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ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING



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 använ-
da 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
Detta tillägg till detaljplan följer ett enkelt planförfarande enligt PBL 2010:900. Detta 
tillägg gäller jämsides med gällande detaljplan.

HÄR ÄR VI NU

Synpunkter skickas till:

KOMMUNSTYRELSEN
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Frågor ställs till:

Tobias Jansson
Planarkitekt 
0583-82047

tobias.jansson@sydnarkebygg.se



HANDLINGAR
- Tillägg till plankarta med planbestämmelser (1:2000)
- Tillägg till planbeskrivning (detta dokument)
- Behovsbedömning (bifogas)
- Fastighetsförteckning

Av ovanstående handlingar är det endast tillägg till plankarta med planbestämmelser 
som har juridisk verkan.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planen syftar till att göra vissa förändringar i en redan laga kraft vunnen detaljplan. 
Ändringarna är av mindre karaktär och syftar framförallt till att avlägsna en gång- och 
cykelväg som inte gick att genomföra samt utöka byggrätten på ett antal tomter som 
blev svåra att bebygga. Ett U-område har även förts in i planen för att säkerställa VA-
matning i området. Detta tillägg gäller jämsides med gällande detaljplan.

Läge
Planområdet är beläget ca 2 km öster om Askersunds stad, vid Alsens nordöstra hörn 
och avgränsas i norr av väg 590 (Åmmebergsvägen), i öster av Edövägen samt i söder 
och väster av skogsmark samt sjön Alsen.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Området är sedan tidigare detaljplanelagt (del av Edö 1:18 ETAPP 2A laga kraft 2009-
12-28) Detta är ett tillägg till ovanstående detaljplan

För planområdet gäller en fördjupning av översiktsplanen för Askersunds kommun av-
seende Edölandet, antagen 2005-08-29, som pekar ut ett antal områden på Edölandet för 
exploatering för bostadsändamål.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Areal
ca 15000 m2 (1,5 ha)

Markägoförhållanden
Askersunds kommun äger alla fastigheter inom området. 

Teknisk försörjning
Kommunalt vatten och avlopp är redan projekterat och utbyggt i området. Gator och 
gång- och cykelvägar är färdiga till planområdet.

TILLÄGG TILL PLANFÖRSLAGET
Bebyggelse 
Kvarteret i norr, får utökad byggrätt genom att en del av prickmarken tas bort. Nockhöj-
den var tidigare inte reglerad men kommer nu att sättas till max 9(nio) meter. Tidigare 



bestämmelse avseende största takvinkel om 15 grader har i tillägget tagits bort.

I kvarteret i söder så ändras endast den prickade kvartersmarken till U-område. Således 
blir inte byggrätterna mindre men ledningsrätt säkerställs över fastigheterna.

Gång och cykelvägar
I kvarteret i norr så var det avsatt mark som skulle vara tillgänglig för allmän gång- och 
cykelväg. Denna gick inte att genomföra eftersom lutningarna var för stora. Gång- och 
cykelvägen tas bort i detta tillägg och istället kommer gång- och cykeltrafikanter kunna 
ta en annan väg in mot Askersund.

MILJÖKONSEKVENSER
Miljöbedömning
Enligt 5 kap 18 § PBL ska planer miljöbedömas om planens genomförande kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. För att klargöra detta ska en behovsbedömning göras 
enligt bilaga 2 och 4 i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. En sådan be-
hovsbedömning har gjorts för denna detaljplan där det framgår att planens totala ut-
nyttjande inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen biläggs 
planförslaget och följer detta genom planprocessen.

Konsekvenser för närliggande fastigheter
Då inga större förändringar sker mot idag gällande detaljplan så ser vi inte att detta skall 
påverka närliggande fastigheter på något betydande sätt.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
Samråd mars 2013
Godkännande mars 2013
Antagande april 2013

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är till och med 2019-12-28 (i enlighet med idag gällande de-
taljplan 1882-P156 DEL AV EDÖ 1:18, ETAPP 2A)

Ansvarsfördelning
Sydnärkes byggförvaltning utarbetar detaljplanen på uppdrag av Askersunds kommun.
Askersunds kommun ansvarar för iordningställande av allmän platsmark enligt detalj-
plan.

Huvudmannaskap
Askersunds kommun är huvudman för allmänna platser.

Medverkande tjänstemän

Tobias Jansson   Ove Sahl
Planarkitekt   Förvaltningschef


