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Upphävande av detaljplan för fastighet Karintorp 1-4 m.fl. 
Askersunds kommun, Örebro län. 

Sammanfattning av planförslaget 

Samhällsbyggnad Sydnärke fick i uppdrag att upphäva del av detaljplan. Syftet är med upphävandet är 

att möjliggöra för Trafikverket att upprätta en järnvägsplan, och idag strider den mot gällande 

detaljplan. Området består av två bostadsfastigheter samt grönområde i de norra delarna av Karintorp. 

Samrådet 

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

tiden mellan 2021-05-07 och 2021-05-29. 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 Samhällsbyggnad Sydnärkes.  

Yttranden har lämnats av: 

Namn Inkommit 

1. Länsstyrelsen Örebro län 2021-05-28 

2. Lantmäteriet 2021-06-01 

3. Trafikverket 2021-05-19 

4. Sydnärkes miljönämnd 2021-06-18 

5. Nerikes Brandkår 2021-05-07 

6. E.ON Energidistribution AB 2021-05-27 

7. Vattenfall Eldistr ibution AB 2021-05-26 

8. Postnord 2021-05-19 
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1. Länsstyrelsen Örebro län  

Sammanfattning: 

Bedömning enligt 11 kap. 10 § PBL 

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

förhållanden att ett upphävande av del av detaljplan inte kommer att prövas. 

 
Råd enligt 2 kap. PBL 

Överensstämmelse med översiktsplan 

Upphävandet av del av detaljplan strider inte mot översiktsplanen. 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

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

kommunens åsikt. 

 

2. Lantmäteriet 

Sammanfattning: 

Delar av planen bör ses över 

 

Plankartan 

Lantmäteriet påminner om att upphävande behöver ritas in i den ursprungliga plankartan efter att 

planförslaget har vunnit laga kraft. 

 

Planförslaget godkänns 

Lantmäteriet har vid genomgång av planförslaget inte hittat några behov av kompletteringar eller 

justeringar av handlingarna som faller inom Lantmäteriets lagstadgade bevakningsområden eller får 

negativa effekter på ev. kommande fastighetsbildning. Lantmäteriet godkänner därför planförslaget i 

dess nuvarande skick så att det finns möjlighet för kommunen att utesluta granskningsskedet i 

planprocessen. 

Kommentar: 

Aktuella plankartan uppdateras med den plankartan som delvis ska upphävas.  
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3. Trafikverket 

Sammanfattning: 

Trafikverket har inget att erinra i ärendet. 

 

4. Sydnärkes miljönämnd 
 
Bedömning  

Inga naturvärden kommer att påverkas i samband med upphävandet av detaljplanen samt att 

jordbruksmarken inte bedöms nyttjas till odling.  

Den framtida verksamheten kan komma påverka närboende i form av ökade bullernivåer.  

 

Yttrande  

Sydnärkes miljönämnd ställer sig positiv till upphävande av detaljplanen på fastigheten Karintorp 

1:4 m.fl.  

 

Kommentar: 

Noteras. 

 

5. Nerikes Brandkår 

Sammanfattning: 

Efter att ha tagit del av ovanstående handlingar meddelas att Nerikes Brandkår inte har några 

synpunkter på redovisade handlingar i samrådsskedet.  

 
6. E.ON Energidistribution AB 

Sammanfattning: 

E.ON Energidistribution AB har studerat dom inkomna handlingarna och har inget att erinra. 
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7. Vattenfall Eldistribution AB 

Sammanfattning: 

Vattenfall Eldistribution AB har studerat dom inkomna handlingarna och har inget att erinra. 

 

8. Postnord 

Sammanfattning: 

PostNord har inget att anmärka och godkänner härmed den föreslagna detaljplanen 20KS170. 

 

Förslag till revidering av Upphävande av detaljplan för 
fastighet Karintorp 1-4 m.fl. Askersunds kommun, Örebro 
län. 

Samhällsbyggnad Sydnärke har bedömt att en justering behöver göras efter samrådsskedet. Att 

aktuella plankartan uppdateras med den plankartan som delvis ska upphävas. Dock har svar uteblivit 

från sakägare och en granskning måste genomföras, planförfarandet ändras därmed från förenklat 

förfarande till standardförfarande.  

 
 

Samrådsredogörelsen har upprättats av Samhällsbyggnad Sydnärke 

 

Fanny Germer Efternamn  Fredrik Idevall  

Planarkitekt   Samhällsbyggnadschef 

 


