Samrådshandling
September 2017

PLANBESKRIVNING
Detaljplan för del av Kv. Jägaren

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 utökat förfarande enligt PBL 2010:900.
Enligt PBL kap 5 § 7 ska ett detaljplaneförslag som inte är förenligt med
översiktsplanen, är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor
betydelse handläggas med ett utökat förfarande. Till skillnad mot standardförfarandet
ska kommunen vid tillämpning av det utökade förfarandet kungöra förslaget till
detaljplan. Kungörelsen ska göras i en ortstidning och anslås på kommunens
anslagstavla. I övrigt hanteras processen utefter samma steg som under ett
standardförfarande. 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.
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 DEL AV KV. JÄGAREN
HANDLINGAR
Detaljplanehandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:500 (A2)
- Planbeskrivning (denna handling)
Övriga handlingar i ärendet är:
- Fastighetsförteckning
- Behovsbedömning
- Förstudie Kv. Jägaren
BAKGRUND
Kommunstyrelsen hemställde 2016-05-10 hos sydnärkes byggförvaltning att upprätta ny
detaljplan för Jägaren 2-4 med inriktningen bostäder, handel och offentlig verksamhet.
För att möjliggöra rivning av folkets hus samt en annan markanvändning för fastigheterna
Jägaren 2 och 4 ska det upprättas en ny detaljplan.
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av kvarteret Jägaren med bostäder och
centrumverksamhet.
Detaljplanen ger förutsättningar till att det kan skapas ett funktionsblandat kvarter med
attraktiva bostäder och verksamhetslokaler i ett centralt läge i Askersund. Detaljplanen
kan även möjliggöra rivning av folkets hus.
PLANPROCESSEN
Denna detaljplan följer ett utökat förfarande enligt PBL 2010:900 då alla krav för detta
är uppfyllda. Enligt PBL (plan- och bygglagen) kap 5 § 7 ska ett detaljplaneförslag som
inte är förenligt med översiktsplanen, är av betydande intresse för allmänheten eller i
övrigt av stor betydelse handläggas med ett utökat förfarande. Detaljplanen för del av kv.
Jägaren bedöms vara av betydande intresse för allmänheten varför det utökade förfarandet
tillämpas.
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 §.
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.
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PLANDATA
Läge och omfattning
Planområdet omfattar ca 1700 m2 och är beläget i de centrala delarna av Askersund.
Markägoförhållanden

NORR

Jägaren 2 och 4 ägs av Askersunds kommun.
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
I gällande översiktsplan för Askersunds kommun som antogs 2016 är planområdet
utmarkerat inom området 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 detaljplanearbetet framgår det att det är viktigt att utgå från stadens
historiska miljö och anpassa byggnaders höjd och utseende så att det passar in i
Askersunds stadsmiljö.
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
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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.
Bevarandeplan
I bevarandeplanen för Askersunds stad som upprättades 1993-1994 framgår det att det i
Askersund finns flera äldre miljöer av helt skilda karaktär som bör bevaras så intakta som
möjligt. Förändringar i stadskärnan ska ske med största varsamhet och med hänsyn till
områdets särprägel. Det framförs att detta berör såväl enskilda byggnader som helheten
med miljöer som gator, gårdar, torg, parker och grönområden. Eventuella förändringar
kräver miljöanpassad utformning. Det anges i bevarandeplanen att:
”Askersunds stadskärna är en kulturhistoriskt och socialt värdefull miljö av riksintresse
och som skall bevaras, vårdas och återanvändas i största möjliga omfattning.”
Gällande detaljplaner
Gällande detaljplan i området är:
- Detaljplan för del av kv. Jägaren upprättad 1993.
Detaljplanen medger bostäder, handel och föreningslokaler.

DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. JÄGAREN (1993)
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Planens huvuddrag
Detaljplanen ger förutsättningar till att det kan skapas ett funktionsblandat kvarter med
attraktiva bostäder och verksamhetslokaler i ett centralt läge i Askersund. Detaljplanen
kan även möjliggöra rivning av folkets hus.
Riksintressen
Området berörs av riksintresse för kulturmiljövården och riksintresse för rörligt friluftsliv
och turism.
Uttryck för riksintresset för kulturmiljövården är följande:
”Askersunds gamla stadskärna med rätvinklig rutnätsplan från 1644, bevarad tomtstruktur, småskalig trästadsbebyggelse med stadsgårdar, glesare utkantsbebyggelse och inslag
av institutionsbyggnader i sten och puts samt hamnmiljöer. Stadsförsamlingens kyrka och
den stora landskyrkan väster om staden.”
Riksintresset för kulturmiljö beaktas i detaljplanen och förädlas snarare än förvanskas.
Planförslagets utformning och avgränsning är anpassat utefter den stadsplan som ligger till
grund för riksintresset och anses därmed inte påverka riksintresset negativt.
Uttryck för riksintresset för rörligt friluftsliv och turism är följande:
”Med friluftsliv avses i detta sammanhang vistelse i naturen för naturupplevelser, fysisk
aktivitet och avkoppling. Viktiga naturkvalitéer för friluftslivet är bland annat variation i
landskapet. Områden av riksintresse för friluftslivet har så stora friluftsvärden på grund av
tillgänglighet samt natur- och kulturkvalitéer, att de är eller kan bli attraktiva för en stor
mängd besökare.”
Området ligger centralt beläget i Askersund stad och bedöms inte påverka de natur- och
friluftslivsvärden som anges i riksintresset för rörligt friluftsliv och turism.
Fornlämningar
Inga registrerade fornlämningar finns inom planområdet. Hela Askersunds stadskärna
utgör dock fornlämningsområde enligt Riksantikvarieämbetet (RAA187). Det finns
utpekade specificerade fyndplatser inom fornlämningsområdet. De värden som området
innehar måste tas i beaktande i samband med planering och utveckling. Åtgärder kräver
varsamhet och dialog med andra myndigheter.
Alla slags markingrepp inom ett fornlämningsområde kräver tillstånd enligt
kulturmiljölagen (KML). Länsstyrelsen är den myndighet som kan ge tillstånd för vissa
arbeten inom fornlämningsområden.
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Befintlig bebyggelse
På uppdrag av Sydnärkes Byggförvaltning har Arkitektur och Byggnadsvård har gjort en
värdering av befintlig bebyggelse i kvarteret. Denna värdering har varit en inspiration och
vägledning vid utformningen av planförslaget.
Kvarteret Jägaren utgörs av en samling byggnader med olika stilar och karaktärsdrag.
Kvarteret är inte helt slutet i sin karaktär. Den osammanhållna karaktären förstärks av den
obebyggda parkeringsytan på Jägaren 4 där det inte finns någon avgränsning mot gatan
eller angränsande fastigheter. Kvarterets intryck påverkas i hög grad av det dominerande
bankhuset på Jägaren 1. Byggnaden är uppförd omkring 1910 och har en arkitektoniskt
tidstypisk jugendstil med nationalromantiska anspelningar.
Jägaren 2 som upptas av Folkets Hus är ett tvåvåningshus uppfört omkring 1920. Folkets
hus är kulturhistoriskt intressant som enskild byggnad med sina tidstypiska detaljer och
attribut. Likaså är den ett exempel på den kulturella folkrörelseverksamhet som växte sig
stark under slutet av 1800-talet det tidiga 1900-talet. Här har filmer visats, teater och musik spelats upp och det har hållits fester och dans. Idag finns dock ingen verksamhet kvar i
byggnaden då all kulturell aktivitet flyttats till lokaler i nya sjöängen.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-09-06 (§ 196) tog man beslut om att riva folkets hus, en statusbedömning gjordes som underlag till beslutet. Det har konstaterats att
byggnaden är i dåligt skick. Byggnaden kräver stora insatser i underhåll inom kort och att
renovera är dyrt och komplicerat. Det är dessutom svårt se vilken förening eller verksamhet som skulle kunna driva byggnaden ekonomiskt om byggnaden ska finnas kvar. Detaljplaneförslaget möjliggör rivning av folkets hus.
Planerad bebyggelse
I planförslaget regleras markanvändningen genom planbestämmelsen BC, bostäder och
centrum. För bostäder tillåts alla typer av permanenta bostäder, även särskilda boendeformer. För centrum tillåts verksamheter som butiker, service, kontor, bibliotek, föreningslokal, restaurang och liknande ändamål som inte är av störande karaktär.
Planförslaget är utformat och anpassat för att beakta Askersunds stadsplan med rätvinkliga
kvarter. Ny föreslagen byggrätt följer gatulinjen och kan därmed förstärka det sammanslutna kvarteret. Planförslaget medger samtidigt att en passage är möjlig genom kvarteret, öppningen mot innergården kan generera att en luftighet och kommunikation skapas
genom kvarteret. Uttryck och utseende i befintlig bebyggelse i Askersunds stadskärna kan
gälla som inspiration för ny bebyggelse i området.
Ny bebyggelse utmed Stora Bergsgatan regleras efter högsta byggnadshöjd på 6 meter.
Ny bebyggelse utmed Lilla Bergsgatan regleras efter högsta byggnadshöjd på 11 meter.
Bebyggelsen regleras med minsta respektive största taklutning på 30-45 grader. Genom
planförslaget anges även genom planbestämmelsen f1 att ny bebyggelse skall utformas
med särskild hänsyn till karaktärsdrag hos bebyggelse i omgivningen. Följande skall framförallt efterföljas för nytillkommande bebyggelse:
1. Ny bebyggelse skall utformas med träfasad eller putsad fasad.
2. Ny bebyggelse skall utformas med lertegeltak eller falsat plåttak.
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Trafik
Planområdet nås med bil från Lilla Bergsgatan och Stora Bergsgatan. I övrigt ramas
kvarteret in av Sundsbrogatan och Norströmsgatan.
Trafikbuller
De riktvärden som anges i Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader
ligger till grund för bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet för
människors hälsa i plan- och bygglagen är uppfyllt i planläggning, bygglov och
förhandsbesked. Riktvärdena anger högsta ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad:
60 dBA och maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till byggnaden: 70 dBA.
De mest trafikerade gatorna i anslutning till planområdet är Sundsbrogatan och
Norströmsgatan. Trafikmätningar genomfördes längs Norströmsgatan och Sundsbrogatan
av VAP år 2013. Dessa mätningar bedöms vara tillämpliga. Uppskattad dygnsmedeltrafik
för Norströmsgatan var 656 fordon/dygn. Uppskattad dygnsmedeltrafik för Sundsbrogatan
var 4263 fordon/dygn. Baserat på dessa siffror har en beräkning gjorts med hjälp av
trafikbullerprogrammet Trivector Buller Väg.
Nya byggrätter för bostäder och centrum finns på ett minsta avstånd på 25 meter
Norströmsgatan och Sundsbrogatan. Detta ger en ekvivalent ljudnivå vid fasad mot
Norströmsgatan på 48 dBA och en maximal ljudnivå på 67 dBA. Den ekvivalenta
ljudnivån vid fasad mot Sundsbrogatan är på 56 dBA och den maximala ljudnivån är på 68
dBA. Beräkningen gäller för alla våningsplan.
Parkering
Jägaren 4 är idag en grusplan för parkering, denna är väl använd, särskilt under dagtid. Vid
förverkligande av planförslaget får de som idag utnyttjar den befintliga grusparkeringen
hänvisas till andra närliggande parkeringsplatser eller parkering utmed gator i staden.
Framöver tillkommer även en del nya parkeringsplatser i kvarteret verkstaden samt i
området för gamla sjöängsskolan.
I samband med bygglovsprövningen kommer krav ställas på att det finns tillräckligt med
parkeringsplatser för antalet bostäder som blir aktuellt i området. En del parkeringsplatser
kommer vara möjliga att anordna inom kvarteret. Detta regleras genom prickad mark där
bebyggelse inte får uppföras.
Mark och vegetation
Marken i området är till stor del hårdgjord i form av grus och asfalt. Marken sluttar svagt
österut. Det finns även en del inslag av gräsytor, buskar och träd.
Geotekniska förhållanden
Med hänsyn till områdets topografi med berg i dagen längs Lilla Bergsgatan är det troligt
att berget ligger ytligt i marken. Mer detaljerade grundundersökningar kan ändå med
fördel göras i samband med bygglovsprövning.
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Dagvatten
Hanteringen av dagvatten ska ske på ett sådant sätt att det vatten som når recipienten är
så rent som möjligt. Genom att låta dagvattnet passera grusbäddar och andra filtrerande
material kan det ske en rening innan det når recipienten eller dagvattenledningarna.
Inom planområdet finns befintliga dagvattenledningar dit dagvatten kan avledas. Genom
att bevara eller tillskapa mjukare ytor kan även vissa mängder dagvatten filtreras ner i
marken. Det kan vara fördelaktigt att blanda hårdgjorda ytor med exempelvis grusade
partier och planteringar samt annan grönstruktur för att dagvattnet ska kunna tas om hand
på ett bra sätt. Vid behov kan även ett dagvattenmagasin anläggas i området.
GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Tidplan
Planen hanteras med utökat förfarande.
Samråd: Hösten 2017
Granskning: Vintern 2018
Antagande: Vintern 2018
Laga kraft: Våren 2018
Vatten- och avlopp
Planområdet är anslutet till kommunalt vatten- och avlopp.
El- och teleledningar
Området är anslutet till befintliga el- och teleledningar.
Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år efter det att planen vunnit laga kraft.
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats.
Ekonomiska frågor
Planarbetet bekostas av Askersunds kommun.
Fastighetskonsekvenser
Detaljplanen utgör erforderligt underlag för fastighetsbildning. Efter att detaljplanen
vunnit laga kraft kan fastighetsbildning ske i enlighet med detaljplanen.
Gällande fastighetsindelning kan kvarstå men detaljplanen möjliggör även ny
fastighetsbildning. Exempelvis kan Jägaren 2 och 4 kan slås samman till en fastighet för
bostads- och centrumändamål på ca 1800 m2.
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes byggförvaltning.
Jonas Kinell					Lars Johansson				
Planarkitekt					Förvaltningschef				
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Askersunds kommun, Örebro län.

Del av kv. Jägaren

Detaljplan för

Askersunds kommun

Samrådshandling

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft

Genomförandetid

Diarienummer

Laga kraft

Antagande

Beslutsdatum

Fastighetsförteckning
Behovsbedömning

Kulturhistoriskt värdefull miljö. Ny bebyggelse skall
utformas med särskild hänsyn till karaktärsdrag hos
bebyggelse i omgivningen. Ny bebyggelse skall utformas
med träfasad eller putsad fasad. Ny bebyggelse skall
utformas med lertegeltak eller falsat plåttak

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

f1

Utseende (ny bebyggelse)

Minsta resp. största taklutning i grader

Högsta byggnadshöjd i meter

Utformning och omfattning

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

Marken får endast bebyggas med komplementbyggnader.
Högsta byggnadshöjd är 3,5 meter

Byggnad får inte uppföras

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

Bostäder

B

Kvartersmark

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

GRÄNSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom
hela området. Angivna bestämmelser har stöd i plan- och bygglagen 2010:900.

PLANBESTÄMMELSER

BILAGA 1.
PLANKARTA
DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. JÄGAREN

BILAGA 2.
ILLUSTRATION
DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. JÄGAREN

Observera att illustrationen endast ger ett exempel på ett möjligt alternativ för hur kvarteret kan utvecklas med anledning av
detaljplaneförslaget. Genom det illustrerade förslaget kan ett bra
ljusinsläpp bibehållas genom kvarteret. Mot Lilla Bergsgatan kan
ny bebyggelse dras tillbaka från gatulinjen så att förgårdmark bildas. Smidesräcke kan bevaras som avgränsning mot gatan. Genom
detta förslag kan gaturummet bindas samman och det intilliggande
huset på den södra tomten kan passa in bättre i stadsrummet. Vissa
grönytor och vegetation kan med fördel bevaras. En del parkeringsplatser kan anordnas inom kvarteret. Skiss: Kerstin Åkerstedt,
Arkitektur och byggnadsvård.
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