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Detaljplan för fastighet Rönneshytta 1:63 m.fl.  

Askersunds kommun, Örebro län. 

Sammanfattning av planförslaget 

Planen syftar till att reglera markanvändningen natur för att skapa möjlighet till område för friluftsliv 

och rekreation. 

Samrådet 

I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 17 § har planförslaget varit ute på samråd under 

tiden mellan 2022-08-19 och 2022-09-09. Berörda sakägare, kommunala instanser, statliga 

myndigheter, berörda fastighetsägare, organisationer och övriga berörda har beretts tillfälle för 

samråd. Förslaget har varit utsänt för kännedom via brev till berörda och funnits tillgängligt på 

Samhällsbyggnad Sydnärkes hemsida. Efter samrådet har 8 yttranden inkommit. I detta dokument 

sammanställs och besvaras inkomna synpunkter som berör detaljplanen. Samtliga yttranden finns att 

tillgå i sin helhet på Sydnärkes Byggförvaltning.  

Yttranden har lämnats av: 

Namn Inkommit 

1. Länsstyrelsen Örebro län 2022-09-16 

2. Lantmäteriet 2022-09-08 

3. Trafikverket 2022-09-09 

4. Nerikes Brandkår 2022-08-19 

5. Postnord  2022-08-26 

6. Sydnärkes miljönämnd 2022-09-02 

7. Kultur- och tekniknämndens arbetsutskott  2022-09-23 

8. Fastighetsägare 1 2022-09-06 
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9. Fastighetsägare 2 2022-09-07 

 
 

1. Länsstyrelsen Örebro län  

Sammanfattning: 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända 

förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte kommer att prövas. 

Bedömning enligt 11 kap. 10 § PBL 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända 

förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte kommer att prövas. 

 

Råd enligt 2 kap. PBL 

 

Överensstämmelse med översiktsplan  

Detaljplanen strider inte mot översiktsplanen. 

Undersökning av betydande miljöpåverkan  

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar 

kommunens åsikt. 

Förorenade områden 

Planbeskrivningen hänvisar till tidigare genomförda utredningar av Golder från huvudstudien 2013–

2014. Planbeskrivningen bör uppdateras med uppgifter och beskrivning kring föroreningarna på 

området utifrån de senaste utredningarna, dvs. de åtgärdsförberedande utredningar som genomfördes 

av WSP 2017–2018. Utredningarna avgränsade föroreningarna och förtydligade åtgärdsbehovet 

ytterligare. De nu pågående saneringsåtgärderna utgår ifrån dessa. Under de nu pågående 

saneringsåtgärderna har även metaller påträffats, vilka behöver åtgärdas framöver. 

Länsstyrelsen anser att planbeskrivningen behöver förtydligas med att de påträffade föroreningarna 

påverkar planens genomförande och är ett hinder för den planerade markanvändningen. De planerade 

och delvis utförda saneringsåtgärderna avser att möjliggöra och är en förutsättning för planerad 

markanvändning. 
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Väg 

Vid befintlig anslutning mot planområdet regleras i planförslaget del av väg 597 med användningen 

Gata1 - Lokalgata, med enskilt huvudmannaskap. Länsstyrelsen vill framhålla Trafikverkets synpunkt 

om att väg 597 inte kan planläggas som lokalgata. Denna del behöver därför uteslutas från 

planområdet. Då plangränsen ligger mot väg 597 behöver det även säkerställas att övriga delar av 

vägen ligger utanför planområdet. För att upprätthålla tillräckligt avstånd till vägen föreslår 

Länsstyrelsen att gällande detaljplan upphävs inom vägområdet. 

Kommunen bör även överväga att på plankartan säkerställa befintlig gång- och cykelväg som går 

genom planområdet. 

Planbestämmelser 

Detaljplanens genomförandetid bör framgå i listan med planbestämmelser på plankartan. 

Kommentar: 

- Plankartan uppdateras och säkerställer att väg 597 ej ingår i planområdet. 

- Planbeskrivningen kommer uppdateras med WSP´s utredningar 

- Tydligare beskrivning kring saneringen som förutsättning till markanvändning läggs till i 

planbeskrivningen  

- Detaljplanens genomförandetid läggs till i plankartan 

- Gång- och cykelvägen ses som ett komplement till grönområdet och läggs in i plankartan.  

 

2. Lantmäteriet 

Sammanfattning: 

Huvudmannaskapet för de allmänna platserna är enskilt i planförslaget. Vid genomförandet av de 

allmänna platserna inrättas gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen. Då prövas bland annat 

att gemensamhetsanläggningen inte inrättas för annan fastighet än sådan för vilken det är av väsentlig 

betydelse att ha del av anläggningen, att fördelarna med gemensamhetsanläggningen ska överväga de 

kostnader och olägenheter som anläggningen medför samt att gemensamhetsanläggning inte får 

inrättas om ägarna av de fastigheter som ska delta i anläggningen mera allmänt motsätter sig åtgärden 

och har beaktansvärda skäl för det. Det finns dessutom regler om att gemensamhetsanläggningen ska 

utföras med så litet intrång som möjligt och att synnerligt men inte får orsakas på den fastighet som tas 

i anspråk.  

Med ett enskilt huvudmannaskap finnas stor risk att det saknas möjlighet att genomföra detaljplanen. 

Det framgår dessutom av planhandlingarna att området blir mer tillgängligt för allmänheten och att det 
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kan nyttjas för rekreation och friluftsliv. Lantmäteriet rekommenderar kommunen att överväga att i 

stället låta huvudmannaskapet vara kommunalt. 

Kommentar: 

Kommunen har för avsikt att samtliga vägar i Rönneshytta ska vara enskilt förvaltade av 

vägsamfällighet. Brädgårdsvägen är en av de sista vägar som förvaltas av kommunen och enskilt 

huvudmannaskap anses lämpligt. Markbestämmelsen Natur används för grönområden som inte är 

anlagda och som inte kräver någon omfattande skötsel. Användningen används i denna plan för att 

säkerställa att ett område bevaras som grönområde och en gemensamhetsanläggning för skötsel av den 

anses inte behöva skapas.  

3. Trafikverket 

Sammanfattning: 

Trafikverket påpekar att en del av väg 597 ingår i planen med användningen Gata1 – Lokalgata. 

Trafikverket anser inte att väg 597 kan planläggas som lokalgata. Denna del behöver därför uteslutas 

från planområdet alternativt planläggas med användningen Väg. Trafikverket förutsätter vidare att 

plangränsen mot väg 597 ligger utanför vägområdet för vägen i övriga delar av planområdet. 

Trafikverket noterar att det ser ut att finnas en befintlig mindre anslutning mot väg 597 i planområdets 

östra del, som inom planområdet regleras med användningen Natur. Vägar för fordonstrafik är 

generellt inte tillåtet inom Natur. Trafikverket uppmärksammar att stängning av utfart kräver ansökan 

om tillstånd från Trafikverket enligt 39 § väglagen. 

Kommentar: 

- Plankartan uppdateras och säkerställer att väg 597 ej ingår i planområdet.  

 

4. Nerikes Brandkår 

Sammanfattning: 

Inget att erinra 

Kommentar: 

Noterat 
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5. Postnord 

Sammanfattning: 

Inget att erinra 

Kommentar: 

Noterat 

6. Sydnärkes miljönämnd 

Sammanfattning: 

Sydnärkes miljönämnd ställer sig positivt till detaljplanen. De påpekar att det är fördelaktigt att främja 

sand och tallmiljö för att gynna den biologiska mångfalden i området. Området ska endast ses som ett 

strövområde och inga byggnader bör uppföras där.  

Kommentar: 

Noterat 

7. Kultur- och tekniknämndens arbetsutskott 

Sammanfattning: 

Inget att erinra 

Kommentar: 

Noterat 

8. Fastighetsägare 1 

Sammanfattning: 

Fastighetsägare 1 ser planarbetet som en konfiskering av privat mark och menar att ska en annan 

användning tillämpas på platsen bör det i stället vara till bostadsbyggande eller till annan användning 

utan inskränkande av brukanderätten. Friluftsliv menas passa bättre på annan, kommunalt ägd, mark. 

Fastighetsägaren förvärvade sin fastighet långt före den gräns som normalt gäller för saneringsansvar 

och bör därav inte påverkas av den sanering som kommun och naturvårdsverket kommit överens om.  

Fastighetsägaren har planer på att plantera energiskog eller eventuellt julgranar på sin mark och har 

inga som helst planer på att upplåta den till annat friluftsliv än vad allemansrätten föreskriver. 

Fastighetsägaren är villig att diskutera försäljning av mark till kommun, är annars redo att överklaga 

detaljplan.  
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Kommentar: 

- Saneringen av området finansieras enbart av Askersunds kommun och naturvårdsverket. 

- Saneringen är en förutsättning för att tilldela Natur som markbestämmelse. Markbestämmelse 

B, bostad, ställer exempelvis krav på marken som den inte uppnår.  

- Samhällsbyggnad Sydnärke ser inga hinder för skogsodling. 

 

9. Fastighetsägare 2 

 

Sammanfattning: 

Fastighetsägaren påpekar att dess fastighet inte står med i planbeskrivningen över fastigheter inom 

området.  

Information om samråd nådde dem inte förens 30/8 och fastighetsägaren ifrågasätter samrådstiden.  

Kommentar: 

- Planbeskrivningen uppdateras och fastigheten kommer läggas in. 
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Förslag till revidering av detaljplan för fastighet 
Rönneshytta 1:63 m.fl. (arbetsnamn) Askersunds kommun, 
Örebro län. 

Samhällsbyggnad Sydnärke har bedömt att det är lämpligt att gå vidare med följande justeringar: 

• Uppdatera listan med fastigheter i planbeskrivningen.  

• Ta in WSP’s utredningar som gjordes inför saneringen.  

• Utveckla förklaringen av att saneringen är en förutsättning till att området kan ha 

förändrad markanvändning.  

• Ta bort väg 597 från planområdet. 

• Lägga in genomförandetiden i plankartan. 

• Ytterligare beskrivning av valet av huvudmannaskap 

 

Samrådsredogörelsen har upprättats av Samhällsbyggnad Sydnärke 

 

Thea Falkeling  Fredrik Idevall  

Planarkitekt   Samhällsbyggnadschef 

 


