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VAD ÄR EN DETALJPLAN?
En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande dokument mellan kommunen, 
markägarna och grannarna. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter 
får och inte får använda marken och vattnet till inom ett planområde. 
Detaljplanen styr hur marken får användas (t ex för bostäder, 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
Denna detaljplan följer ett utökat förfarande enligt PBL 2010:900.
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HANDLINGAR
Detaljplanehandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:500 (A2)
- Planbeskrivning (denna handling)
 
Övriga handlingar i ärendet är:
- Fastighetsförteckning
- Behovsbedömning
- Verksamhetsbeskrivning för ny ÅVC
- Miljökonsekvensbeskrivning
- Bullerutredning

BAKGRUND
I dagsläget ligger återvinningscentralen vid Lustenrustvägen/Vapenvägen i 
Närlunda industriområde. Den befintliga återvinningscentralen är privatägd, 
har begränsat med utrymme för verksamheten och ger upphov till köbildning 
längs Lustenrustvägen när anläggningen är öppen för allmänheten vilket 
medför olägenheter för boende i Lustenrust och Gustavslund. Kommunen avser 
att ersätta den befintliga anläggningen med en kommunalt ägd anläggning. 
Den nya återvinningscentralen ska ge kommunens invånare tillgång till en 
kundanpassad anläggning som kan förbättra möjligheterna till en välfungerande 
sortering och resultera i en minskad resursanvändning. I ett tidigare skede har 
en lokaliseringsutredning genomförts och i samband med detta beslutades 
det att Ullavi industriområde var den plats som lämpade sig bäst för den 
nya anläggningen. Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-14 att fastigheten 
Askersundsby 1:30 skulle detaljplaneläggas för att anpassa området till ändamålet 
för en ny återvinningscentral.   

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planens syfte är att möjliggöra för industri och verksamheter inom planområdet. 
Vidare syftar planen till att utformas för att anpassas till ändamålet om 
en återvinningscentral på fastigheten Askersundsby 1:30 med tillhörande 
verksamhetslokaler på Askersundsby 1:22. 

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 är av betydande intresse för allmänheten eller i 
övrigt av stor betydelse handläggas med ett utökat förfarande. Detaljplanen för 
återvinningscentralen bedöms vara av stor betydelse varför det utökade förfarandet 
tillämpas.   

MILJÖBEDÖMNING
Enligt 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 medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning, med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har därför upprättats enligt kraven i plan- 
och bygglagen 4 kap. 34 §. 
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PLANDATA

Läge och omfattning
Planområdet omfattar ca 13000 m2 och är beläget i Askersundsby som ligger 
ungefär 2 kilometer från de centrala delarna av Askersund. Planområdet 
avgränsas av Länsväg 517 i öster och Ullavivägen i väster. I närheten finns också 
Väderkvarnsbackens naturreservat. 

Markägoförhållanden
Marken inom planområdet ägs av Askersunds kommun.

Bild: Planområdets läge

Bild: Planområdets avgränsning
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplan
I gällande översiktsplan från 1990 är det aktuella planområdet utpekat för 
industriändamål. I förslag till ny översiktsplan för Askersunds kommun från 2014 
är planområdet markerat för verksamhetsutveckling.

Gällande detaljplan
Den gällande detaljplanen (stadsplan för del av Askersund, Askersundsby 1:7 m.fl 
upprättad 1987) är i huvudsak planlagd som mark för småindustri. I den gällande 
detaljplanen är det aktuella planområdet visserligen utmarkerat som prickmark 
medan de södra delarna utgörs av parkmark. 

Lokaliseringsutredning
För att hitta en lämplig lokalisering för anläggningen genomfördes 2013 en 
lokaliseringsutredning. Fyra möjliga platser jämfördes ur flera olika aspekter och 
utredningen visade att Ullavi var den lämpligaste platsen för etableringen. 
 
Verksamhetsbeskrivning 
I verksamhetsbeskrivningen som fastställdes av tekniska förvaltningen 2014 
redovisas bland annat anläggningens planerade utformning och funktion.
 
Miljökonsekvensbeskrivning 
En miljökonsekvensbeskrivning har genomförts för att utreda anläggningens 
miljöpåverkan. Miljökonsekvensbeskrivningen, som har utarbetats av Structor 
miljöteknik AB, finns tillgänglig på kommunens hemsida i särskild handling. 
 
Bullerutredning 
Structor Miljöteknik AB har även genomfört en bullerutredning där anläggningens 
förväntade påverkan i form av buller har utvärderats. Bullerutredningen finns 
tillgänglig på kommunens hemsida.  

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Planens huvuddrag
Detaljplanen möjliggör för industri och verksamheter. 

Industri tillämpas för områden med all slags produktion, lagring och annan 
hantering av varor. De kontor, personalutrymmen och liknande som behövs för 
industriverksamheten inräknas. 

Verksamheter tillämpas för områden med service, lager, tillverkning med 
tillhörande försäljning, handel med skrymmande varor och andra verksamheter av 
likartad karaktär med begränsad omgivningspåverkan.   
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Den planerade verksamheten
Verksamheten som planeras anläggas inom planområdet är en återvinningscentral 
och ska omfatta sortering av avfall från hushåll i kommunen. Det kan också 
bli aktuellt att ta emot en del verksamhetsavfall. I den befintliga byggnaden 
på fastigheten 1:22 ska det finnas personallokaler och lokaler för återbruk. 
När ÅVC:n är stängd för mottagning av avfall kommer det även bedrivas viss 
behandling av avfall genom krossning eller annan bearbetning. Mer detaljerade 
beskrivningar kring den planerade anläggningens utformning finns redovisade 
i verksamhetsbeskrivningen för den nya återvinningscentralen (tekniska 
förvaltningen). 

Riksintresse och fornlämningar
Inga riksintressen finns registrerade inom planområdet. Däremot ligger 
planområdet i närhet till riksväg 50 som är utpekad som riksintresse enligt 3 kap. 8 
§ miljöbalken. Detaljplanen påverkar inte riksintresset.

Inga skyddsvärda fornminnen eller annan skyddsvärd kulturmiljö finns 
registrerade inom planområdet. Däremot finns det ett par fornlämningar 
registrerade i närhet till planområdet. I Väderkvarnsbacken har en domarring 
och flera redskap påträffats. Väster om planområdet har en stenyxa hittats i 
åkermarken.

Det topografiska läget för planområdet och fornlämningsmiljön i närområdet, gör 
det sannolikt att tidigare inte kända fornlämningar kan finnas i området. För att 
klargöra detta behöver en arkeologisk utredning enligt 2 kap. 11 § kulturmiljölagen 
(1988:950), KML, utföras av de delar av planområdet som ännu inte är bebyggda. 
Enligt KML ska den arkeologiska utredningen beslutas av Länsstyrelsen, men 
betalas av den som önskar genomföra arbetsföretaget. 

Bild: Preliminär utformning av återvinningscentralen (tekniska förvaltningen)
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Kultur- och naturmiljö
En kilometer söder om planområdet finns ett vattenområde som fått särskilt 
skyddsvärde med anledning av kulturmiljön. Vattenområdet bedöms inte påverkas 
av detaljplanen. 

Väderkvarnsbackens naturreservat ligger öster om planområdet. Naturreservatet 
är en del av Askersundsåsen och är som mest belägen 35 meter över den 
omgivande marken. Väderkvarnsbacken har karaktären av en öppen och 
landskapsdominerande rullstensås med inslag av lövskog och en rik flora. 
Naturreservatet bedöms inte påverkas av detaljplanen.    

Befintlig bebyggelse
Planområdet består i huvudsak av obebyggd mark. Befintlig bebyggelse 
som ingår i detaljplanen består av en verksamhetsbyggnad på fastigheten 
Askersundsby 1:22, denna ägs av Askersunds kommun. Byggnaden planeras ingå 
i återvinningscentralens verksamhet, den ska utnyttjas som lokal för personal 
och återbruk. Övrig bebyggelse som gränsar till planområdet består av lager/
industribyggnader.

Avgränsande användningsområden och verksamheter
På fastighet Askersundsby 2:4 som ligger norr om planområdet bedrivs 
jordbruksverksamhet. Öster om Länsväg 517 finns Väderkvarsbackens 

Bild: Avstånd från planområdet
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naturreservat. På fastigheten 1:23 finns ett bussgarage som tillhör länstrafiken och 
bortanför detta på fastigheten 1:19 bedriver Rejmes bilhandel. Ytterliggare några 
närliggande verksamheter finns längs Ullavivägen på fastigheterna 1:21, 1:25 och 
1:20. 

Planerad bebyggelse
Askersundsby 1:22 regleras med användningen Z för verksamheter, ett den 
befintliga byggnaden och dess närmsta omgivning regleras med en högsta 
byggnadshöjd på 8 meter. I verksamhetsbeskrivningen för anläggningen framgår 
det att det inte ska uppföras någon ny bebyggelse i planområdet, däremot ska 
exempelvis en ramp, containrar, nödvändiga tekniska anordningar och liknande 
placeras ut. Detaljplanen är flexibelt utformad så att återvinningsverksamhetens 
behov kan tillgodoses. I planbestämmelserna  för de norra delarna av planområdet 
anges användningsbestämmelsen J för industriändamål och Z för verksamheter. 
Eventuell bebyggelse får uppföras med en högsta byggnadshöjd på 10 meter.    

Avstånd till närmaste befintliga bostäder
Närmaste bostäder ingår i fastigheten Askersundsby 1:5 och ligger ungefär 300 
meter från planområdet.     

Bild: Vy från Ullavivägen över del av planområdet
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Mark och vegetation
Markläggningen är plan och består i huvudsak av sand och grus till djup 
överstigande 5 meter. Det finns inga speciella naturvärden i form av växt- eller 
djurliv inom planområdet. Jordbruksmark tar vid i planområdets norra gräns. 
Utbyggnad enligt planförslaget innebär att marken inom planområdet till stor del 
kommer ersättas med hårdgjorda ytor i form av asfalt.  

Geotekniska förhållanden
Planområdet är i huvudsak obebyggt, marken utgör en del av Askersundsåsen. 
Åsens material består av skiffer och kalksten som isälvarna har fört med sig från 
Närkeslätten. Åsens material innebär att jordmånen är näringsrik.

Risk för ras och skred
Vid planområdets nordvästra och östra gräns finns det mindre områden som 
är utpekade för ras- och skredrisk. I den nordvästra och den östra gränsen av 
planområdet kommer det enligt verksamhetsbeskrivningen för anläggningen 
placeras en stödmur som stabiliserar markförhållandena. Denna stödmur finns 
reglerad genom planbestämmelsen m1 på plankartan. I övrigt bedöms inte området 
vara i behov av någon speciell grundläggning, marken har god bärighet.  

Föroreningar
Det finns ingen information om eventuella föroreningar inom planområdet.

På fastigheten 1:19 söder om planområdet finns ett objekt som har identifierats 
som förorenat i Länsstyrelsens databas. Marken på fastigheten 1:19 kan troligtvis 
vara oljeförorenad, att eventuell spridning kan ha skett till planområdet är inte helt 
uteslutet.

Enligt MKB:n kan konsekvenserna av eventuella föroreningar inom planområdet 
hanteras i samband med anläggningsfasen. 

Trafik
Planområdet kommer, precis som i dagsläget, nås från riksväg 50, via väg 517 och 
Duvnäsvägen/Ullavivägen. 

I förarbetet har det föreslagits två olika alternativ gällande tillfartsväg till 
planområdet. Antingen att befintliga tillfartsvägar används eller att en ny 
tillfartsväg anläggs utmed väg 517.   

I MKB:n framkommer det att befintlig tillfartsväg innebär något högre 
trafikbelastning och därmed risk för ökade störningar vid närmaste bostadshus 
men att störningarna inte kommer överskrida några riktvärden. Eftersom 
MKB:n visar att den befintliga tillfartsvägen beräknas omfattas av accepterade 
riktvärden gällande buller och störningar föreslås befintlig gatustruktur kvarstå. En 
anläggning av ny tillfartsväg skulle medföra onödiga kostnader då det inte innebär 
någon större skillnad gällande buller och störningar i jämförelse med att befintlig 
gatustruktur utnyttjas. 
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Ullavivägen planeras att anslutas till återvinningscentralens verksamhet där det 
ska finnas en hästskoformad trafiklösning inom anläggningen som förhindrar att 
köbildning uppstår inom och utanför anläggningen. Se mer detaljerad information 
i verksamhetsbeskrivningen.

Om det visar sig i framtiden att huvudalternativet att utnyttja befintliga gator 
påverkar trafikmiljön och bostadsfastigheterna utmed Duvnäsvägen i sådan 
omfattning att den blir olämplig skall ett alternativ med nyanläggning av en väg 
mellan väg 517 och fastigheterna Askersundsby 1:9 och Askersundsby 1:23 
genomföras. Den nya vägen skall då tjänstgöra både som infart och utfart. 

Buller och omgivningspåverkan
Lokaliseringen är vald utefter att den nya anläggningen ska påverka så få invånare 
som möjligt. En del närliggande bostäder kan dock ändå komma att påverkas av 
bullerstörningar.  

Under tiden då ÅVC:n kommer vara öppen kan det alstras trafikbuller vilket kan 
påverka bostäder i närheten av planområdet. Regeringen har fattat beslut om 
en förordning som innehåller riktvärden för utomhusbuller från spår-, väg-, och 
flygtrafik vid bostadsbyggnader. Förordningen innehåller också bestämmelser när 
det gäller beräkning av bullervärden vid bostadsbyggnader. Det anges att buller 
från spårtrafik och vägar inte bör överstiga 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en 
bostadsbyggnads fasad samt en maximal ljudnivå på 70 dBA vid uteplats. Om den 
maximala ljudnivån på 70 dBA trots allt överskrids så bör den inte överskridas 
med mer än 10 dBA fem gånger per timme mellan 06.00 och 22.00. 

Bild: Återvändsgränden på Ullavivägen 
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I bullerutredningen framkommer det emellertid att trafikmängderna kommer vara 
små och att de dygnekvivalenta ljudnivåerna från transportvägarna hamnar under 
riktvärdet på 55 dBA. Vid enstaka tillfällen kan riktvärden överskridas men enligt 
bullerutredningen sker det inte så ofta som 5 ggr per maxtimme och kan därmed 
accepteras. 

Den ordinarie verksamheten för en återvinningscentral kan också innebära 
störningar i form av buller. Enligt bullerutredningen alstrar visserligen inte 
anläggningen ljudnivåer över riktlinjerna för bostäder vare sig på dagen, kvällen 
eller under helgen. Temporär verksamhet i form av flisning, sortering av grus 
och krossning av olika material kan däremot innebära högre ljudnivåer än den 
ordinarie verksamheten. 

Den temporära verksamheten kan komma att generera ljudnivåer som kan 
upplevas som störande för boende i närheten men eftersom denna verksamhet 
kommer pågå under korta perioder och bedrivas ungefär 20 dagar per år anses det 
vara acceptabelt. Även slammer från slängning av material i containrar kan alstra 
störningar. 

De bullerstörningar som den ordinarie verksamheten men i synnerhet den 
temporära verksamheten kan orsaka bör, genom materialuppslag, tillfälliga 
flyttbara skärmar eller containrar, placeras nära bullerkällan och således minska 
eventuella störningar.  

Kontroller ska utföras så att riktvärden för buller efterföljs. Kontrollerna ska 
genomföras inom sex månader från verksamhetens start samt när det skett 
förändringar i verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer eller på 
tillsynsmyndighetens begäran. Kontrollerna utförs genom immissionsmätningar 
eller närfältsmätningar och beräkningar. Om försiktighetsmåtten inte efterföljs 
kan tillsynsmyndigheten ingripa genom föreläggande om åtgärder eller ytterst 
genom att förbjuda verksamheten. Bullerfrågan ska alltså hanteras och kontrolleras 
löpande i samband med etableringen av återvinningscentralen. 

Anläggningen ska i övrigt utformas för att minimera omgivningspåverkan. Det 
redogörs för mer detaljerade åtgärder kring detta i verksamhetsbeskrivningen.   

Grundvatten
Grundvattnet i Askersundsåsen används inte men vid anläggningsarbetet bör det 
ändå vidtas åtgärder som hindrar negativ påverkan på grundvattnet. 

Farligt avfall
Majoriteten av avfallet som hanteras är ofarligt för människor och omgivning. 
Farligt avfall som mellanlagras ska ske med särskild hänsyn. I boverkets skrift 
”Bättre plats för arbete” (Boverket m fl 1995) finns riktvärdet att en anläggning 
där farligt avfall mellanlagras bör ha ett skyddsavstånd på 200 meter till närmaste 
bostäder. Detta avstånd iakttas genom planförslaget. Det finns mer detaljerade 
resonemang kring avfallshanteringen i verksamhetsbeskrivningen. 
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Farligt gods
Planområdet är beläget ungefär 250 meter från riksväg 50 som är en rekomenderad 
primär väg för farligt gods. Föreslagen markanvändning har enligt ”Riskhantering 
i detaljplaneprocessen” (2006) tillräckligt skyddsavstånd från riksväg 50.   

Nedskräpning och damning
Om en återvinningscentral etableras på platsen kan det förekomma viss 
nedskräpning genom kringblåsande avfall i och omkring anläggningen. I samband 
med bearbetning av avfall kan även damning förekomma. Åtgärder ska göras i 
samband med driftfasen för att motverka såväl nedskräpning som damning. 

Området kring återvinningscentralen ska förses med ett skalskydd, insynsskydd 
och staket som ska förhindra olägenheter. På plankartan finns planbestämmelser 
som anger att delar av planområdets gräns ska omgärdas av skalskydd, 
insynsskydd, staket, stängsel eller liknande anordningar.  

Dagvatten
Dagvatten renas lokalt innan det leds vidare genom kommunalt ledningsnät 
eller dagvattendike. Avrinningssystem för dagvattenhantering anordnas under 
marknivå. Regn- och smältvatten leds genom rörledningar till dagvattenbrunnar 
och vidare till ett utjämningsmagasin. I magasinet sker utjämning av höga flöden 
och viss sedimentering. Oljeavskiljning sker i separat oljeavskiljare och slutligen 
leds dagvattnet genom kommunalt ledningsnät eller dagvattendike vidare till 
ytvattenrecipienten Alsen.  

Brandvattenförsörjning
Brandvattenförsörjning utökas och anpassas till ny plan i enlighet med gällande 
VAV-P76 och P83. 

Miljökvalitetsnormer
Enligt 2 kap. 10 § PBL ska miljökvalitetsnormer, utifrån föreskrifter i 5 
kap. miljöbalken, följas vid planläggning. Viss påverkan finns när det gäller 
luftföroreningar och särskilda fisk- och musselvatten samt ytvatten men enligt 
MKB:n överskrids inte några miljökvalitetsnormer genom den planerade 
verksamheten. 
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Tidplan
Planen hanteras med utökat förfarande. 
Samråd: Vintern 2016
Granskning: Våren 2016
Antagande: Sommaren 2016
Laga kraft: Hösten 2016

Vatten- och avlopp
Planområdet är anslutet till kommunalt vatten- och avlopp. 

El- och teleledningar
Området ansluts till befintliga el- och teleledningar.

Genomförandetid
Genomförandetiden är tio år efter det att planen vunnit laga kraft.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats.

Ekonomiska frågor
Planarbetet bekostas i sin helhet av Askersunds kommun.

Fastighetskonsekvensbeskrivning
Inga fastighetsrättsliga åtgärder behöver vidtas efter planens genomförande.
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes byggförvaltning.
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