhet finns Riksväg 50 
som är upekat riskintresse. Vägen ingår i det nationella stamvägnätet som riksdagen 
fastställt och är därmed av särskild nationell betydelse. Vägarna i det nationella 
stamvägnätet är av särskild nationell betydelse. Riksväg 50 är utpekad som särskild 
betydelsefull för dagens godstransporter samt ingår i det utpekade arbetspendlingsnätet.  
Enligt Länsstyrelsens beslut från 2008-08-21 gäller ett bebyggelsefritt avstånd på 30 
meter vid Riksväg 50.

Översiktsplan för Askersunds kommun
I Askersund kommuns gällande översiktsplan, som är antagen 2016-02-29, är området 
utpekad som utvecklingsområde för verksamheter. 

Grönstrukturplan
Planområdet tas upp i kommunens grönstrukturplan som fastställdes av 
kommunfullmäktige 2016-02-29. Grönstrukturplanen är uppdelad i ett övergripande 
dokument samt tre områdesbeskrivningarna för orterna. I områdesbeskrivningen för 
Åsbro har del av planområdet tilldelats klassning C. I klass C återfinns parker och 
övriga grönområden som kan vara värdefulla men där ställningstaganden överlåts till 
framtida planarbete. Planområdet beskrivs i grönsturkturplanens områdesbeskrivning 
som en ung plantering med tallskog med inslag av lönn, sälg och andra lövträd 
med kvalitet som trädridå mot gamla riksvägen. Under rubriken skötsel och 
utvecklingsmöjligheter framförs bedömning om fortsatt skogsbruk och lämplig att 
exploatera.

Detaljplaner
Planområdet berörs av en detaljplan, Detaljplan för del av Åsbro industri, Åsbro 1:17 
m.fl. Detaljplanen vann laga kraft 2016-03-31 och har en genomförandetid på 10 år. 
Detaljplanen ger möjlighet för verksamheter samt en gata norrut från Karintorpsvägen.   
 
Ej avslutad genomförandetid innebär att ny detaljplan endast kan genomföras om ingen 
beröd motsätter sig detta.  
 
Gällande detaljplan framgår på följande sida. 
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Gällande detaljplan

FÖRUTSÄTTNINGAR

Befintlig bebyggelse
Befintlig bebyggelse inom planområdet består av verksamhetslokaler. Angränsande till 
planområdets norr samt söder är verksamheter. Öster om planområdet, på andra sidan 
Gamla riksvägen, består bebyggelsen av villabebyggelse. 

Trafik
Planområdet nås via Karintorpsvägen i söder samt Metallvägen i nordväst. Gamla 
Riksvägen sträcker sig längs planområdets östra sida. I planområdets närhet finns 
Riksväg 50 som är utpekad som primär led för farligt gods.  
 
I gällande detaljplan ges det möjlighet för Metallvägen att fortsätta ned till 
Karintorpsvägen. Denna gata är inte utbygd. Längs med Karintorpsvägen finns det 
förberedelser för gång- och cykelväg.  
 
Skyddsavstånd farligt gods 
Planområdets placering intill primär led för farligt gods innebär att det blir aktuellt med 
skyddsavstånd och skyddsbestämmelser. Länsstyrelsen Stockholms län tog 2016 fram 
Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods 
där de tydliggör för vilka riktlinjer som bör följas.  
 
I rapporten delas olika verksamheter och bebyggelse in i tre olika zoner och för 
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dessa zoner gäller olika skyddsavstånd. I zon A ingår bl.a. drivmedelsförsörjning och 
parkering. I zon B ingår tekniska anläggningar, drivmedelsförsörjning, industri, kontor, 
friluftsliv, camping, parkering och verksamheter. I den sista zonen, zon B, ingår bl.a. 
bostäder, centrum, vård och skola.  
 
Verksamheter ingår i zon B och ska enligt Länsstyrelsen Stockholms läns rapport ha ett 
skyddsavstånd på 40 meter från väg. 
 
Enligt rapporten ska det finnas ett bebyggelsefritt avstånd på minst 25 meter från 
primär led för farligt gods. Inom 30 meter från primär led ska det finnas vissa 
skyddsbestämmelser. För verksamheter ska planbestämmelser finnas som säkerställer 
att fasader ska utföras i obrännbart material alternativt lägst brandteknisk status klass 
EI30, friskluftsintag ska riktas bort från vägen samt att det ska vara möjligt att utrymma 
bort från vägen på säkert sätt. Avstånden mäts från den närmaste vägkanten. 

Utdrag av figur från rapporten Riktlinjer för planläggning intill vägar 
och järnvägar där det transporteras farligt gods. 
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Natur och rekreation 
Området berörs av kommunens grönstrukturplan som fastställdes av 
kommunfullmäktige i Askersunds kommun 2016-02-29. Enligt grönsstrukturplanen 
bedöms planområdet besitta kulturrella värden. Grönstrukturplanen framför att området 
utgör en trädridå längs med Gamla Riksvägen. Som utvecklingsmöjligheter för området 
lyfts fortsatt skogsbruk och lämplig att exploatera. 

Området har exploaterats efter att grönstrukturplanen arbetades fram och besitter i 
dagsläget inte några värdefulla naturvärden. Längs med planområdets östra sida finns 
ett stråk med tallar. Denna yta används inte för rekreation och friluftsliv men medför att 
del av trädridån som nämns i grönstrukturplanen finns kvar. 

Geotekniska förhållanden
Planområdet består huvudsakligen av postglacial sand - grus. En linje i planområdets 
öster, längs med Gamla Riksvägen, utgörs av isälvssediment. 

Fornlämningar 
Planområdet berör del av en lämning betäcknad övrig kulturhistorisk lämning (RAÄ-
nummer Lerbäck 287:1). Lämningen utgörs av en vall av sandblandad morän. I 
gällande detaljplan är området som berör lämningen planlagd som väg.  
 
Lämningar som benämns fornlämningar och lämningar som benäms övrig 
kulturhistorisk lämning skiljer sig åt. Skillnaden är lämningarnas ålder. En övrig 
kulturhistorisk lämning är yngre och ska ha tillkommit år 1850 eller senare. En annan 
skillnad är att Riksantikvarieämbetet bedömer att övriga kulturhistoriska lämningar är 
sådana lämningar som inte bör ha ett omedelbart skydd enligt kulturmiljölagen.  
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Förorenade områden
Inom planområdet finns inga förorenade området. Norr om planområdet finns ett 
potentiellt förorenat område i branschklass 2 inom fastighet Åsbro 1:361. Söder om 
planområdet finns ett potentiellt förorenat område i branschklass 3 inom fastighet 
Åsbro 1:283. Ingen inventering har genomförts vilket innebär att det inte med säkerhet 
går att fastslå om eller vilken föroreningshalt som finns på dessa fastigheter. 

Alla områden som misstänks vara förorenade av nedlagda eller pågående industriella 
verksamheter ska identifieras. De ska kartläggas med hjälp av det förorenade områdets 
geografiska koordinater och fastighetsbetäckning. Områdena får en översiktlig 
klassning utifrån vilken bransch som verksamheten tillhörde/tillhör. Branscherna 
har delats in i olika prioriteringsklasser som kallas branschklasser (BKL). Vilken 
BKL en bransch har tilldelats beror på hur stor risk för förorening branschen i 
helhet har bedömts utgöra. Det betyder att branschklasserna är gemensam för alla 
verksamheter inom respektive bransch och endast utgör en första generell indelning. 
Branschklasserna är uppdelade från 1 till 4, där 1 innebär högst prioritering och 4 lägst 
prioritering. 

Risk för ras och skred
Det föreligger inte någon risk för ras och skred inom eller i anslutning till planområdet.   

Planområdet sett från söder. 
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FÖRÄNDRINGAR

Planens huvuddrag
Detaljplanen möjliggör för verksamheter med begränsad omgivningspåverkan.  
 
Detaljplanen ska möjliggöra för att bebygga med verksamheter på den mark som enligt 
gällande detaljplan ger möjlighet för allmän gata för att skapa förutsättningar för Its 
i Åsbro AB att expandera sin verksamhet. I övrigt ändras inte markanvändningen för 
planområdet från gällande detaljplan.  
 
Längs med Gamla Riksvägen avgränsas verksamhetsområdet med naturområde.  
 
Ett u-området utan prickmarksbegränsning möjliggöra för överbyggande av området 
med förutsättningar att allmännyttiga underjordiska ledningar ska vara tillgängliga 
genom exempelvis kulvertering. 

Planerad bebyggelse
Användningen verksamheter (Z) används för områden som ska möjliggöra för 
ytkrävande verksamheter så som service, lager och handel med skrymmande varor samt 
liknande verksamheter som medför begränsad omgivningspåverkan. Med begränsad 
omgivningspåverkan menas verksamheter som i begränsad utsträckning avger lukt, 
buller, ljusstörningar eller andra typer av störningar. Det finns ingen tydlig gräns för 
när en verksamhet betraktas som störande för omgivningen. Det är en avvägning som 
avgörs i samband med bygglov. 

Inom verksamhetsområdet möjliggör detaljplanen för verksamheter med byggnadshöjd 
på 13 meter.  
 
Planbestämmelsen m1 säkerställer att bildväxlande skylter ej får finnas inom markerat 
område längs med Riksväg 50. Detta för att inte störa trafiken och därmed skapa 
trafikfara. 
 
Inom planområdet ska dagvatten från tak och hårdgjorda ytor fördröjas på den enskilda 
fastigheten genom infiltration och avledning till grönytor eller fördröjningsmagasin 
innan det avleds till det kommunala ledningsnätet.  

Plankartan förses med bestämmelse om att endast 50 % av fastighetsarean får 
bebyggas.  
 
Inom E-området, nätstation, tillåts en högsta nockhöjd  på 5 meter. 

Riksintressen
Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset negativt på grund tillräckligt avstånd 
mellan vägen och tillåten byggrätt. 

Trafik
Planförslaget möjliggör för verksamheter på den yta som enligt gällande detaljplan 
möjliggörs för gata. I gällande detaljplan föreslås Metallvägen ansluta till 
Karintorpsvägen i söder. Metallvägen övergår till en vändplan intill planområdet. 
Denna avses bestå och fortsatt nyttjas som vändplan.  
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Skyddsavstånd farligt gods
Its fastighet är belägen ca 17 respektive 20 meter från närmaste vägkant. Närmaste 
byggrätt, i planområdets väster, är placerad ca 40 meter från närmaste vägkant. Enligt 
Stockholms läns rapport Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där 
det transporteras farligt gods ska det finnas ett skyddsavstånd på minst 40 meter 
mellan väg för farligt gods och verksamheter. Detta uppfylls i och med prickmarken i 
planområdets väster som skapar ett skyddsavstånd på 40 meter. 

Natur
I gällande detaljplan finns ett naturområde längs med Gamla Riksvägen. Planförslaget 
berör inte denna yta vilket innebär att naturmarken vid Gamla Riksvägen består och 
att den trädridå som nämns i grönstrukturplanen får vara kvar. Det område som lyfts i 
grönstrukturplanen är bebyggt och har därmed redan förlorat de värden som framförs i 
grönstrukturplanen. Planförslaget bedöms inte påverka naturvärdena negativt. 

Vatten och avlopp
Bebyggelse i området kan anslutas till det kommunala va-nätet.

El och tele
Bebyggelse kan anslutas till befintliga el- och teleledningar.  

Planområdet förses med ett E-område för nätstation. 

Fornlämningar 
Planförslaget bedöms inte medföra betydande påverkan på lämningen. En del av 
lämningen sträcker sig på den yta som i gällande detaljplan möjliggör gata och en 
mindre del inom kvartersmark. 

Förorenade områden
De potentiella föroreningarna utanför planområdet bedöms inte påverka planområdet 
och dess användning.

Dagvatten
I anslutning till planområdet kan dagvatten ledas till det kommunala ledningsnätet. 
Dagvattennätet är underdimensionerat vilket betyder att dagvatten inom nya 
exploateringar inom planområdet måste fördröjas innan det släpps ut i det kommunala 
dagvattennätet. Marken i planområdet består av sand och grus vilket innebär att 
infiltrationskapaciteten är bra. Detta medför att LOD (lokalt omhändertagande av 
dagvatten) lämpar sig bra inom kvartersmark. Inom del av planområdet med befintlig 
bebyggelse fördröjs vatten från tak och hårdgjorda ytor med hjälp av ett magasin med 
kapacitet på minst 300 kubik. Från detta leds vattnet vidare till brunn och kopplas 
sedan på det kommunala dagvattennätet. Dagvattnet avses omhändertas på samma sätt 
inom hela planområdet. Planbestämmelsen om att dagvatten från tak och hårdgjorda 
ytor ska fördröjas på den enskilda fastigheten genom infiltration och avledning till 
grönytor eller fördröjningsmagasin innan det avleds till det kommunala ledningsnätet 
säkerställer en god dagvattenhantering i linje med vad som redan nyttjas inom del av 
planområdet. 
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Brandvattenförsörjning
Brandvattenförsörjningen inom planområdet ska utökas och anpassas till ny plan. 
Rekommenderad minsta kapacitet i markbrandposter är minst 900 liter per minut med 
ett maximalt inbördes avstånd av 250 meter. 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Konsekvenser av planens genomförande
Planförslaget innebär att gällande detaljplans markanvändning förändras. Den gata som 
möjliggörs för i gällande detaljplan ersätts enligt detta förslag med kvartersmark. Detta 
möjliggör att Its i Åsbro AB kan expandera sin verksamhet. 
 
Utöver gatan kommer inte nu gällande markanvändning ändras med aktuell 
detaljplan. Planförslaget har strävat efter att efterfölja föregående detaljplan gällande 
planbestämmelser.  
 
Gällande detaljplan har en pågående genomförandetid fram till 2026-03. Detta innebär 
att om någon berörd fastighetsägare motsätter sig ny detaljplan kan inte planprocessen 
fortsätta. 

Organisatoriska frågor
Sydnärkes Byggförvaltning ansvarar för planarbetet på uppdrag av Askersunds 
kommun. 

Ekonomiska frågor
Planen bekostas i sin helhet av den sökande. 

Tidplan
Planen hanteras med standard planförfarande. Tidsplanen är preliminär och kan komma 
att ändras. 

Samråd: Höst 2019
Granskning: Höst 2019
Antagande: Vinter 2019
Laga kraft: Vinter 2019

Genomförandetid
Genomförandetiden är fem (5) år från att detaljplanen vunnit laga kraft. 

Huvudmannaskap
Fastighetsägare ansvarar för kvartersmark. 

Fastighetsrättsliga frågor
Planförslaget innebär att gatan som i gällande detaljplan delar upp versksamhetsmarken 
försvinner och ersätts med kvartersmark avsedd för verksamheter. ITS i Åsbro AB 
har avsikt att köpa till den mark som blir tillgänglig för dem om den planlagda gatan 
försvinner. Detta innebär att trolig fastighetsindelning för aktuell detaljplan är att 
området som berör gatan samt norr och öst om gatan sammanslås med fastighet Åsbro 
1:357. 
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Genom att lägga ut markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar 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. För att säkerställa 
att ledningarna får vara kvar behöver normalt sett ledningsrätt eller servitut upplåtas. 
 
Its i Åsbro AB anvarar för att initiera och bekosta fastighetsbildning i enlighet med 
detaljplanen. 

MEDVERKANDE I PLANARBETET
Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning.

Fanny Germer    Lars Johansson
Planarkitekt    Förvaltningschef    
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