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HÄR ÄR VI NU

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. Vid upphävande av detaljplan finns även möjlighet att använda ett förenklat 
förfarande.

Detta upphävande av detaljplan följer ett standard förfarande enligt 
PBL 2010:900.

Vid upphävande av en detaljplan kan ett förenklat förfarande enligt PBL kap 5 § 38 
tillämpas. Planprocessen inleds med ett samråd. Kommunen samråder planförslaget med 
sakägare, kommunala instanser och förvaltningar, statliga myndigheter, fastighetsägare, 
organisationer m.fl. Om förslaget till upphävande av detaljplan ändras väsentligt efter 
samrådet ska kommunen skicka ut planen på granskning. Granskningen är ytterligare 
ett tillfälle då sakägare, kommunala instanser och förvaltningar, statliga myndigheter, 
fastighetsägare, organisationer m.fl. kan lämna synpunkter på planförslaget. Om 
planförslaget inte ändras väsentligt efter samrådet kan dock förslaget till upphävande av 
detaljplan skickas vidare för antagande direkt efter samrådet. Beslut om antagande sker i 
Kommunfullmäktige, i vissa fall kan beslutet delegeras till Kommunstyrelsen. Beslutet om 
att anta ett upphävande av 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. 
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Handlingar
Planhandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:1000 (A2)
- Planbeskrivning (denna handling)
- Fastighetsförteckning
- Undersökning om betydande miljöpåverkan
- Samrådsredogörelse 

Bakgrund
Trafikverket inkom med önskan om att upphäva del av Förslag till byggnadsplan för 
fastigheten Karintorp 1:4 m.fl. Trafikverket upprättar ett förslag till järnvägsplan för 
anläggande av dubbelspår mellan Hallsberg-Stenkumla. Förslag till järnvägsplanen 
strider mot nu gällande detaljplan varför ett upphävande av del av detaljplanen 
önskas. Upphävandet av del av detaljplan är en del i Trafikverkets genomförande av 
järnvägsplanen. Trafikverket har även köpt in de två bostadsfastigheter som ingår i 
området för upphävande. 

Kommunstyrelsen gav därför Samhällsbyggnad Sydnärke i uppdrag att upphäva del 
av detaljplanen. Förslaget var på samråd under 7 maj - 29 maj 2021, men då inte alla 
sakägare inkom med godkännande kunde inte planförslaget antas redan efter samrådet. 
Utan förfarandet blir således tvunget att övergå från begränsat förfarande till ett 
standard förfarande.

Planens syfte
Gällande detaljplanen strider mot de planer som finns för järnvägsutbyggnad i 
närområdet. Syftet med upphävande är att tydliggöra att området inte är lämpligt för 
bostadsbebyggelse eftersom området påverkas av planläggning för järnväg. 

Planprocessen
Detta upphävande av detaljplan följer ett standard förfarande 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. 

Planförslaget 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. 

UPPHÄVANDE AV DEL AV DETALJPLAN:
Förslag till byggnadsplan för del av fastigheten Karintorp 1:4 m.fl.
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PLANDATA

Läge och omfattning
Aktuellt område ligger i Karintorp, väster om Åsbro. Området som är aktuellt för 
upphävande av detaljplan omfattar cirka 11 544 kvadratmeter. 

Markägoförhållanden
Det finns två bostadsfastigheter inom planområdet som ägs av Trafikverket. Inom 
området finns även mark som ägs av en samfällighetsförening. 

Aktuellt område för upphävande av detaljplan visas 
inom det rödstreckade området. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Riksintressen
Området berörs inte av några riksintressen.  

Översiktsplan för Askersunds kommun
I kommunens översiktsplan finns en sträcka för järnväg utmarkerad från Hallsberg till 
Degerön. Detta utmarkerade område är inom planområdet. I översiktsplanen framgår 
att den nya dragningen är aktuellt då detta gör att färre blir drabbade av buller och 
vibrationer från järnvägen än om en korridor med sträcka genom Åsbro samhälle skulle 
valts. 

Detaljplaner
Området berörs av ”Förslag till byggnadsplan för del av fastigheten Karintorp 1:4 
m.fl.” 

För de två befintlig bostadsfastigheterna reglerar gällande detaljplan möjlighet för 
friliggande bostäder i en våning. Marken runt om bostadsfastigheterna regleras till 
markanvändningen parkmark. Se gällande detaljplan på nästkommande sida. 

Gällande plan (18-LER-1490). Aktuellt område för upphävande visas inom rödstreckat område. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Befintlig bebyggelse
Inom område för upphävande finns två friliggande bostäder i en våning. I angränsning 
till området för upphävande finns fem fastigheter med friliggande bostäder i en våning.  
 
De två bostäder som ligger inom område för upphävande kommer förlora den 
säkerställda byggrätt som finns idag. 

För den befintliga bebyggelse strax utanför områdets för upphävande kommer 
byggrätterna kvarstå och bedöms inte påverkas av upphävandet. Befintliga bostäderna 
kommer istället för att gränsa till ett bredare parkområde och bostäder efter 
upphävandet istället gränsa till oplanerad mark. 

Natur
I den gällande detaljplanen regleras parkmark. Denna parkmark ägs i dag av en 
samfällighetsförening. Parkmarken runt de befintliga byggnaderna inom området 
för upphävande består främst av jordbruksmark som inte bedöms nyttjas till odling i 
nuläget.  

Gällande detaljplan
Den gällande detaljplanen kommer i och med detta upphävande gälla för ett mindre 
område. Området för upphävande ligger i utkanten av resterande detaljplan vilket 
medför att det fortsatt blir en sammanhängande detaljplan och planlagd bebyggelse. 

Trafik
I den gällande detaljplanen säkerställs en gata som nyttjas som infartsväg för fem 
bostäder där två av bostadsfastigheterna ingår i området för upphävande. Den del av 
den planlagda gatan som ingår i området för upphävande kommer inte längre ha stöd 
i detaljplan. Resterande del av gata kommer fortsatt ha planstöd och därmed fortsatt 
funktion som infartsväg.

Järnvägsplan
Trafikverket upprättar ett förslag till järnvägsplan för anläggning av dubbelspår mellan 
Hallsberg - Stenkumla. I projekteringsarbetet framkom att järnvägsplanen kommer 
strida mot gällande byggnadsplan. På nästkommande sida visas Trafikverkets skiss för 
järnvägsplanen. 



7

GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Konsekvenser av planens genomförande
Trafikverket håller på att upprätta ett förslag till järnvägsplan för anläggnade av 
dubbelspår mellan Hallsberg - Stenkumla. Upphävandet av del av gällande detaljplan är 
därmed en del i genomförandet av järnvägsplanen. Upphävandet av del av detaljplanen 
krävs för att tillskapa ett tillräckligt avstånd mellan bostäder och framtida järnväg. 

I och med upphävandet för del av gällande detaljplan försvinner de byggrätter för 
bostäder som möjliggörs för i gällande plan. Det blir även en minskning av andelen 
planlagt parkmark i området samt en mindre del av den planlagda gatan kommer 
upphävas. Detta innebär dock inte att grönytan försvinner utan det är endast den 
planlagda parkmark i detaljplanen som försvinner. Ägandet och skötseln av denna 
grönyta påverkas inte av detta upphävande.
 
Fastighetsrättsliga frågor
De två bostadsfastigheter som berörs av upphävandet ägs av Trafikverket. Den fastighet 
som behandlar den planlagda allmänna platsen ägs av en samfällighetsförening. 
Marken som samfälligheten äger kommer inte påverkas mer än att det blir icke 
planlagd mark.  

Skiss från trafikverket på järnvägsplanens placering. Rödstreckat område visar aktuellt område för 
upphävande av detaljplan. 
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Tidplan
Planen hanteras med förenklat förfarande. 

Samråd: Vår 2021
Granskning: Höst 2021
Antagande: Höst 2021
Laga kraft: Vinter 2021

Ekonomiska frågor
Planarbetet bekostas i sin helhet av Askersunds kommun.  

Organisatoriska frågor
Samhällsbyggnad Sydnärke ansvarar för planarbetet på uppdrag av Askersunds 
kommun. 

MEDVERKANDE I PLANARBETET
Planhandlingarna har upprättats av Samhällsbyggnad Sydnärke.

Fanny Germer   Fredrik Idevall
Planarkitekt   Samhällsbyggnadschef    


