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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.

Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900.

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. 

HÄR ÄR VI NU



1 HANDLINGAR

Detaljplanehandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:500 (A2)
- Planbeskrivning
 
Övriga handlingar i ärendet:
- Granskningsutlåtande
- Fastighetsförteckning
- Samrådsredogörelse
- Behovsbedömning

2 BAKGRUND
Fastighetsägarna till fastigheterna Homeopaten 1, har ansökt om, och fått, positivt 
planbesked. Fastigheten är idag bebyggd med ett bostadshus i norra delen. Den södra 
delen av tomten uppfattas som en trädgård inom en privat tomt men är reglerad i 
detaljplanen från 1964, som parkmark. Fastighetsägarna önskar omvandla mark som 
idag är reglerad som parkmark, till bostadsmark, för att möjliggöra avstyckning av 
ytterliggare 1-2 bostadstomter.

3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med planen är att möjliggöra ytterligare en eller två bostadsfastigheter, för 
friliggande hus av villakaraktär. Tillkommande bebyggelse ska anpassas efter 
områdets karaktär och inte innebära några större infrastrukturella förändringar i 
omgivningen.

4 PLANPROCESSEN
Planarbetet sker med standardförfarande enligt plan och bygglagen 2010:900 i dess 
lydelse efter 1:a januari 2015.

5 MILJÖBEDÖMNING
Enligt plan- och bygglagen 4 kap. § 34 ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas 
om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En behovs-
bedömning har upprättats för att se om planen medför betydande miljöpåverkan eller 
inte.

Sammantaget bedöms detaljplanen inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 
En miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har därför inte 
upprättats.



6 PLANDATA

Läge och omfattning
Utöver fastigheten Homeopaten 1, omfattar planen även en mindre del av fastigheten 
Askersund 1:1. Fastigheterna ligger i Askersunds stad, ca 600 meter öster om 
Askersunds torg och drygt 100 meter från Alsen.

Planområdet omfattar ca 3000 kvm.

Markägoförhållanden
Homeopaten 1 ägs av två privata fastighetsägare. Fastighetsägarna bor själva i det 
bostadshus som finns i norra delen av planområdet.

7 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplan
I den kommunövergripande översiktsplanen pekas planområdet ut som ett område 
för bebyggelseförtätning. Detaljplaneläggningen bedöms därför överensstämma med 
översiktsplanen.

Detaljplaner
Planområdet ingår i Förslag till utvidning av stadsplan för del av Askersunds stad 
(Torebergsområdet), från 1964. I gällande plan är den norra delen av det föreslagna 
planområdet reglerat för bostadsändamål, fristående hus. Den södra delen av det 
föreslagna planområdet är reglerat för park eller plantering.

Även Stadsplan för Blomsterhultsområdet från 1974 akt 18-ASÖ-631 berörs av 
planområdets utsträckning nere i det sydvästra hörnet, 

Planområdet markerat med rött. Askersunds stadskärna i väst, Alsen i söder.



8 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Planförslag
Detaljplanen möjliggör för friliggande enbostadshus (villor), med en minsta 
fastighetsstorlek på 600 kvm. 

Trafik
Detaljplanen möjliggör för ny bebyggelse inom en befintlig trafikstruktur. De två 
tillkommande bostadsfastigheterna ska anslutas till Hagavägen. Parkering för 
tillkommande fastigheter ska ske på den egna kvartersmarken inom planområdet.

Bebyggelse
Planområdet ingår i ett bostadsområde med friliggande större villor på fastigheter 
som omfattar ca 1000 m2. Några av fastigheterna i området är större, men med 
möjlighet att stycka av.

SNICKAREN

HOMEOPATEN

Strandskydd
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för friluftslivet och att 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Inom planområdet gäller strandskydd 
med 100 meter ifrån Alsens strandlinje, i enlighet med 7 kap 14 § miljöbalken (MB). 

Strandskyddet upphävs, i enlighet med 7 kap 18 § MB, inom delar av planområdet 
i samband med upprättandet av detaljplanen. Det särskilda skäl, enligt 7 kap 
18C § miljöbalken, som åberopas, är den andra punkten: genom en väg, järnväg, 
bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast 
strandlinjen. 

Det område inom detaljplanen som omfattas av strandskyddet omfattar drygt 
100 m2 och består idag av en remsa gräsyta närmst Hagavägen, som ägs av 
Askersunds kommun, och en bit av trädgård/hemfridszon till bostaden i norra delen 
av planområdet.



Geoteknik
En geoteknisk undersökning har genomförts inom planområdet eftersom delar av 
området pekas ut som riskområde för ras och skred. 

Den geotekniska undersökningen visar att det inte finns risk för ras- och skred i och 
med planerad byggnation av två enbostadshus, i en till två våningar.

Inom det aktuella området för nybyggnation finns det berghällar i den västra delen 
och upp till ca 3,5 m lös lera i den östra delen. I planområdets västra delar kan 
grundläggning av byggnader utföras med platta på mark, medan det i planområdets 
östra delar kan behöva pålgrundläggas.

Planförslaget möjliggör i huvudsak byggnation i planområdets västra delar, utöver 
området med befintlig bostadsbyggnad i norr.

Påverkan på riksintressen
Planområdet ingår i ett riksintresseområde för rörligt friluftsliv och turism. 
Planförslaget tar inte i anspråk mark som idag används som områden för just det 
rörliga friluftslivet eller turismen. Planområdet består i huvudsak av privatägd 
trädgårdsmark, och en lite del av kommunalägd mark som är en kil mellan 
bostadsmarken och gatumarken.

Natur- och kulturmiljö 
Planförslaget bedöms inte ha en negativ påverkan på natur- och kulturmiljön i 
området. Planförslaget syftar till att skapa byggrätter för friliggande enbostadshus, 
anpassade efter omkringliggande områdets karaktär.

Grönstrukturplan
Den södra delen av planområdet benäms i grönstrukturplanen för Askersunds 
kommun som Stråk mellan Strandparken och vårdcentralen.

Marken klassas som C-område; Annan mark som inte uppfyller kriterierna i de tre 
högre klasserna. I denna klass återfinns parker och övriga grönområden som kan 
vara värdefulla men där ställningstaganden överlåts till framtida planarbete.

Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.

Teknisk försörjning
Tillkommande bebyggelse avses anslutas till befintliga tekniska försörjningssystem.

Planområdet är anslutet till det kommunala dagvattensystemet och kommer även 
fortsättningvis nyttja detta system.

Säkerhet och hälsa

Reningsverket
Planområdet ligger strax norr om Askersunds avloppsreningsverk. Byggrätt medges 
ca 50 meter från reningsverket. Befintlig bostadsbyggnation i omgivande område 
finns lokaliserad inom samma avstånd till reningsverket. Tillkommande byggrätt 
medför därigenom inte ytterligare begränsning av avloppsreningsverksamheten 
utifrån avstånd till bebyggelse.



Askersunds avloppsreningsverk används för rening av hushållspillvatten men 
också produktion av biogas. Reningsverket har en kapacitet på ca 7 500 pe men 
nyttjas idag upp till ca 4 500 pe. Det finns idag inga planer på utbyggnad av 
avloppsreningsverket, och det finns inte heller utbyggnadsplaner inom Askersunds 
tätort som medför att kapaciteten bedöms öka i större omfattning framöver. Alla 
steg i reningsprocessen ligger inomhus och det finns inga öppna bassänger eller 
anläggningsdelar utomhus.

De vanligaste störning som genereras från avloppsreningsverk är störning i form av 
luktande föroreningar, buller och risk för spridning av bakterier.

Luktande ämnen vid avloppsreningsverk kan komma från t.ex rens- och 
slamhantering. Även gaser som bildas i den biologiska aktiviteten som den 
biologiska reningsprocessen innebär bidrar till lukt. Odörer från avloppsreningsverk 
är sällan toxiska i sig, men kan innebära ett komfortproblem.

Askersund avloppsreningsverk är försett med luktreducering som utgörs dels av ett 
större luftfilter där luften passerar genom sågspån och dels med joniseringsteknik 
inne i anläggningen. Sågspånet blir mättat efter ett antal år och måste då bytas ut. 
Luktproblematiken kring Askersunds avloppsreningsverk bedöms som mycket 
liten då luktreduceringen är välfungerande och klagomål endast har inkommit vid 
tillfälligt driftfel.

Buller i omgivningen orsakas av bl.a. fläktar, pumpar, kompressorer och 
slamcentrifuger. Lastning och lossning samt transport av kemikalier och slam kan 
också orsaka buller. Askersunds avloppsreningsverk har alla processteg inomhus 
och inbyggda vilket bedöms medföra att reningsverkets bidrag till bullerproblematik 
i närområdet är mycket begränsad. Askersunds kommun har inte mottagit några 
klagomål på buller från verksamheten kring reningsverket. För bullerbedömning 
avseende trafik i området, se rubrik Trafikbuller.

Det finns endast begränsad kunskap om smittspridning runt avloppsreningsverk. 
Enligt Boverket (1995) har studier visat att bakterier från reningsverk kan 
transporteras med vinden, vilket gäller främst när aerosoler uppstår vid öppna 
bassänger, men att antalet bakterier på ett avstånd av 200 meter är obetydligt 
fler jämfört med normala förhållanden. Studier gällande störningsrisker och 
smittspridning från inbyggda reningsverk med den kapacitet som Askersunds 
reningsverk omfattar finns inte att tillgå. Utifrån befintliga studier bedöms dock en 
rimlig slutsats vara att resultatet av att alla steg i reningsprocessen ligger inomhus 
och att det inte finns öppna bassänger eller anläggningsdelar utomhus medför att 
riskerna för smittspridning via aerosoler är mycket liten.

I ett remissyttrande gällande Mark- och miljööverdomstolens dom med målnummer 
6369-12 gällande Tillstånd till fortsatt drift vid Gamleby avloppsreningsverk i 
Västerviks kommun, skriver Smittskyddsinstitutet att “Gällande risker för de boende 
närmast reningsverket är risken för smittspridning via aerosoler till synes hanterad 
genom att reningsverket är inbyggt och utgående luft filtreras.”. I samma mål anför 
även Västervik Miljö och Energi AB att “Bolaget har med anledning av mark- och 
miljödomstolens ställningstagande i frågan inhämtat yttrande från R.R., professor 
emeritus i miljömedicin. 



Av yttrandet framgår att det inte finns risk för smittspridning från ett inbyggt 
reningsverk med filtrering av utgående luft.”. Gamleby avloppsreningsverk är 
lokaliserat endast 20 meter från närmaste bostadsbebyggelse.

Men hänsyn till att det för planen aktuella avloppsreningsverket har alla steg 
i reningsprocessen inomhus, vilket gör att aerosolbildningen inte sprids i den 
omfattning som den skulle ha möjlighet att göra vid en utomhusanläggning, att 
bullrande processer till stor del är inbyggda och att luktreducering finns och bedöms 
som väl fungerande, bedöms skyddsavståndet till tillkommande byggrätter som 
tillräckligt.

Buller
I enlighet med Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör 
följande riktvärden följas: 

3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden 

Planområdet medger byggrätt på ett avstånd av ca 12 meter från vägmitt på 
Hagavägen. 

En trafikmätning av trafikflöden på Hagavägen, förbi planområdet, har genomförts 
under augusti/september 2018. Trafikmätningen anger 669 fordonsrörelser som 
ÅDT.

Bullernivåerna för planområdet beräknas till 51 dBA ekvivalent ljudnivå och 73 
dBA maximal ljudnivå vid närmsta punkt från vägmitt till byggrätt. Om hänsyn tas 
till prickmarksområde, där bebyggelse ej får uppföras enligt detaljplanen, beräknas 
bullervärdena vara 49 dBA ekvivalent ljudnivå och 69 dBA maximal ljudnivå. 

Eftersom den maximala ljudnivån vid uteplats kan komma att överskridas om 
byggnation sker med bygglovsbefriade åtgärder kompletteras plankartan därför med 
en planbestämmelse som anger att förordningens riktvärden för uteplats ska klaras.

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.



9 GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Bedömd tidplan
Detaljplanearbetet bedöms pågå under hösten 2017, fram till sommar/höst 2018.

Teknisk försörjning
Tillkommande bebyggelse avses anslutas till befintliga tekniska försörjningssystem.

Genomförandetid
Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år från det att planen vinner laga kraft.

Före genomförandetidens början får bygglov för åtgärder enligt planen inte ges. Före 
genomförandetidens utgång, det vill säga både innan genomförande tiden börjar 
gälla och under genomförandetiden, får planen inte ändras, ersättas eller upphävas 
mot berörda fastighetsägares vilja.

Huvudmannaskap
All mark inom planområdet regleras som kvartersmark, vilket innebär att huvudman 
för allmän plats inte behöver specificeras.

Ekonomi
Planändringen bekostas av fastighetsägarna som initierat planprocessen.

Fastighetskonsekvensbeskrivning
Efter samrådet för planförslaget har en fastighetsreglering och gränsbestämning skett 
inom planområdet.

De tidigare tre fastigheterna Askersund 1:80, Askersund 1:81 samt del av Askersund 
1:1 fastighetsreglerats till fastigheten Homeopaten 1. 

När detaljplanen vinner laga kraft möjliggörs en avstyckning av Homeopaten 1, där 
ytterligare två bostadsfastigheter tillskapas inom planområdet. Se exempel nedan. 
För att möjliggöra tillfart till eventuell fastighet mellan den norra och södra, krävs 
tillskapande av rättighet antingen genom servitut eller gemensamhetsanläggning.

Fastighetsägarna till Homeopaten 1 ansvara för att ansöka och bekosta de 
lantmäteriförrättningar som behovs för genomförandet av detaljplanen. 

U-område
Genom att, i plankartan, lägga ut markreservatet för allmännyttiga underjordiska 
ledningar (u-område) 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. Gällande u-områden som regleras i plankartan syftar dessa 
till att säkra de befintliga ledningarna inom detta område som avtalsservitutet för 
ledning, 18-IM4-71/5661.1.



MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes byggförvaltning.

Ulrika Åberg    Lars Johansson
Planarkitekt    Förvaltningschef

Befintlig fastighetsindelning Exempel på ny fastighetsindelning


