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PLANBESKRIVNING
Detaljplan för del av fastighet
Askersund 1:2 m.fl. (Sundsängen)

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

DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET
ASKERSUND 1:2 M.FL. (SUNDSÄNGEN)
Handlingar
Planhandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:1000 (A1)
- Planbeskrivning (denna handling)
- Fastighetsförteckning
- Behovsbedömning
Bakgrund
Under 2017 genomfördes en förstudie för att utreda förutsättningarna inför
detaljplaneläggning av området Sundsängen. I förstudien kom man fram till att
Sundsängen är ett stadsnära område som idag inte nyttjas till sin fulla potential och
att en detaljplaneläggning i syfte att säkerställa naturvärden samt att möjliggöra
verksamhetsutveckling kan vara lämpligt i området.
Utifrån förstudien beslutade kommunstyrelsen 2017-10-02 att uppdra åt Sydnärkes
Byggförvaltning att upprätta en detaljplan i området.
Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att anpassa användningsområden utefter de ändamål som
marken idag används för, möjliggöra en viss verksamhetsutveckling samt sakerställa
värdefulla naturvärden i området.
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 §.
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
Området är beläget i de nordvästra delarna av centrala Askersund. Området omfattar
ungefär 4 hektar.
Markägoförhållanden
Den största delen av marken inom planområdet ägs av Askersunds kommun. Några
fastigheter är dock i privat ägo.

Kartbild som visar planområdets ungefärliga omfattning och läge i Askersund.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen
Inga riksintressen finns inom planområdet. Däremot ligger planområdet i närhet till
riksväg 50 som är utpekad som riksintresse enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. Detaljplanen
påverkar inte riksintresset.
Översiktsplan för Askersunds kommun
I gällande översiktsplan för Askersunds kommun som antogs 2016 är planområdet dels
utmarkerat inom område för centrum och dels inom område för bebyggelseförtätning.
Detaljplaner
Området är till stor del inte detaljplanelagt men det finns ett par gällande detaljplaner
som berör delar av planområdet. På nästa sida framgår det vilka planer som berörs samt
redogörs för en kort beskrivning kring planernas innehåll/huvuddrag.
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Utsnitt ur gällande översiktsplan för Askersunds kommun (2016).
Planområdet är schematiskt
Campingplats
Plöjan
angivet med svart streckad markering.
Husabergsudde
Niklasdamm

Gällande detaljplaner
Alsen
- Stadsplan för del av Askersunds stad (kv. Norra bergen m.fl.). Antagen
1961. Planen
Stockshammar
möjliggör i huvudsak för bostäder, handel och småindustri.
Lilla
Åsaberget

Södra
Hagaberg

Smedstor

- Stadsplan för Kv. Prästgården m.fl. Antagen 1965. Planen möjliggör i huvudsak för
bostäder, allmänt ändamål och garageändamål.
Kalvholmen

Stökaberget

Bäckadalen

Stora

- Stadsplan för del av Askersund, Kv. Brandstationen, del av kv. Norra bergen m.fl.
Antagen 1980. Planen möjliggör i huvudsak för bostäder och allmänt ändamål.
Åsaberget

Krylles udde

Backa

Stoltsberg

0

500

- Detaljplan för del av Askersund, del av kv. knappfabriken. Antagen 1990. Planen
Verksamhetsutveckling
möjliggör iBebyggelseutveckling
huvudsak för bostäder och skola.

G

Verksamhetsförtätning
- DetaljplanBebyggelseförtätning
för Askersund 1:23 m.fl. Antagen 1993. Planen
möjliggör i huvudsak för
sjöbodar, båtförråd och vattenområde för bryggor.
Centrum
Tätortsnära natur/ rekreation
- Detaljplan för kv. Knappfabriken. Antagen 2016. Planen möjliggör i huvudsak för
bostäder och skola.
Gällande fastighetsindelningsbestämmelser

- Tomtindelning av del av kv. Prästgården. Antagen 1967. Tomtindelningen gäller
numera som fastighetsindelningsbestämmelser och reglerar hur fastigheterna får vara
indelade i kvarteret prästgården.
- Tomtindelning av kv. Linden. Antagen 1969. Tomtindelningen gäller numera som
fastighetsindelningsbestämmelser och reglerar hur fastigheterna får vara indelade i
kvarteret Linden.
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Utsnitt ur gällande detaljplaner och fastighetsindelningsbestämmelser som berör planområdet.
I flera avseenden stämmer inte dessa med rådande förutsättningar i området.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Befintlig bebyggelse
Inom planområdet finns en fabriksbyggnad, uppförd 1938. Fabriksbyggnaden är i
ett och ett halvt plan och försedd med ett sadeltak i plåt. Stilmässigt är byggnaden
enkel i sin karaktär, dock försedd med små dekorativa detaljer. Byggnadens fasad
är i huvudsak spritputsad men innehar även slätputsade inslag. Fabriksbyggnaden
uppfördes från början för tillverkning av putsdukar samt disk- och skurtrasor. Idag
används byggnaden för en verksamhet som bedriver formgivning och tillverkning av
kakel och kakelugnar.
Strax söder om den gamla fabriksbyggnaden finns även ett garage men i därutöver finns
ingen bebyggelse inom planområdet.
Bebyggelsen i omgivningarna i övrigt är i varierande karaktär. Det finns närliggande
bostadsområden med flerbostadshus i funktionalistik prägel men även äldre
träbebyggelse med unika stildrag. Sammantaget är dock den omgivande bebyggelsen
relativt småskalig.
Trafik
Planområdet nås via Sundsgatan och Storgatan. Gatorna är lokalgator med låg
hastighetsbegränsning (30 km/h) och berörs inte heller av någon större trafikbelastning.
Riksväg 50 finns i direkt anslutning strax väster om planområdet.
Mark och vegetation
Planområdet består uteslutande av åkermark med inslag av sly och lövträd.
Planområdet ligger något lägre gentemot omgivningen, mot Storgatan är det relativt
stora höjdskillnader.
Det finns ett flertal vattendrag/bäckar som rinner i områdets norra del. En del ytor
närmast de öppna vattendragen i den norra delen av området kan potentiellt svämmas
över vid högt vattenstånd och större nederbörder.

Fabriksbyggnaden inom planområdet		

Bebyggelse längs Storgatan
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Geotekniska förhållanden
En översiktlig geoteknisk undersökning har genomförts inom planområdet av
Sweco civil AB på uppdrag av Askersunds kommun. De generella geotekniska
förutsättningarna är svåra. Området består i huvudsak av lera med inslag av lerig silt
och silt. Jordarterna i området har hög vattenkvot och är därav mycket sättningskänslig.
Hållfastheten i förekommande lera är generellt <10 kPa vilket kan klassas som extremt
låg. Enligt utförda mätningar ligger även grundvattnet väldigt nära markytan i de lägsta
partierna.
Eventuell ny bebyggelse inom planområdet kräver djupgrundläggning, troligen i form
av spetsbärande pålar slagna till fast morän eller berg. Generellt är förutsättningarna
dock bättre i de östra delarna av området, här kan eventuellt ytlig grundläggning
ske, detta är dock beroende på vilken typ av bebyggelse som är aktuell och måste
detaljstuderas i ett projekteringsskede. Vid sidan av de allra östligaste partierna krävs
även jordförstärkning och uppfyllning av marken vid uppförande av ny bebyggelse.
För mer detaljerad information hänvisas till handlingarna för den översiktliga
geotekniska undersökningen.
Risk för ras och skred
I de nordöstra delarna av planområdet, finns viss risk för ras och skred. Detta område
föreslås i huvudsak regleras som naturområde.
Natur och rekreation
Området finns utmarkerat i kommunens grönstrukturplan (område 20 - Sundsängen).
Det framgår bland annat i grönstrukturplanen att området i sin helhet har god
tillgänglighet genom att det finns vägar/gator som leder genom området och att det är
ett välbesökt promenadstråk. Det framförs samtidigt att skogsområdet i norr inte är
särskilt tillgängligt.
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Idag har området har inte höga naturvärden, men skogen i norr kan på sikt utveckla
högre värden. Redan idag finns en del äldre träd, och inslaget av sälg är värdefullt som
näringskälla för vårens tidigaste insekter. Bäcken som rinner genom området längst i
norr är idag rätad och har framförallt höga naturvärden utanför planområdet, närmare
Gårdsjön och längs med väderkvarnsbacken. Naturmarken som finns vid Sundsängen
är idag otillgänglig och lämpar sig inte särskilt väl för dagsutflykter, promenader m.m.
Den sydligaste delen av området består av trivial lövskog på frisk-fuktig mark.
Väderkvarnsbackens naturreservat ligger strax norr om planområdet.
Väderkvarnsbacken har karaktären av en öppen och landskapsdominerande
rullstensås med inslag av lövskog och innehar en rik flora. Naturreservatet är en del av
Askersundsåsen och ligger som högst belägen 35 meter över den omgivande marken.
Naturreservatet bedöms inte påverkas av detaljplanen.
Störningar
En stor del av områdets funktion ligger i dess avskärmande effekt mellan bostäder och
riksväg 50. Bullervallen som löper längs vägen, och vegetationen med träd och buskar
bidrar till bullerdämpning.
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.
Gällande riktvärden är:
- 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad för bostäder större än 35
kvadratmeter.
- 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad för bostäder mindre än 35
kvadratmeter.
- 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning
till byggnaden.
Avsteg från ovanstående riktvärden är:
- Minst hälften av bostadsrummen vänds mot en sida där 60 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå mellan kl. 22-06 inte överskrids vid fasaden.
Med ett bostadsrum menas rum för daglig samvaro (utom kök) och rum för sömn.
- Om 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats överskrids bör den inte göra det med mer
än 10 dBA fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.
I samband med planeringen för ombyggnaden av riksväg 50 genomförde Trafikverkets
trafikmätningar och bullerberäkningar av den aktuella sträckan som ligger i anslutning
till planområdet. Enligt mätningen som Trafikverket genomförde 2011 passerade ca
7000 fordon per årsmedeldygn. Andelen tung trafik var då cirka 20 %. Enligt Trafikverkets generella beräkningsmodell bedöms trafikmängderna till år 2035 uppgå till cirka
9000-12 000 fordon per årsmedeldygn varav 21 % är tung trafik.
Som en del inom ombyggnaden av riksväg 50 har Trafikverket uppfört en 3 meter hög
bullervall längs med riksvägen vilket bidrar till att bullerstörningarna begränsas en hel
del inom planområdet. Dessutom finns det mycket vegetation som har viss bullerdämpande effekt i området.
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Rörande fastigheterna Prästgården 21 och Prästgården 22 som ligger i direkt anslutning
till planområdet var Trafikverkets bedömning att bullervärdena understiger 55 dBA
efter det att bullervallen uppförts.
Lokalgatorna i området (Sundsgatan och Storgatan) bedöms inte alstra några högre
trafikbullernivåer.
Säkerhetsrisker och farligt gods
Riksväg 50 är en rekommenderad primär väg för transporter av farligt gods. I allmänhet
gäller ett byggnadsfritt avstånd på 30 meter från riksväg 50.
Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.
Förorenade områden
Det finns inga potentiellt eller konstaterat förorenade områden registrerade inom eller i
anslutning till planområdet.
Vatten och avlopp
Inom planområdet finns flera olika typer av underjordiska ledningar. Det handlar i
huvudsak om kommunala vatten- och avloppsledningar.
Dagvatten
Området är i dag anslutet till det kommunala dagvattennätet. Det finns befintligt
ledningsnät som är dimensionerat att hantera dagvattnet inom området, därtill tar
naturmiljöerna i området upp en stor del dagvatten.
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Strandskydd
För sundet råder 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 strandlinjen, i enlighet med 7 kap
14 § miljöbalken (MB).
Avfallshantering
I de södra delarna av området finns en återvinningsstation för insamling av
hushållsförpackningar mm.

FÖRÄNDRINGAR
Planens huvuddrag
Planen möjliggör en viss verksamhetsutveckling och sakerställer värdefulla
naturvärden i området. Allmänhetens tillgång till området säkerställs också genom att
områden för gata och natur regleras i detaljplanen.
Planerad bebyggelse
Planförslaget medger verksamheter med begränsad omgivningspåverkan samt
verksamheter med möjlighet att kombinera med bostäder i de östra delarna av
planområdet.
Markanvändningen Z - verksamheter är bred och innehåller olika typer av ytkrävande
verksamheter som har begränsad omgivningspåverkan. Det ingår bland annat lokaler
för serviceverksamheter, tillverkning, lager, verkstäder m.m. Handel med varor
som produceras inom området kan ingå i användningen. Det handlar då framför allt
om partihandel. I mindre utsträckning får även försäljning till enskilda förekomma
med varor som producerats i området. Handel med skrymmande varor ingår också
i användningen. I användningen ingår även komplement till verksamheten, så som
parkering och kontor.
Begränsad omgivningspåverkan innebär att verksamheter som i begränsad
utsträckning avger lukt, buller, ljusstörningar eller andra typer av störningar kan
lokaliseras här. Det finns ingen tydlig gräns för när en verksamhet är att betrakta som
störande för omgivningen, utan det är en bedömning som får göras i samband med
bygglovsprövning.
Markanvändningen ZB - Inom användningsområdet tillåts verksamheter (se
beskrivning ovan) kombinerat med bostäder. Alternativt tillåts enbart verksamheter
eller enbart bostäder. Om bostäder och verksamheter ska kombineras kan det komma
att ställas särskilda krav i samband med bygglovsprövningen för att säkerställa att
verksamheter och bostäder kan kombineras med hänsyn till lukt, buller, ljusstörningar
eller andra typer av störningar från verksamheten.
Bebyggelsen inom planområdet regleras efter högsta nockhöjd på 9 meter. I de
byggrätter som upptar något större yta medges största byggnadsarea i procent av
fastighetsarea till 40 procent.
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Trafik
Detaljplanen fastställer befintlig gatustruktur i området. Storgatan och Sundsgatan
planläggs utefter deras faktiska lägen. Den återvändsgränd som upptar en del av
Storgatan föreslås tas bort, denna mark ingår dessutom redan i bostadsmark på
knappfabriken 1 och 3.
Parkering
Utefter behov kan parkeringsytor anläggas inom kvartersmark. Behovet och
utformningen av parkeringsplatser bevakas i bygglovskedet.
Natur och rekreation
Naturområdet i norr har stor potential att utvecklas, både ur naturvärdessynpunkt och
rekreationssynpunkt. I grönstrukturplanen föreslås ett gångstråk genom området, som
kan anslutas till gång- och cykelvägen över riksväg 50 till Askersundsbyn, och som
även skulle kunna fortsätta norrut via Oxgropen till Närlunda. Ett sådant stråk skulle
med fördel kunna läggas i anslutning till bäcken i norr. Förskolan i området skulle ha
god nytta av ett tillgängligt grönområde i närheten. Bäcken som rinner i norr skulle
enkelt kunna göras både mer vacker och värdefull genom att ge den ett mer slingrande
lopp längs bullervallen.
Genom detaljplanen regleras inte några åtgärder gällande naturområdet men genom att
det aktuella området säkerställs som just naturområde finns möjligheten att genomföra
åtgärder i ett senare skede.
Vid sidan av naturområdet i norr föreslås även ett naturområde i söder vilket innebär att
en grön ridå besparas mot båthusområdet.
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Störningar
Detaljplaneförslaget medger verksamheter med begränsad omgivningspåverkan vilket
inte kräver några omfattande skyddsavstånd eller andra störningskydd. Verksamheter
skulle kunna generera visst omgivningsbuller som exempelvis genom trafik inom och
utanför verksamhetsområdet eller genom ljud som alstras från verksamhetens fläktar,
kompressorer och värmepumpar. Det finns ingen tydlig gräns för när en verksamhet
är att betrakta som störande för omgivningen, utan det är en bedömning som får
göras i bygglovsprövningen. Med anledning av den begränsade omfattningen av
föreslagen kvartersmark för verksamheter är bedömningen att eventuellt tillkommande
verksamheter inte kommer generera betydande trafikmängder som skulle innebära
att boende i omgivningen kan komma att störas av trafikbullerstörningar kopplat till
verksamheterna.
För att uppskatta bullerförhållanden rörande föreslagen kvartersmark som
möjliggör verksamheter och bostäder - ZB har en beräkning gjorts med hjälp av
trafikbullerprogrammet Trivector Buller Väg. Beräkningen baseras på Trafikverkets
trafikmätningar från 2011 med beräknade trafikmängder till år 2035.
Utan bullervallen medräknad visar resultatet av beräkningarna utifrån siffrorna från
2011 att området där byggrätt för ZB tar vid hamnar den ekvivalenta ljudnivån på 62
dBA och den maximala ljudnivå på 67 dBA. Utifrån högsta beräknade trafikmängder
till år 2035 visar resultatet av beräkningarna att området där byggrätt för ZB tar vid
hamnar den ekvivalenta ljudnivån på 65 dBA och den maximala ljudnivå på 68 dBA.
Enligt Trafikverkets publikation VV 2004:80 som berör bullerskyddsfrågor framförs att
en 2 meter hög bullervall kan ge en bullerdämpning på 6-10 dB. Bullervallen som finns
mellan riksväg 50 och planerad bostadsmark är 3 meter hög och kan därmed förväntas
ge ytterligare bullerdämpning.
Med bakgrund av detta samt med hänsyn till Trafikverkets egna bedömningar i
samband med planeringen av ombyggnaden av riksväg 50 är bedömningen att gällande
riktvärden för buller inte överskrids mot föreslagen kvartersmark som möjliggör
verksamheter och bostäder - ZB. Det finns goda möjligheter att uppfylla gällande
riktvärden för trafikbuller såväl för nya bostäder som för uteplatser. Denna fråga bör
dock fortsatt beaktas i bygglovsskedet.
Säkerhetsrisker och farligt gods
Genom planförslaget medges ingen ny bebyggelse inom det byggnadsfria avståndet på
30 meter från riksväg 50.
Föreslagen markanvändning bedöms lämplig då skyddsavståndet på 30 meter från
kvartersmark mot riksväg 50 säkerställs samt med anledning av den bullervall som
uppförts längs med kvartersmarken närmast riksvägen.
För att minimera konsekvenserna av en olycka med farligt gods på riksväg 50, för
detaljplaneområdet, kan utformningen av bebyggelsen och tekniska åtgärder dock vara
betydande. Detaljplanen reglerar därför att bebyggelse närmast riksvägen ska utformas
enligt följande krav:
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Utrymningsvägar ska lokaliseras på den sida som vetter bort från riksväg 50. Fasader
längs med riksväg 50 ska utföras i obrännbart material. Ventilationen ska vara centralt
avstängningsbar. Friskluftsintag ska placeras på taket eller så att de vetter bort från
riksväg 50.
Genom ovanstående åtgärder minskar riskerna för de personer som vistas i
verksamhetslokalerna, vid en olycka med farligt gods på Riksväg 50, parallellt med
planområdet.
Närmast riksväg 50 är det olämpligt att bildväxlande skyltar anordnas. I samband med
bygglovsprövning görs en bedömning i respektive fall för hur skyltar/reklam tillåts
utformas.
Energieffektiva byggnader
När man bygger ett nytt hus ska man göra en energiberäkning som visar att det nya
huset kommer att klara de krav som finns i BBR:s (Boverkets byggregler) avsnitt 9
Energihushållning. Huset får inte använda mer än ett visst antal kilowattimmar per
kvadratmeter och år (kWh/m2 och år).
En tredjedel av Sveriges energianvändning går till bostäder och lokaler, varav närmare
sextio procent går till uppvärmning. Inom fastighetssektorn är möjligheterna stora
att använda energin effektivare. Potentialen för att spara energi genom att förbättra
byggnadernas energiprestanda är stor.
Senast den 31 december 2020 ska EU:s medlemsstater se till att alla nya byggnader
är nära-nollenergibyggnader, enligt det omarbetade direktivet om byggnaders
energiprestanda. Medlemsländerna ska även vidta åtgärder för att stimulera att
byggnader som renoveras omvandlas till nära-nollenergibyggnader. Direktivet innebär
att alla nya byggnader på sikt ska vara mycket energieffektiva och att ombyggnad
ska göras så att man väsentligt förbättrar byggnadens energiprestanda. I regeringens
skrivelse Vägen till nära-nollenergibyggnader (Skr. 2011/12:131) presenteras Sveriges
handlingsplan för nära-nollenergibyggnader.
Askersunds kommun uppmuntrar byggande med högre ställda energikrav än de som
nu anges i BBR, för att uppnå en hållbar energieffektivitet som främjar både vår
gemensamma miljö som den enskilde fastighetsägaren.
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Vatten och avlopp
Vatten- och avloppsledningar inom kvatersmark i området har försetts med
markreservat genom att de är angivna som u-områden med prickmarksbegränsning.
U-områden med prickmarksbegränsning får inte överbyggas.
El och tele
Eventuellt tillkommande bebyggelse kan anslutas till befintliga el- och teleledningar.
Dagvatten
Hanteringen av dagvatten ska ske på ett sådant sätt att det vatten som når recipienten
(exempelvis Alsen) 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.
Dagvatten kan med fördel fördröjas inom kvartersmarken innan det kopplas till det
kommunala nätet enligt de krav som ställs från VA-huvudmannen. Det ska fördröjas så
att inte ytorna avleder mer än motsvarande maxflöde från den befintliga oexploaterade
naturmarken. Dagvattenåtgärderna ska dimensioneras för ett tioårsregn.
Där så är möjligt är det önskvärt att infiltrera dagvatten lokalt. Förutsättningarna för
lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) beror av de geotekniska förhållandena
och bör undersökas närmare för varje utbyggnadsetapp. Krav på ytterligare fördröjning
och rening av dagvatten från exempelvis parkeringsytor kan komma att ställas i
bygglovsskedet.
Strandskydd
Strandskyddet upphävs, i enlighet med 7 kap 18 § MB, inom delar av planområdet i
samband med upprättandet av detaljplanen. De särskilda skäl, enligt 7 kap 18 c § MB,
som åberopas, är den första punkten och den andra punkten: 1. Området har redan
tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
2. Området avgränsas genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen.
Det området som berör strandskyddet finns redan ianspråkstaget av bebyggelse i
form av sjöbodar precis i anslutning till sundet. I övrigt bedöms även bebyggelse och
gatumark avgränsa de södra delarna av planområdet från strandlinjen.
Strandskyddets upphävande finns angivet på plankartan genom planbestämmelsen a1.
Strandskyddet upphävs inom kvartersmark.
Brandvattenförsörjning
Brandvattenförsörjningen kan behöva anpassas och utökas. Om brandvattentillgång
behöver utökas och anpassas ska fastighetsägaren/byggherren vidta åtgärder för att
tillgodose behovet.
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Avfallshantering
Avfallshanteringen för eventuellt tillkommande bebyggelse förutsätts ske
genom sopkärl i enlighet med standarden för Sydnärkes kommunalförbund. Viss
avfallshantering kan även ske vid befintlig återvinningsstation inom planområdet.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Konsekvenser av planens genomförande
Sundsängen är ett centralt beläget område i Askersund som till stor del inte är
planlagt sedan tidigare. De områden som är planlagda stämmer inte med rådande
förutsättningar. Genom detaljplanen säkerställs nuvarande markanvändning samt att
viss byggrätt intill riksväg 50 möjliggörs.
Organisatoriska frågor
Sydnärkes Byggförvaltning ansvarar för planarbetet på uppdrag av Askersunds
kommun.
Ekonomiska frågor
Planarbetet bekostas av Askersunds kommun.
Tidplan
Planen hanteras med standard planförfarande.
Samråd: Hösten 2018
Granskning: Vintern 2019
Antagande: Vintern 2019
Laga kraft: Våren 2019
Genomförandetid
Genomförandetiden för detaljplanen är fem år efter det att planen vunnit laga kraft.
Ändras eller upphävs planen under genomförandetiden har fastighetsägare som berörs
rätt till ersättning för den skada denne åsamkas. Efter genomförandetiden fortsätter
detaljplanen med dess byggrätter att gälla men ändras eller upphävs planen finns det
ingen rätt till ersättning för de byggrätter som eventuellt gått förlorade.
Huvudmannaskap
Askersunds kommun är huvudman för allmän plats. Inom kvartersmark ansvarar
fastighetsägaren för projektering och genomförande av eventuell ny bebyggelse samt
ansvarar för anläggande och framtida drift av servisledningar på kvartersmark.
Fastighetsrättsliga frågor
Detaljplanen utgör erforderligt underlag för fastighetsbildning. Efter att detaljplanen
vunnit laga kraft kan fastighetsbildning ske i enlighet med detaljplanen. Ansvar
att ansöka och bekosta lantmäteriförättning åligger den fastighetsägare som
berörs i respektive fall. Askersunds kommun ansvarar för att ansöka och bekosta
lantmäteriförrättning avseende allmän platsmark (gata och natur).
I planförslaget är gatumark inritad för Sundsgatan och Storgatan. Delar av denna
mark har i tidigare plan varit kvartersmark. Det innebär att kommunen har rätt att
lösa in marken som är planlagd för allmän plats, gata. På motsvarande sätt har
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fastighetsägaren en rätt att av kommunen kräva inlösen av gatumarken och få ersättning
enligt specifika regler i plan- och bygglagen.
Nya fastigheter kan bildas inom markanvändning för verksamheter.
Mark föreslagen som allmän plats gata bör genom fastighetsbildning utgöra ny
fastighet, alternativt ingå i Askersund 1:1.
Mark föreslagen som allmän plats natur bör genom fastighetsbildning utgöra ny
fastighet alternativt ingå i Askersund 1:2 eller Askersund 1:27.
Ledningsrätt och servitut kan bildas för ledningar inom utmarkerade u-områden.
Bestämmelser i gällande detaljplaner och fastighetsindelningsbestämmelser som berörs
inom aktuellt planområde upphävs med anledning av detaljplanen.

MEDVERKANDE I PLANARBETET
Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning.
Jonas Kinell				Lars Johansson
Planarkitekt				Förvaltningschef				
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BILAGA 1

Plankarta
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hela planområdet.

93,67

1:2

1:7

GRÄNSBETECKNINGAR

93,96

93,83

S:6
n

1:28

Planområdesgräns

95

Byväge

93,64

Användningsgräns

100

S:5
96,73
92,90

97,25
95,05
91,61

94

1:1

NÄRLUNDA

93,31

92

Administrativ och egenskapsgräns

1:3

96,79

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap, 4 kap 5 § 2

99,59
94,51
93,14

GATA

93,36

Gata

1
93

ASKERSUNDSBY

NATUR

92

1:7

OXGROPEN

92,48
93,23

Naturområde

99,13

Kvartersmark , 4 kap 5 § 3

98

99

91,34

91

93,39

3:11

1

1:29

93,12

5

Z

Verksamheter

B

Bostäder

98,75

1:1

97,88

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK

1:30

94

gen

årdsvä

Kyrkog

6

2

92

94,31

LINDEN

Bebyggandets omfattning

8

7

e1

91

95

90,99

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 40 %,
4 kap 11 § 1

90,32

Utformning

52

GATA

91

4
9

f1

5

Utrymningsvägar ska lokaliseras på den sida som vetter bort från
riksväg 50, 4 kap 16 § 1

92

NATUR

5

90,80

95

91

96

Marken får inte förses med byggnad,

97

4 kap 16 § 1

3

94
95,58

atan

Florag
95,27

4 kap 16 § 1

Utförande

1

2
95

90

Högsta nockhöjd i meter ,

0.0

b1

Fasader längs med riksväg 50 ska utföras i obrännbart material,

b2

Ventilationen ska vara centralt avstängningsbar. Friskluftsintag ska
placeras på taket eller så att de vetter bort från riksväg 50, 4 kap 16 § 1

4

kap 16 § 1

1
97

96

24

95,33

2

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

KNAPPFABRIKEN

Storgatan

96

90

1:27

Huvudmannaskap

3
50

97

91

90,69

tan

92

4
1:30

Frejga

95,57

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,

4

2

6

5

Genomförandetiden är 5 år ,

48

u

97

u

96
95,22

Z

96,25

44

20

98,68

43

21

A

e1 a1
ASKERSUND

1

1:23

100

GAT

98

an

21

tan

u

Sund

90,13

94
98

100,55

99,08

28

39 C-D

100,15

PRÄSTGÅRDEN

1:1

1:26

42

1

100,66

41 E-H

NORRA BERGEN

4

37 A-D

100

90,29

gatan

kare

Kloc

100,50

99,82 15

89,69

2

102,51

104

91,53

3

90

KRUKMAKAREN
105

40
89,69

Tomtindelning gällande som fastighetsindelningsbestämmelse för del av fastighet Prästgården
18, akt nr 1882K-B83, samt fastighetsindelningsbestämmelse för del av fastighet Linden 9,
Askersund 1:1 och Askersund 1:27, akt nr 1882K-B90, ska upphöra gälla inom planområdet

98

97,80

9

18

1:25

4 kap 17 §

KNAPPFABRIKEN

97,51

PRÄSTGÅRDEN

23

ZB

sgat

45

22

Storga

1:24

46 C-D

46 A-B

91

Z 9
1:22
b1 e1
b2 f1
a1

19

93,80

90

u

Strandskyddet är upphävt. Detta gäller inom kvartersmark ,

Upplysningar

Gränd

90,40

20

89,91

u
91,26

Norrtull

4 kap 5 § 2

96,77

89,99

90

a1

1 A-F

1:1

94

Väg 50

9
95

90
91,07

Z
1:23

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,

Strandskydd

17

95

ASKERSUND
u
Z 9
b1 e1
b1:22
f1
a1

u

9

4 kap 21 §

Markreservat

4

90,77
89,46

4 kap 7 §

Genomförandetid

95,11

101,13
103,66

1:1

100,91

89,53

39 A-B
102

6
38

102

93

89,80

91

92

89,36

94

104,91
102,24

96
97

18

1

103,50

1:1

41 A-D
104

100,53

20

90,15

35

tan

100,72

35 A-B

ASKERSUND
34

105

103,99

93,99

5
90

Skolga

104,72

100,23

16

BETECKNINGAR GRUNDKARTA
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SAMRÅDSHANDLING

Bostadshus taklinje

Planhandlingar

Uthus taklinje

Planbeskrivning
Samrådsredogörelse

Skala 1:1000

Grundkartan upprättad av Metria Hallsberg i april 2018
Koordinat- och projektionssystem SWEREF 99 15 00
Höjdsystem RH 70
Aktualitet:
Fastighetsinformation 2018-04-11
Detaljinformation 2018-03-06
Kartstandard enligt HMK-Ka 2.2.6.1
Per-Åke Jureskog
Lantmäteriingenjör

Behovsbedömning

Beslutsdatum

Detaljplan för

GRUNDKARTA
Kartbeteckningar enligt HMK-kartografi

Fastighetsförteckning

Granskningsutlåtande

Koordinatkryss

Del av fastighet Askersund 1:2
m.fl. (Sundsängen)
Askersunds kommun, Örebro län.

Antagande

Laga kraft

Diarienummer

Upprättad av Sydnärkes Byggförvaltning augusti 2018

Jonas Kinell
Planarkitekt

Lars Johansson
Förvaltningschef
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BILAGA 2

Illustration

Observera att illustrationen endast ger ett exempel på en möjlig
utveckling med anledning av planförslaget. Detaljplanen reglerar hur
marken inom planområdet får och inte får användas men styr inte vad som ska
genomföras. Detaljplanen anger ramarna för vad som är möjligt och vad som
inte är möjligt vid en framtida bygglovsprövning och fastighetsbildning.
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