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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 normalt planförfarande enligt PBL 2010:900.

HÄR ÄR VI NU
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Askersunds kommun
696 82 Askersund
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HANDLINGAR
- Plankarta med planbestämmelser (1:2000)
- Illustrationsplan
- Planbeskrivning (detta dokument)
- Genomförandebeskrivning (ingår i detta   
 dokument)
- Behovsbedömning (ingår i detta 
 dokument)
-  Stadslivsmanifest (bifogas)
- Skyltprogram för Askersunds stadskärna   
 (bifogas)

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planen syftar till att möjliggöra för en levande, 
attraktiv och småskalig hamnmiljö i Askersund.
En viktig del av arbetet är att öka tillgängligheten 
till hamnområdet för besökare, turister och bo-
ende. Planen skapar möjlighet för fler att nyttja 
miljön närmast vattnet och skapar en tillgänglighet 
som i dagsläget inte finns på platsen.

Läge
Planområdet sträcker sig från ”varmbadhuset” i 
söder och omsluter i princip hela hamninloppet 
nästan upp till riksväg 50.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan för Askersunds kommun
I aktualiseringen av Askersunds översiktsplan 
(2003) framgår att det är viktigt att nya detalj-
planer i första hand inte leder till omflyttning inom 
kommunen utan att i första hand attrahera nya 
kommuninvånare genom att erbjuda boende i 
attraktiva lägen. 

Översiktsplanen pekar också ut möjligheten för 
sjönära och attraktiva bostäder i centrala Asker-
sund och menar att detta bör genomföras för att 
förstärka och utveckla kommunen.
 
Fördjupad översiktsplan för Askersunds tätort 
(1990)
Större delen av planområdet är undantaget i för-
djupningen, dock är den sydvästra delen utpekat 
natur- och rekreationsområde, vilket är lämpligt 
då detaljplanen nu förordar camping och sjöbodar 
för framförallt turismändamål.



Stadslivsmanifest (2011)
Stadslivsmanifestet som är ett politiskt inriktnings-
dokument för varumärkesbyggande stadsutveck-
ling omfamnar hela planområdet och är högst 
aktuellt. Stadslivsmanifestet bifogas planhandling-
en och finns även att läsa i sin helhet på: 
www.askersund.se

Bevarandeplan för Askersunds stad
”Målsättningen för bevarandeplanen är att bevara 
de för innerstaden typiska och karaktärsgivande 
byggnaderna och miljöerna, så att den centrala 
äldsta delen av staden behåller sin värdefulla 
egenart. Nya byggnader skall utformas med om-
sorg och krav beträffande material, färger, detaljer 
m m som skall anges i planbestämmelserna”

”Askersunds stadskärna är en kulturhistoriskt och 
socialt värdefull miljö av riksintresse och som 
skall bevaras, vårdas och återanvändas i största 
möjliga omfattning.”

”Landskyrkan på västra sidan sundet har ett oer-
hört stort värde för upplevelsen av miljön nere vid 
hamnen. Hamntorget begränsas av hamnmaga-
sinet och hamnkontoret - två byggnader som har 
stort värde för hamnmiljön. Tillsammans ramar de 
in hamntorget, som bör bevaras just som ett öp-
pet torg.”

Riksintresse för rörligt friluftsliv och turism
Till stor del så ligger planområdet inom riksintres-
set för friluftsliv och syftet med riksintresset är att:

”Med friluftsliv avses i detta sammanhang vistelse 
i naturen för naturupplevelser, fysisk aktivitet och 
avkoppling. Viktiga naturkvalitéer för friluftslivet är 
bland annat variation i landskapet. Områden av 
riksintresse för friluftslivet har så stora friluftsvär-

den på grund av tillgänglighet samt natur- och 
kulturkvalitéer, att de är eller kan bli attraktiva för 
en stor mängd besökare.”

Ett av de viktigaste syftena med denna detalj-
plan har varit att tillgängliggöra mark som idag 
inte är tillgänglig. Och utöka möjligheterna för ett 
friluftsliv i hamnen. Idag så är framkomligheten 
väldigt begränsad i området vilket har gjort att 
det har karaktären av att vara hamnens baksida. 
Vi vill med denna detaljplan möjliggöra för ökade 
strömningar av både turister, boende och båtar 
i området. Vi ser inte heller att det finns någon 
typ av vegetation i området som skulle kunna 
betecknas som naturupplevelse som går förstörd 
i och med en exploatering av området. Utan den 
naturupplevelse som finns i området är framfö-
rallt närheten till vatten och kulturmiljö i form av 
staden Askersund. 

Värdefulla vatten
Det finns från år 2006 en nationell strategi för att 
peka ut värdefulla sjöar och vattendrag i Sverige 
som har utarbetats av Naturvårdsverket tillsam-
mans med Riksantikvarieämbetet och Fiskeriver-
ket. Strategin utgör en del av miljökvalitetsmålet 
Levande sjöar och vattendrag, där berörda myn-
digheter ska identifiera vattenområden och ta 
fram ett åtgärdsprogram för att miljömålet på sikt 
ska kunna uppnås. Syftet med strategin är att 
skydda de vattenmiljöer och strandnära miljöer 
som har rika naturvärden och visar på biologisk 
mångfald. Sjöar och vattendrag som inte är eller 
har varit reglerade är exempel på naturliga vat-
tenmiljöer som kan bli klassade som värdefulla. 
För att skapa en hållbar utveckling för dessa na-
turliga miljöer behöver stor hänsyn tas vid plane-
ring i och kring dessa miljöer. 



Vättern utpekas som ett värdefullt vatten vilket 
ställer krav på planering och exploatering i och 
vid sjön. Detsamma gäller för sjön Alsen, som 
Askersund ligger vid, vilken är länkad till Vättern. 
Alsen har haft stora problem med övergödning 
och så kallad död botten men projektet Värna 
Alsen har, genom att identifiera utsläppskällorna 
och peka på lämpliga åtgärder för att minska 
utsläppen, resulterat i en förbättring av vattenkva-
liteten och därmed levnadsvillkoren för djur och 
växter. 

Det är därför viktigt att det som görs i och kring 
dessa värdefulla vattenmiljöer sker på ett sådant 
sätt att det inte står i konflikt med naturvärdena. 
Detta ställer krav dels på kommunen som innehar 
planmonopolet men även på de som ska exploa-
tera området såsom att iaktta stor försiktighet och 
visa hänsyn i samband med planering och anläg-
gande.

Riksintresse för kulturmiljö
Askersund [T 4a] (Askersunds sn)
Stadsmiljön Askersund, en typisk representant för 
de nygrundade städerna vid 1600-talets
mitt. 

Uttryck för riksintresset:
Askersunds gamla stadskärna med rätvinklig rut-
nätsplan från 1644, bevarad tomtstruktur,
småskalig trästadsbebyggelse med stadsgårdar, 
glesare utkantsbebyggelse och inslag av
institutionsbyggnader i sten och puts samt hamn-
miljöer. Stadsförsamlingens kyrka och den
stora landskyrkan väster om staden.

Riksintresset för kulturmiljö beaktas i detaljplanen 
och förädlas snarare än fördärvas. Då detaljpla-
nen nästan är en moderniserad kopia av den 
stadsplan som ligger till grund för riksintresset så 
ser vi inte hur riksintresset kan påverkas negativt.

Riksintresse för yrkesfisket
Vättern utgör riksintresse för yrkesfisket. Detta 
innebär att sjön är värd att skydda på olika sätt. 
Åtgärder som negativt påverkar riksintresset, och 
vad det står för inom det aktuella området, ska 
begränsas eller helst undvikas. Detta ställer krav 
på de åtgärder som ska göras inom planområdet 
så att effekterna av dessa inte visar sig i, ex-
empelvis en försämring av vattenkvaliteten och 

förutsättningar för fiskarnas fortplantning.

Gällande detaljplan
•	 Ändring av stadsplan för Kv Prästgården m.fl, 

antagen 1965-05-05.
•	 Detaljplan för Askersund 1:23 m.fl, antagen 

1993-04-01.
•	 Ändring och utvidgning av Askersunds stad, 

Kv Norra bergen m.fl, antagen 1961-10-30.
•	 Ändring av stadsplan för del av Askersund, Kv 



Hattmakaren m.fl, antagen 1969-11-19.
•	 Ändring av stadsplan för Kv Garvaren och Kv 

Sundet, antagen 1979-12-07.
•	 Detaljplan för del av Askersund, Kv Sjötullen 

och Lilla Sjötullen, antagen 1991-04-29.
•	 Stadsplan och ändring av stadsplan Marie-

borg, del av fastigheten Klockarebacken 1:1 
m.fl, antagen 1979-03-13.

•	 Stadsplan för Landskyrkan och småbåtsham-
nen, antagen 1973-12-17.

Angränsande detaljplaner
•	 Ändring av stadsplan  för Kv Sundsbron, an-

tagen 1981-09-18.
•	 Ändring av stadsplan för Askersunds stad, 

antagen 1942-09-26.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Areal
63000 m2

Kort historik
Askersund utvecklades tidigt till en viktig han-
delsplats. Orsaken var ortens lämpliga läge vid 
Vätterns norra ände, där dessutom tre handelsvä-
gar möttes. Sjöfarten har präglat staden fram till 
år 1968, då all frakttrafik per båt upphörde. Då 
tog en lång, och för Askersund mycket betydel-
sefull, epok slut. Ända till slutet hade hamnområ-
det präglats av liv och rörelse, då bl a pråmarna 
lastades med massaved för vidare frakt söderut. 
Även kajen nedanför Landskyrkan utnyttjades som 
upplagsplats. Från järnvägsstationen gick också 
ett litet stickspår till hamnen. Sommartid skänker 
ändå turisttrafiken på Vätterns hamnområde lite 
av det liv som förr var utmärkande för området. 
 
Markägoförhållanden
Askersunds kommun äger Askersund 1:2 som till 
stor del utgör östra delen av planområdet. Västra 
delen består framförallt av Klockarebacken 1:1, 
Klockarebacken 1:16 och Klockarebacken 2:2 
som alla tre ägs av kommunen. 

Mark och vegetation
I planområdets nordvästra del, fram till Sunds-
bron, är marken gräsbeklädd och till vissa delar 
sank. Träd och buskvegetation dominerar området 
närmast kanalen. 

Sjöbodar i Askersunds hamn år 1763



Den nordöstra delen består av träd och vegeta-
tion närmast kanalen.

Planområdets centrala och södra delar domineras 
av bryggor och kajer men i sydvästra delen av 
området breder ett naturområde ut sig vilket är 
gräsbeklätt och innehåller buskar och träd.

Miljöpåverkade områden
Enligt länsstyrelsens kartering så finns det några 
så kallade branschklassade objekt inom planom-
rådet. I samband med exploatering av berörda 
platser/områden behöver olika undersökningar 
göras för att ta reda på markens beskaffenhet 
och om den är förorenad. Vid en eventuell eta-
blering på plats som är förorenad ska nödvändiga 
åtgärder sättas in för att komma till rätta med 
eller begränsa de negativa effekterna.

Fornlämningar
Hela Askersunds stadskärna utgör fornlämnings-
område enligt Riksantikvarieämbetet (RAÄ187), 
vilket innebär att det har ett visst skydd mot 
exploatering. Området sträcker sig även över 
sundet, till Landskyrkan och området runt den. . 
Det finns även utpekade specificerade fyndplatser 
inom fornlämningsområdet.

De värden som området innehar måste tas i be-
aktande i samband med planering och utveckling. 
Åtgärder kräver varsamhet och dialog med andra 
myndigheter. Länsstyrelsen är den myndighet 
som kan ge tillstånd för vissa abeten inom forn-
lämningsområdet och det är de som ska kon-
taktas i god tid för en diskussion kring behov av 
eventuell arkeologisk utgrävning. 

Fysisk utformning och skyltar
Det är viktigt att miljön i hamnområdet och längs 
sundet blir attraktiv och tillgänglig för alla. Detta 
ställer krav på utformning och gestaltning. De 
belysningsarmaturer som finns i hamnen idag bör 
ligga till grund för hur övriga hamnområdet ska 
se ut och belysas. 

Inom området ska få nivåskillnader finnas som 
försvårar för dem som har funktionshinder. Där 
nivåer finns skall lösningar skapas som möjliggör 
passage. 

Genom att shared space råder ska alla kunna 
röra sig på lika villkor. Inga trottoarer skall finnas 
i området vilket ställer krav på smala passager 
för motortrafik för att hastigheten ska kunna hål-
las nere. Med en blandning av olika material kan 
olika miljöer skapas som visar var man kan och 
ska röra sig. Tillgängligheten är det väsentliga 
och genom att med kotrastmarkeringar och andra 
hänvisningar leda trafikanter skapas en attraktiv, 
trygg, säker och funktionell miljö i området.

De offentliga rum som skapas bör markeras med 
annan typ av markbeläggning och i markbelägg-
ningen i hela området bör även finnas hjälpmedel 
för synskadade att ledas rätt.

Bebyggelse
Längs planområdets östra sida ligger bebyg-
gelsen som ett pärlband medan det på väs-
tra sidan är en öppen bebyggelsestruktur. Den 
östra sidan, som tillhör stadskärnan, har överlag 
ett äldre byggnadsbestånd även om modernare 
inslag finns. I planområdets södra del, längs 
Hamngatan, återfinns det gamla varmbadhuset, 
med anor från 1860-talet och i närheten av det 
två boningshus, uppförda under första hälften av 



1800-talet respektive år 1930. Går man vidare 
norrut så kommer hyreshusen kallade ”sjöbo-
darna” från år 1972 och granne med dessa det 
före detta hamnkontoret från slutet av 1800-talet. 
Längs Sundsgatan finns många äldre byggnader, 
varav en är ett timrat hus från slutet av 1700-ta-
let. Det gamla garveriet, numera Garvaregården, 
har anor från tidigt 1800-tal eller möjligen sent 
1700-tal. Det gamla bryggeriet ligger beläget 
längs den norra delen av Sundsgatan.
Den västra sidan består av den gamla Landskyr-
kan från 1670-talet, Lundagården (tidigare Kyrk-
skolan) från 1925. Går man norrut så når man 
Hotell Norra Vättern som härrör från 1960-talet 
samt Lindhska villan. För övrigt utgörs den västra 
sidan av park- och grönområden. Miljön på den 
västra sidan skiljer sig markant från den östra, 
där den öppna strukturen i väster kontrasterar 
mot den slutna och täta i öster.

Gator och trafik
Sundsgatan och Hamngatan löper längs kanalen 
på planområdets östra sida. Delar av dessa är 
öppna för biltrafik varav vissa avsnitt är enkelrik-
tade. Gatorna är smala och delas till viss del av 
bilister och oskyddade trafikanter.

Den västra delen av planområdet består av 
gångstråk och tillfarter till verksamheter och 
parkeringar. Sundsbron, över kanalen, korsar 
planområdet och utgör del av den södra infarten 
till staden. Sundsbrogatan, som leder vidare in 
mot centrum, är förhållandevis hårt trafikerad och 
belastas av biltrafik och tyngre trafik, inklusive 
bussar och lastbilar.

Gång-, cykel- och kollektivtrafik
Hamnområdet gränsar till och utgör även del av 
stadens centrum. Skola, service och kommunika-
tioner ligger inom räckhåll från hamnområdet och 
till vilka man kan ta sig på ett smidigt och snabbt 
sätt. Gående, cyklande och mopedister delar, till-
sammans med bilar och tyngre fordon, på gatu- 
och vägnätet i staden. 

Båttrafik
Askersunds hamn ska vara en livfull plats, där 
småbåtar och mindre fartyg kan samexistera. 
Genom att anlägga kajer vid inloppet och vidare 
norrut, där färjor och större båtar kan lägga till 

och bryggor västerut samt längre in i kanalen för 
de mindre båtarna, kan hamnen bli omväxlande, 
livlig och attraktiv. Försäljning av fisk och skal-
djur kan med fördel ske direkt från båt vid vissa 
kajplatser och båtar som bedriver reguljär- och/
eller turisttrafik angör andra kajplatser. Båttrafiken 
är en stor del i turismnäringen i Askersund och 
har stor potential att utvecklas ännu mer.

Störningar
Det finns inga verksamheter inom området eller i 
dess närhet som genererar några större störning-
ar för de boende i området eller de som besöker 



eller vistas i det. Det finns ett företag som bedri-
ver ytbehandling av produkter, däribland förzink-
ning, inom området, men som inte kan anses 
innebära några störningar.

Buller
En bullerutredning har genomförts efter samråds-
skedet för området och vissa föreslagna byggrät-
ter har efter det plockats bort ur planen.
Området störs till viss del av vägljud från riks-
väg 50, som passerar utanför. Sundsbrogatan 
och dess trafik genererar visst buller, dels för de 
boende och dels för de som besöker och rör sig i 
staden. Men detta är endast marginellt och är att 
räkna med om man befinner sig eller bosätter sig 
inne i en stadskärna.

Strandskydd 
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsätt-
ningarna för friluftslivet och att bevara goda livs-
villkor för djur- och växtlivet. Detta regler i 7 kap 
13 § miljöbalken (MB). Det generella strandskyd-
det gäller 100 meter från strandlinjen upp på land 
och ut i sjön. Det finns även utvidgat strandskydd 
som innebär ett större avstånd.

Inom planområdet gäller strandskydd med 100 
meter ifrån Alsens strandlinje, i enlighet med 
7 kap 14 §  miljöbalken (MB). Strandskyddet 
upphävs inom hela planområdet i samband med 
upprättandet av detaljplanen i enlighet med 7 kap 
18 § MB.

Askersund har vuxit fram längs Alsen och sjön 
har starkt bidragit till stadens attraktionskraft och 
att den har utvecklats till vad den är idag. Det är 
av största vikt att Askersund, ur både ett lokalt 
och regionalt perspektiv, kan fortsätta utvecklas 
i en positiv riktning. Staden behöver därför växa 
och utvecklas vid och längs Alsen för att möjlig-
göra detta. Det finns ett stort allmänintresse för 
att detta kommer till stånd. Det särskila skäl, 
enligt 7 kap 18 § c, Miljöbalken, som åberopas i 
samband med dispensgivande från strandskydds-
reglerna, är att det allmänna intresset väger 
tyngre än syftet med strandskyddet.

Stadens utbredning och utveckling har inneburit 
att stora delar av marken längs Alsen har blivit 
svårtillgänglig för allmänheten; något som även 

inkluderar delar av hamnområdet. Detaljplanen 
möjliggör för fler människor att nyttja området 
närmast Alsen samt gör området attraktivt och 
tillgängligt i en helt annan utsträckning än vad 
som är fallet idag. Det finns hinder längs sun-
dets sidor som inverkar negativt på allmänhetens 
tillträde till strandlinjen, såsom staket som går ner 
till vattnet. Detta innebär en privatisering och att 
marken redan är ianspråktagen på ett sätt som 
gör att området saknar betydelse för strandskyd-
dets syften, i enlighet med de särskila skäl som 
finns beskrivna i  7 kap 18c § MB. Detaljplanen 
kommer att gagna allmänhetens tillträde till hela 
området längs vattnet och därmed bättre tillgo-
dose strandskyddets syften än vad som är fallet 
idag. 

Inom planområdet finns gräsytor, träd, buskvege-
tation samt vissa sanka partier. Närmast sundet 

I dagsläget finns ingen framkomlighet i strand-
linje för allmänheten, stängsel går hela vägen 
ner till vattnet.



växer träd nära strandkanten. I den södra delen 
finns ett parkområde med blandad växtlighet som 
bör bevaras och utvecklas. Stora delar av grönst-
rukturen kommer att finnas kvar även om marken 
närmast sundet till stor del kommer att överdäck-
as med trä varför träden närmast sundet kom-
mer att tas bort. Växt- och djurlivet kommer tilll 
viss del att påverkas av de åtgärder som avses 
i detaljplanen, men inte i en sådan utsträckning 
att det innebär betydande negativa konsekvenser. 
Genom att iaktta försiktighet och visa hänsyn vid 
etablering kan dock den negativa påverkan be-
gränsas. 

Teknisk försörjning
Befintliga vatten- och avlopps- och elledningar 
finns i anslutning till planområdet.

PLANFÖRSLAGET
Planbestämmelser
Områden betecknade med BC i detaljplanen:
Här tillåts verksamheter som bostäder, butiker, 
service, kontor, bio, bibliotek, kontor, förenings-
lokaler, restauranger, och egentligen all typ av 
markanvändning som bör vara en del i en stads-
kärna som inte är av en för störande karaktär.

Områden som betecknas med C i detaljplanen:

Här tillåts verksamheter som butiker, service, 
kontor, bio, bibliotek, kontor, föreningslokaler, res-
tauranger, och egentligen all typ av markanvänd-
ning som bör vara en del i en stadskärna som 
inte är av en för störande karaktär.

Områden som betecknas med E i detaljplanen:
Här tillåts tekniska anläggningar, både offent-
liga och privata för produktion eller omvandling 
av elektricitet, tele-, TV- och radiosignaler samt 
värme, vatten, avlopp och avfall. Annan typ av 
industriell verksamhet ingår inte i begreppet.

Områden som betecknas med N i detaljplan:
Här tillåts campingplatser, övernattningsstugor, 
raststugor och motionsanläggningar. 

Områden som betecknas med WV1 i detaljplanen:
Här tillåts småbåtshamn, bryggor och broar.

Områden som betecknas med TORG i detaljpla-
nen: Här tillåts kiosker, serveringar och hållplats-
skydd för kollektivtrafik.

Områden som betecknas med PARK i detaljpla-
nen: Här tillåts alla gängse slag av parkanlägg-
ningar, dvs gång- och cykelvägar, planteringar, 
mindre lekplatser och bollplaner, kiosker, uteser-



veringar och liknande, men inte motorfordonstrafik 
eller privata odlingslotter. Parkeringsplatser för 
besökare till parken ingår.

Natur
Till stor del består området av hårdgjorda ytor, 
men det finns natur av kvalité, framförallt i syd-
västra delen, söder om citycampingen. Det lilla 
parkområde som finns bör utvecklas för att ännu 
bättre möjliggöra för människor att uppehålla sig 
på platsen. De träd som växer ute på uddens 
södra spets är majestätiska och bör bevaras.

I nordvästra delen av planområdet så bör en 
högre vegetation bevaras/planteras för att få en 
skyddande barriär mot trafikbuller och insyn. Även 
om det inte sänker buller nivåerna så upplevs 
trafiken som mindre störande om den inte syns. 
Dock så är en utblick in i hamnen från rv 50 
väldigt viktigt, då den idylliska miljön torde locka 
besökare.

Den grönska som planteras, bör framförallt ha ett 
strukturellt syfte och tydligt ge tak åt de offentliga 
rum som finns i planområdet. De ska även fung-
era hastighetsdämpande och som uppsamling av 
dagvatten.

Fornlämningar
Det finns behov av en arkeologisk förundersök-

ning, för att undersöka om det eventuellt före-
kommer fornlämningar på de platser där en ex-
ploatering kan komma till stånd. Det krävs därför 
att en arkeologisk förundersökning genomförs 
innan bygglov kan ges, och kostnaden för denna 
skall ställas till arbetsutövaren.

Bebyggelse 
Syftet har genomgående i detaljplanen varit att 
försöka minimera styrandet av funktioner och en 
begränsning av anvädningssätt, utan att istäl-
let styra  utformningen och upplevelsen av hela 
hamnmiljön.

Bebyggelsen i norra delen av planområdet pla-
neras så den på ett traditionellt och idylliskt sätt 
ramar in sundet och utblicken mot Alsen. 

Till största del är den bebyggelse som möjliggörs 
i planen av typen ’sjöbod’, dock så kan anväd-
ningen variera. Området norr om Sundsbron och 
öster om sundet är framförallt tänkt att vara för 
permanentboende, och gärna med olika typer av 
upplåtelseformer. 

Söder om Sundsbron så har syftet varit att på ett 
helt annat sätt skapa offentliga rum och struktur. 
sjöbodarna ramar in små torg med utblickar mot 
vattnet. Grönska planteras för att mjuka upp den 
annars hårda markbeläggningen och används 



även för att ge tak åt de offentliga rummen och 
som hastighetsdämpande åtgärd för trafiken.

Miljövänlig byggnation
Askersunds kommun har tagit beslut i kommun-
styrelsen att all byggnation i kommunen skall 
byggas med permanentbostadsstandard. Detta är 
ett steg i ledet mot ett mer miljövänligt byggande. 
Stort fokus bör därför läggas på smarta materi-
alval, miljövänlig uppvärmning och mindre trans-
porter vid byggnation. Då kommunen äger största 
delen av marken, kommer krav ställas på materi-
alval, isolering och utförande vid exploatering för 
att miljöpåverkan och energiåtgång minimeras.

Gator och trafik
I stadskärnan är ”shared space” en viktig del 
och detta tillämpas även i denna detaljplan. Det 
innebär att trafiken och medborgarna delar på 
samma utrymme istället för att separera olika 
trafikslag. Framförallt kring hamntorget är detta 
viktigt, det innebär sänkta hastigheter och större 
hänsyn till oskyddade trafikanter. En viktig del av 
detta är den fysiska utformningen, att markbe-
läggning, planteringar och liknande utformas så 
att hastigheterna hålls nere och tillgängligheten 
är hög. Givetvis separeras oskyddade trafikanter 
från fordon när hastigheterna ökar utanför ”shared 
space”-zoner.

Inom hela planområdet så får motorfordon endast 
framföras på gångtrafikanternas villkor. Det är ett 
gångfartsområde med mycket folk i rörelse.

Parkering
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag av 
kommunstyrelsen att tillskapa fler parkeringsplat-
ser inne i centrala Askersund. Denna detaljplan 
möjliggöra för ytterligare 50-70 parkeringsplatser 
beroende på utförande, för boende och besökare.

Dagvatten
Hanteringen av dagvatten ska ske på ett sådant 
sätt att det vatten som når recipienten är så rent 
som möjligt. Detta ställer stora krav på avledning 
och rening för att en hållbar ekologisk utveckling 
ska kunna bli möjlig. Hårdgörande av marky-
tor innebär att dagvattnet får svårt att infiltrera 
i marken, vilket även är fallet vid kraftiga regn 
och vårflod. Brunnar och dammar får då svårt att 

hantera mängden vatten varför stora bekymmer 
kan uppstå, med exempelvis översvämning av 
källare eller inträngningar i husgrunder etc. som 
följd. 

Dagvattnet kan med fördel fördröjas, vilket inne-
bär att det leds om via exempelvis dammar eller 
bredare diken. Genom att låta dagvattnet pas-
sera grusbäddar och andra filtrerande material 
kan  det renas innan det når recipienten eller når 
dagvattenledningarna. Detta leder till att dagvat-
tenledningarna får större möjligheter att hantera 
vattenmängden på ett bättre sätt; inte minst för 
att möta upp det behov som uppstår i samband 
med kraftiga regn och eventuell vårflod.   

Genom att skapa mjukare ytor kan vissa mängder 
dagvatten filtreras ner i marken. Det kan därför 
vara fördelaktigt att blanda hårdgjorda ytor med 
exempelvis grusade partier och planteringar samt 
annan grönstruktur. Planen ger förutsättningar för 
en blandning av hårda och mjuka ytor. 

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 bil 2 och 4 
i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. 
En sådan behovsbedömning har gjorts för denna 
detaljplan där det framgår att planens totala ut-
nyttjande inte bedöms medföra betydande miljö-
påverkan. Behovsbedömningen biläggs planförsla-
get och följer detta genom planprocessen.

Konsekvenser för närliggande fastigheter
Då detaljplanen spänner över en stor del av cen-
trala Askersund, så påverkar den många närlig-
gande fastighetsägare. Som alltid när det gäller 
detaljplaner så gynnas vissa medans andra kan 
ha fått det något sämre. Generellt sätt så är de-
taljplanen ett lyft för staden Askersund och för de 
flesta fastighetsägare i staden.

Det som framförallt kan uppstå för vissa fastig-
hetsägare i området är en begränsning av ut-
sikten samt en ökning av trafik i området. Dock 
så är byggrätter placerade för att minimera stör-
ningar i utsikt.
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ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
Detaljplanen bör kunna bli en lagakrafthandling 
under sommaren 2012.

Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den 
dag planen vunnit laga kraft.

Ansvarsfördelning
Sydnärkes byggförvaltning utarbetar detaljplanen 
på beställning av Askersunds kommun.

Askersunds kommun ansvarar för iordningstäl-
lande av allmän platsmark enligt detaljplan.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmänna platser.

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi
Detaljplanen bekostas av Askersunds kommun. 
Utbyggnad av gator, vatten och avlopp inom 
området bekostas och anordnas av Askersunds 
kommun. Trädäcket som skapar tillgängligheten 
kring sundets strandlinje skall anläggas innan 
bygglov kan ges.

TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska utredningar
En översiktlig markundersökning, arkeologisk 
förundersökning samt en geoteknisk undersökning 
skall göras innan bygglov kan ges. 

Medverkande tjänstemän
Ett flertal tjänstemän inom Askersunds kommun 
har deltagit i framtagandet av detaljplanen med 
sina respektive specialistkunskaper. Planarbetet 
har samordnats och letts av Sydnärkes byggför-
valtning på uppdrag av Askersunds kommun.


