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PLANBESKRIVNING
Detaljplan för fastighet Knappfabriken 20

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.

HÄR ÄR VI NU

DETALJPLAN FÖR FASTIGHET KNAPPFABRIKEN 20
Handlingar
Planhandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:1000 (A3)
- Planbeskrivning (denna handling)
- Fastighetsförteckning
- Undersökning om betydande miljöpåverkan
- Trafikbullerutredning - Norra Bergen
- Arkeologisk förundersökning
Bakgrund
Askersundsbostäder AB inkom med ansökan om planbesked för fastighet
Knappfabriken 20 för att möjliggöra för flerbostadshus. Fastigheten är sedan tidigare
planlagd för ändamålet samlings- och föreningslokaler. Planläggning har således
inleds för att ändra nuvarande markanvändning till bostadsändamål. Samhällsbyggnad
Sydnärke fick i uppdrag 2021-01-12 att ändra gällande detaljplan.
Planens syfte
Syftet med planläggning är att:
• Ändra markanvändningen från samlings- och föreningslokaler till bostäder.
• Anpassa byggrätten till befintliga byggnader samt kulturmiljön i närområdet.
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 §.
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.
Planområdets västra del berör grundvattenförekomsten Askersundsåsen.
Vattenförekomsten är av god kemisk status och god kvantitativ status. Ingrepp i
området som innebär kontakt med grundvattnet vore potentiellt dåligt då det kan
påverka kemisk och kvantitativ status på vattenförekomsten om grundvattnet nås.
Planen bedöms inte medföra betydande påverkan på varken kemisk eller kvantitativ
status. Marken i området utgörs av lera vilken är positivt ur aspekten att eventuella
föroreningar inte lätt infiltreras ner i grundvattenförekomsten. För att säkerställa att
man vid schakning inte berör grundvattnet kan det vid dessa markjobb bli aktuellt att
säkerställa på vilket djup grundvattnet förekommer.
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Planområdet berörs även av ytvattenförekomsten Alsen. Alsen uppnår i dagsläget
inte god kemisk status, och har en otillfredsställande ekologisk status. Kraven är att
god kemisk status ska vara uppnådd redan (2015), samt att god ekologisk status ska
vara uppnåd 2021. Den ekologiska statusen är otillfredsställande främst på grund av
övergödning och syrebrist. Dem kemiska statusen påverkas förutom av de överallt
överskridande ämnena av förekomst av höga halter av antracen, naftalen, fluoranten
och PAH:er.
Planen bedöms inte påverka Alsens möjlighet att uppnå normerna, varken
positivt eller negativt. Planen möjliggör bostäder- och centrumändamål som ger
upphov till hushållsavloppsvatten. Felaktigt hanterat avloppsvatten kan bidra till
övergödning. Avloppsvattnet kommer att ingå i det kommunala systemet och utgör
en obetydlig del av den mängd kommunalt avloppsvatten som renas vid Askersunds
avloppsreningsverk. Avloppsreningsverket be-döms enligt VISS ha en betydande
påverkan på Alsens status, ihop med flera andra faktorer. En så liten förändring i
mängden tillfört avloppsvatten i systemet bedöms inte ha någon effekt på Alsens
näringshalt.
Förenlighet med miljöbalken
Detaljplanen möjliggör bebyggelse i centrala Askersund. Detta innebär att området
med lätthet kan tillgodogöra sig befintlig service, infrastruktur samt kollektivtrafik.
Vidare bidrar ett genomförande av detaljplanen till bostadsförsörjning i kommunen.
Kommunen anser att frågan om avvägning gentemot väsentliga samhällsintressen
gjordes i Askersund kommuns översiktsplan som blev antagen, 2016 och att
bedömning som då gjordes att planområde tar lämplig att tas i anspråk för bland annat
bostadsbyggelse. Planens genomförande bedöms utifrån ovanstående kunna anses som
en hållbar utveckling av Askersunds tätort utifrån ekonomisk-, ekologisk- och social
aspekt. Vidare bedöms förslaget vara förenligt med miljöbalkens 3 kap. avseende god
hushållning av marken.
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PLANDATA
Läge och omfattning
Ansökan om planbesked berör endast fastigheten Knappfabriken 20 och utgörs av en
yta på cirka 1700 m2. Fastigheten är belägen i centrala Askersunds tätort och är idag
bebyggt med en samlingslokal för religiösa ändamål. Bilden nedan visar planområdet
läge i centrala Askersund.
Markägoförhållanden
Planområdet består endast av en fastigheten Knappfabriken 20 och den ägs av
Askersundsbostäder Aktiebolag.

Kartbild som visar planområdets läge.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintresse kulturmiljövård

Området berörs av riksintresse för kulturmiljövård (Edö - Stjärnsund - Askersund
(RK 04). Planområdet ligger inom norra delen av det utpekade riksintresset och i
riksintressebeskrivningen framgår att riksintresset utgör en väl avgränsad stadsmiljö som
speglar regionens tidiga stadsbildningar.

Översiktsplan för Askersunds kommun

I gällande översiktsplan för Askersunds kommun som antogs 2016 är planområdet utmarkerat
för centrum. När det gäller stadskärnan uttrycks det i översiktsplanen att det ställs höga krav
vad gäller miljöanpassning vilket innebär sammanhängande val av utformning, material och
färgsättning. I detaljplanearbete framgår att det är viktigt att utgå från stadens historiska miljö
och anpassa byggnaders höjd och utseende så att det passar in i Askersunds stadsmiljö.
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Stadslivsmanifest

Stadslivsmanifestet är ett politiskt inriktningsdokument för varumärkesbyggande
stadsutveckling och gäller för Askersunds centrala delar. I stadslivsmanifestet betonas vikten
av att bevara och vidareutveckla mer av det som karaktäriserar Askersund. När det gäller
stadsstrukturen framförs det att stadsgatorna med det integrerade trafiknätet ska bibehållas.
Vidare uppmärksammas de slutna småstadskvarteren som en viktig utgångspunkt. Slutna
kvarter där byggnader och entréer placeras i gatuliv ska prioriteras, detta kan generera livfulla
gaturum och ökade möjligheter för möten och interaktion.
I stadslivsmanifestet fastslås att man i detaljplaner för stadskärnan ska ge möjlighet för handel/
offentlig verksamhet i bottenvåningar då det kan generera en trygg och attraktiv stadsmiljö.
Parkeringsplatser ska i så hög utsträckning som möjligt lokaliseras till innergårdarna i de slutna
kvarteren. Ny bebyggelse ska inspireras av den traditionella arkitektoniska karaktär som stora
delar av stadskärnans bebyggelse uppvisar.
Planförslaget bedöms överensstämma med intentioner i stadslivsmanifestet.

Detaljplaner

Fastigheten är sedan tidigare detaljplanelagd och berörs av planen Förslag till ändring och
utvidgning av stadsplan för del av Askersunds stad (Kv. Norra Bergen m.fl.) som antogs 1961.
Gällande detaljplan ger möjlighet för samlings- och föreningslokaler i två våningar.

Grönstrukturplan

Grönstrukturplan för Askersunds kommun, antagen 2016-02-29, anger riktlinjer för de
tätortsnära grönområdenas utveckling, och utgör ett planeringsunderlag och stöd då olika
intressen står mot varandra i planeringen. Planen beskriver och klassar de tätortsnära
grönområdena utifrån sina värden för ortens invånare i en fyrgradig skala (Unikt - A - B - C).
Planområdet faller inte inom något utpekade område, men i direkt anslutning till området kring
Norra Bergen.
Området ligger på en höjd och i sluttning med utsikt över en del av staden och området består
av en lummig och tät lövskog på en höjd och i en sluttning samt en kortklippt grönyta med
lekplats. I nordost intill Norrbergas äldreboende är det bergigt och glesare med träd, men
även här är de olikåldrade. Inom området finns även vattentornet uppfördes för drygt 100 år
sedan och har ett kulturhistoriskt värde i sig. I grönstrukturplanen är området klassat som B.
Planområdet angränsar till detta område. Se mer under rubriken Natur och Rekreation.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Befintlig bebyggelse

I närområdet så består bebyggelsen till majoriteten utav flerbostadshus i flera våningar. Cirka
150 meter norr om planområdet börjar villabebyggelsen och söder om är det flerbostadshus
i olika former ner till centrala Askersunds rutnätsstad. Direkt öster planområdet är det två
nybyggda flerbostadshus som uppfördes under 2018-2019.
Se bilder på sida 10 hur befintlig byggnad ser ut och på sida 13 finns bilder på närliggande
bebyggelse.

Fornlämningar

En mindre del av fastighetens södra sida ligger inom utpekat område för fornlämningen
Askersunds stad som är ett stadslager. Inom riksintresseområdet kan kulturlager från 1600-talet
påträffas. Under planprocessen för fastighet Norra Bergen 49 m.fl. (Norra Bergen) genomfördes
en arkeologisk förundersökning. Aktuella planområdet undersöktes inte inom ramen för den
förundersökningen, men nedan visas schaktplanen, och den visar att det nordvästra hörnet inte
undersöktes. Detta grundar sig att ingen byggrätt medgavs.

Kulturmiljö

Planområdet har en lång historisk koppling till centrala Askersund. Befintlig byggnad
byggdes under tidigt 1900-tal och Filadelfiaförsamlingen har ägt fastigheten mellan 1938
och 2020. Byggnadens värde sitter i de exteriöra karaktärsdragen i form av byggnadens
volym och proportioner. Fasaden be-står utav ljus puts och fönstren är symmetriska är bidrar
till byggandens kulturhistoriska värde. Vidare bidrar taket med sin form och dess material
samt entrén till byggnadens kulturhistoriska värde. Vidare ligger planområdet i utkanten av
riksintresset för kulturmiljövård och även i utkanten av stadslagret för Askersunds centrala ort
som härrör från 1600-talet.
Planhandlingarna anpassas efter ovanstående för att möjliggöra för en god utveckling av
fastigheten fast samtidigt tillhandahålla platsen värden.
Se bilder på befintlig och närliggande bebyggelse på sidorna 10 och 13.

Schaktplan och aktuellt planområdet illustrerat med blått streckat linje.
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Geotekniska förhållanden

Enligt SGU:s kartering av risk för skred i finkornig jordart ligger södra delen av fastigheten
inom riskområde. Ingen geoteknisk undersökning har gjorts i denna planprocess.

Förorenade områden
På fastigheten Tullen 1:1 återfinns en identifierad förorening av branschklass 3 och är
en gammal plantskola. Det går inte utesluta att det har används bekämpningsmedel som
idag är förbjudna. I dagsläget är fastighetens yta hårdgjord och bebyggd till största del
med endast några mindre gröna stråk. Fastigheten är cirka 250 meter ifrån planområdet.
Vidare finns det på fastigheten Torgparken 6 återfinns en identifierad förorening av
branschklass 3 och är en Kemtvätt (med lösningsmedel). Föroreningen är cirka 250
meter ifrån planområdet.
Natur och rekreation

Planområdet omfattas inte av några värden för natur eller rekreation, utan är hårdgjort till
största delen. Viss grönyta finns kvar i form av gräsmatta (se bild på sida 10).
På ca 800 meters promenadavstånd ligger Stadsparken och öster om parken finns fotbollsplaner
och idrottsplats. Inom 1000 meter når man även Alsens badplatser och promenadstråk.
Närlundahallen ligger ca 800 meter från planområdet.

Trafik och störningar

Planområdet angränsar i väster till Storgatan. Den kommer från Sundsbrogatan i de centrala
delenarna av Askersund och ansluter till Sundsbrogatan. Vidare norr ut ansluter Storgatan
mot Floragatan. Angöring till fastigheten idag sker på Klockargatan som på södra sidan. I
plankartan för fastighet Norra Bergen 49 m.fl. (Norra Bergen) som antogs 2019 finns det en
förlängning av Klockargatan till Loggatan. Denna är inte utbyggd (Se bild på Klockargatan på
nästa sida)
Hastigheten på kommunala gator runt planområdet är 30 km/h.

Förordningar

Regeringen har beslutat om en förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS 2015:216
som utfärdades 9:e april 2015 och gäller planärenden startade efter 1:a januari 2015. En ändring
av förordningen (2017:359) som trädde i kraft 2017-07- 01 har sedan införts. Förordningen
innehåller riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader och ska tillämpas både vid
bedömningar enligt plan- och bygglagen samt enligt miljöbalken.
Riktvärdena berör endast ljudnivåer utomhus och påverkar inte det befintliga regelverket
gällande ljudnivåer inomhus. Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn
tas till framtida trafik som har betydelse för bullersituationen.
Riktvärden för bostäder enligt förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader SFS 2017:359
om trafikbuller vid bostadsbyggnader anges följande avseende buller från spårtrafik och vägar:

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredningen kommer fram till att enligt nutida trafikscenario så kan uteplatser
behövas anpassas eller flyttas längre in på fastigheten för att kunna uppnå riktvärdena som
anges i Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Enligt utredningen visar
att fastigheten direkt söder om har nutid har en ekvivalent ljudnivå 55 dBA mot Storgatan och
51 Klockargatan fram till Norra Bergen. Vidare beräknas hur bullerfrågan ser ut 2040 och den
visar en marginell ökning till 57 dBA respektive 53.
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Parkeringsplatser

Askersunds kommun har en antagen parkeringspolicy som antogs av kommunfullmäktige
2020-04-17. Enligt denna ska det vara:

Boendeform

Parkeringstal boende/lgh Parkeringstal besökare/
lgh

Flerbostadshus, 2 rum och
kök och mindre

0,6

0,1

Flerbostadshus, 3 rum och
kök och större

0,8

0,1

Vägstrukturen i centrala Askersund. Röda cirkeln visar det aktuella planområdet.

Klockargatan. Denna väg ska förlängas och anslutas mot Loggatan.
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Bilder som visar olika vinklar av byggnaden på fastigheten Knappfabriken 20.
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FÖRÄNDRINGAR
Planens huvuddrag
Detaljplanens syfte och huvuddrag är att möjliggöra för flerbostadshus och ändra den
gällande markanvändning från stadsplanen från 1961 som möjliggjorde för ändamålet
samlings- och föreningslokaler. I enlighet med stadslivsmanifestet fastslås att man
i detaljplaner för stadskärnan ska ge möjlighet för handel/offentlig verksamhet i
bottenvåningar då det kan generera en trygg och attraktiv stadsmiljö. Därför finns också
möjlighet för centrumändamål.
Planerad bebyggelse
Byggrätten omvandlas till att omfatta bostads- och centrumändamål. Befintlig byggnad
som tidigare ha varit en kyrka bedöms ha kulturvärden som är skyddsvärda. Detta
regleras i plankartan med varsamhetsbestämmelser. Varsamhetsbestämmelser beskriver
endast vilka egenskaper/utformning en befintlig byggnad ska ha. Inget rivningsförbud
införs, utan vid en eventuell nybyggnation gäller övriga bestämmelser. Hänsyn tas till
placering och inte utformning
Planbestämmelser
Bostäder – Planområdet ges markanvändningen bostäder. Markanvändningen bostäder
avser boende med varaktig karaktär. Att möjliggöra för bostäder inom planområdets kan ge
en god möjlighet att utveckla befintliga outnyttjade fastigheter centralt i Askersund. Med
det centrala läget finns det närhet till att nyttja service och kollektivtrafik.
Centrum - Inom centrum inryms en kombination av olika verksamheter som handel, service, samlingslokaler och andra verksamheter som bör ligga centralt eller vara lätta att nå.
För att skapa en flexibel byggrätt som gör att det i framtiden kan tillskapas verksamheter.
Detta är i linje med Stadslivsmanifestet.
Takvinkel får vara mellan de angivna gradtalen - 22 – 45 grader. Detta för att följa den
takvinkel som finns på befintlig byggnad samt är i enlighet med Stadslivsmanifestet.
Största byggnadsarea är 35 % av fastighetsarean inom användningsområdet - För att kunna
utveckla fastigheten ytterligare regleras byggrätten att dubbelt så mycket kan bebyggas
inom fastigheten.
Byggnadshöjd - Byggrätten regleras till 7,5 meter byggnadshöjd. Detta för att anpassas till
byggnationen i närområdet.
Generell dagvattenbestämmelse - Dagvatten från tak och hårdgjorda ytor ska fördröjas på
den enskilda fastigheten genom avledning till grönytor eller fördörjningsmagasin innan det
avleds till det kommunala ledningsnätet.
Generell bullerbestämmelse - Minst en uteplats som anordnas i anslutning till bostadsbyggnad ska anordnas eller utformas på så sätt att 50 dBA kvivalent nivå inte överskrids
vid uteplatsen, samt så att 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids med mer än 10 dBA
maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06:00 och 22:00
Huvudbyggnad ska placeras med längsta sidan mot Storgatan - Byggrätten regleras med
placeringsbestämmelsen för att byggnaden ska placeras på ett sådant sätt som passar in och
är historiskt har varit på platsen.
Marken får inte förses med byggnad – För att reglera att byggnationen hamnar på ett avstånd från Storgatan som är i linje med övrig byggnation i närområdet är det prickmark 4,5
meter från fastighetsgräns. Övrigt är det 2,5 meter från fastighetsgräns för att undvika att
byggnation inte hamnar för nära varandra.

11

Byggnadens ursprungliga och värdebärande exteriöra karaktärsdrag i form av volym, proportioner, takform ska behållas
Fasadens material och detaljer ska bevaras.
Fönstren placering ska bevaras, underhållas och får inte förvanskas.
Ursprungliga entrépartier med detaljer ska bevaras, underhållas och får inte förvanskas.

Kulturmiljö

Byggnaden regleras med flertalet varsamhetsbestämmelser för att skydda byggandens
kulturhistoriska värde. För att skydda det kulturhistoriska värdet byggnaden har och dess
placering inom riksintresset för kulturmiljövård som skyddar äldre delarna av centrala
Askersund. För att komma fram till väl underbyggda bestämmelser har antikvarisk bedömning
inhämtas. Se planbestämmelselistan.

Fornlämningar

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Om en fornlämning påträffas under
grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas och fyndet anmälas till
länsstyrelsen (2 kap. 10 § Kulturmiljölagen).

Geotekniska förhållanden

Bedömninngen är att det inte krävs några åtgärder för att bygga i planområdet.

Förorenade områden

Föroreningarna på Tullen 1:1 och Torgparken 6 är idag under hårdgjord yta och eller skedde
inne i en byggnad cirka 250 meter ifrån planområdet. Bedömningen är att det inte påverkar
markanvändningen inom denna planprocess.

Natur och rekreation

Halva fastigheten får bebyggas enligt planförslaget och detta gör att andra hälften kan vara
föremål för grönyta.

Trafik

Angöring sker idag mot Klockargatan och bör ske i fortsättning då en etablerad parkering finns
Klockargatan. Dock hindras inte utfart mot Storgatan och detta tillåts ifall byggrätten används
på annat sätt och för att hålla byggrätten flexibel kan angöring ske även mot Storgatan.

Parkeringsplatser

Parkeringsbehovet för tillkommande bebyggelse ska lösas inom kvartersmark enligt
parkeringspolicyn.

Störningar

Riktvärden för uteplats uppfylls inte i hela planområdet. Det finns möjlighet att ordna uteplats
på motsatt sida från Storgatan där maximal nivå ligger under 65 dBA och ekvivalent nivå ligger
under 50 dBA.
Bullerkrav regleras med planbestämmelser på plankartan.
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Teknisk försörjning

Planområdet är anslutet till det kommunala VA-nätet och el- och teleledningar.
Tillkommande bebyggelse avses anslutas till befintliga kommunala vatten- och avloppsnätet
och el- och teleledningar.

Dagvatten
Dagvatten från tak och hårdgjorda ytor ska fördröjas på den enskilda fastigheten genom
avledning till grönytor eller fördörjningsmagasin innan det avleds till det kommunala
ledningsnätet som finns i gatunätet.
Brandvattenförsörjning

Brandvattenförsörjningen kan behöva anpassas och utökas. Om brandvattentillgång behöver
utökas och anpassas ska fastighetsägaren/byggherren vidta åtgärder för att tillgodose behovet.
Rekommenderad minsta kapacitet i markbrandposter är 900 liter per minut med ett maximalt
inbördes avstånd av 250 meter.
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Bilder på närliggande bebyggelse
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Konsekvenser av planens genomförande

I gällande detaljplan är området planlagt för samlings- och föreningslokaler, men i och med
genomförandet av denna detaljplan går försvinner den möjlighet och byggrätten omvandlas
till bostads- och centrum-ändamål. Vidare ökas utnyttjandegraden av fastigheten. I Stadsplan
möjliggörs är det endast befintlig byggnad som får exploateras, resterande yta är prickmark.
Detta förslag ökar detta till 50 % för att öka möjligheterna. Men utformningsbestämmelser och
varsamhetsbestämmelser regleras ytan för att anpassa byggrätten till närmiljön och se till den
passar in till centrala Askersund.
Byggnationen tar hänsyn till förlängningen av Klockargatan och Loggatan. Angöring kan ske
mot både Storgatan och Klockargatan enligt plankartan, men bör ske mot Klockargatan utifrån
den vägstruktur som finns idag. Utfartförbud regleras inte för att hålla ytan flexibel i framtiden
och inte styra för mycket om det krävs att det sker mot Storgatan.
Den potentiella grönytan kan bli mindre genom genomförandet av denna detaljplan. Detta för
att byggrätten utökas mot underliggande stadsplan. Detta bedöms inte bli ett problem utifrån ett
dagvattenperspektiv, då dagvatten kan omhändertas på accepterat sätt.

Organisatoriska frågor
Samhällsbyggnad Sydnärke ansvarar för planarbetet på uppdrag av Askersunds
kommun.
Ekonomiska frågor
Planarbetet bekostas av Askersundsbostäder Aktiebolag.
Tidplan
Tidsplanen utgör en preliminär bedömning och kan komma att justeras under
planarbetes gång.
Samråd: Våren 2021
Granskning: Höst 2021
Antagande: Vintern 2021
Laga kraft: Vintern 2021
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år efter det att planen vunnit laga kraft.
Huvudmannaskap
Det finns ingen allmän plats inom planområdet. Fastighetsägare är huvudman för
kvartersmark.
Tekniska frågor

Tillkommande bebyggelse avses anslutas till befintliga tekniska försörjningssystem.

Fastighetsrättsliga frågor
Inga fastighetsrättsliga konsekvenser bedöms ske som vid ett genomförande av
detaljplanen. Fastigheten Knappfabriken 20 föreslås bestå i sin helhet.
Inga ledningsrätter eller servitut finns inom planområdet
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MEDVERKANDE I PLANARBETET

Planhandlingarna har upprättats av Samhällsbyggnad Sydnärke.
Patrik Igelström			
Fredrik Idevall
Planarkitekt				Samhällsbyggnadschef			

			

16

