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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 
(påbörjad innan 2015-01-01).

HÄR ÄR VI NU



Handlingar
Detaljplanehandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:1000
- Planbeskrivning (denna handling)
 
Planhandlingarna består i övrigt av:
- Samrådsredogörelse
- Granskningsutlåtande
- Fastighetsförteckning
- Behovsbedömning

Bakgrund
Fastighetsägaren till Tikanäs 2:6 (Tikanäs 339), Askersunds kommun, har 
hemställt om kommunens medverkan till upprättande av detaljplan för 
Tikanäs 2:6. Efter beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott i Askersund 
kommun, har Sydnärkes byggförvaltning fått uppdraget att planlägga 
fastigheten.

Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att tillskapa attraktiva sjönära tomter för 
bostadsändamål med permanentbostadsstandard. Detta kan bidra till en 
positiv landsbygdsutveckling och  ett ökat invånarantal.

Planprocessen
Denna detaljplan följer ett normalt planförfarande enligt PBL 2010:900 
(påbörjad innan 2015-01-01).

Miljöbedömning
Enligt PBL (plan-och bygglagen) 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.

Sammantaget bedöms detaljplanen inte medföra någon 
betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning, med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte upprättats enligt kraven i plan- 
och bygglagen 4 kap. 34 §.



Plandata

Läge och omfattning
Planområdet är beläget en mil söder om Askersund, på en udde vid sjön 
Vättern, och utgörs av fastigheten Tikanäs 2:6. Planområdet ligger sydost 
om riksväg 49 och nås via en väg som leder till det bostadshus som idag 
finns i området. Planområdets areal uppgår till cirka 40000 m². All mark 
inom planområdet är i privat ägo.

Tidigare ställningstaganden

Översiktliga planer
I den nu gällande översiktsplanen för Askersunds kommun, antagen år 
1990, pekas inte det aktuella planområdet ut specifikt. I aktualiseringen 
av Askersunds översiktsplan (2003) framgår dock att det är viktigt att nya 
detaljplaner i första hand inte leder till omflyttning inom kommunen utan 
att i första hand attrahera nya kommuninvånare genom att erbjuda boende i 
attraktiva lägen. 

I utställningshandlingen för en ny kommunövergripande översiktsplan 
(2013) är en utgångspunkt att hela kommunen ska leva och att landsbygden 
ska ha möjlighet att utvecklas. Landsbygden i Askersunds kommun ska 
utvecklas för att erbjuda attraktiva boendemiljöer och unika natur- och 
kulturtillgångar utan att riksintressena förvanskas. Kommunen ska således 
uppmuntra privata initiativ samtidigt som hänsyn ska tas till natur-, miljö- 
och kulturvärden på den aktuella platsen. 

Fördjupad översiktsplan över Askersunds skärgård
I den gällande fördjupade översiktsplanen (FÖP) avseende ”Norra 
Vättern och dess stränder” (1997) pekas planområdet ut som jord- och 
skogsbruksområde med i huvudsak spridd bebyggelse. Den gällande 
FÖP:en är dock mycket generell och restriktiv när det gäller exploatering 
vid Vättern och Alsens stränder. Det har därför funnits ett behov av en 
översyn så att restriktionerna mer noggrant kan anpassas till miljöns 
skyddsvärden. Askersunds kommun ser positivt på ny bostadsbebyggelse 
och verksamheter på landsbygden för att på så vis kunna erbjuda attraktiva 
tomter för dagens och framtidens kommuninvånare.

Detaljplaner
Planområdet omfattas inte av, och gränsar inte till, några befintliga 
detaljplaner.



Förutsättningar
Riksintressen
Geografiska områden som är av nationell betydelse för en rad olika 
samhällsintressen kan pekas ut som områden av riksintresse. Planområdet 
omfattas av, och ligger i anslutning till, ett antal riksintressen.

Riksintresse för rörligt friluftsliv och turism
Planområdet omfattas av riksintresset för rörligt friluftsliv och turism enligt 
4 kap. 2§ MB som berör Vättern med öar och strandområden. Riksintresset 
innebär att turismens och det rörliga friluftslivet intressen ska beaktas i 
planeringen. Planen innebär en viss påverkan på riksintresset.
Skogen i området har avverkats vilket skulle kunna innebära att det inte 
är lika attraktivt ur ett frilufts- och turismperspektiv längre. Det är av 
allmänintresse att kunna erbjuda bostäder i attraktiva områden för att hela 
kommunen ska kunna leva. Planen beaktar riksintresset genom att den 
södra delen närmast Vättern undantas bostadsbebyggelse och även det mest 
attraktiva läget vid Vätterns strand lämnas orört. Det kommer således att 
finnas utrymme att röra sig fritt även fortsättningsvis.

Riksintresse för friluftsliv
Planområdet ligger inom riksintresse för friluftsliv som avser Tiveden. 
Planen innebär en viss påverkan på riksintresset. I planen avsätts den mest 
attraktiva marken närmast Vätterns strand till naturmark vilket innebär att 
området till stor del kommer att vara tillgängligt för friluftslivet även efter 
planens genomförande.

Riksintresse naturvård
Söder om planområdet finns ett riksintresse för naturvård som omfattar 
Vättern. Områden utpekade som riksintressen för naturvård ska representera 
huvuddragen i svensk natur, belysa landskapets utveckling och visa 
mångfalden i naturen. De ska utgöra de mest värdefulla naturområdena i 
ett nationellt perspektiv. Vättern klassas som riksintresse för naturvård på 
grund av den fina vattenkvalitet med det kalla och klara vattnet som har en 
mycket artrik fiskfauna. Vättern hyser 28 olika fiskarter, den mest kända 
av dessa är vätternröding och  sjön utgör lek- och uppväxtområde för ett 
flertal fiskarter. Riksintresset bedöms inte påverkas negativt av planen då 
bebyggelsen placeras på behörigt avstånd till riksintresset. Det är dock 
viktigt att iaktta försiktighet och visa hänsyn i samband med planering och 
anläggande för att säkerställa att riksintresset tillgodoses. 

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



Natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU och målet 
med nätverket är att skydda arter och livsmiljöer från utrotning. Söder 
om planområdet finns ett Natura 2000-område: Norra Vätterns skärgård 
som också är ett naturreservat.  Planen bedöms inte påverka detta område 
negativt då tillräckligt långt avstånd föreligger mellan planområdet och 
Natura 2000-området. 

Naturvårdsöversikt
Planområdet ligger norr om Notholmen som i länsstyrelsens 
naturvårdsöversikt från 1984 tillskrivs ett högt värde. I översikten beskrivs 
Notholmen som en låg moränö med grova granar, tall och björk omgiven 
av bladvass. Liljekonvalj ingår i fältskiktet och vegetationen har ett visst 
naturvärde. Planen bedöms inte påverka dessa värden negativt då tilltänkt 
bebyggelse placeras på behörigt avstånd till holmen. 

Värdefulla vatten
Det finns från år 2006 en nationell strategi för att peka ut värdefulla sjöar 
och vattendrag i Sverige. Strategin utgör en del av miljökvalitetsmålet 
”Levande sjöar och vattendrag” där berörda myndigheter ska identifiera 
vattenområden och ta fram ett åtgärdsprogram för att miljömålet på sikt ska 
kunna uppnås. 

Syftet med strategin är att skydda vattenmiljöer och strandnära miljöer 
som har rika naturvärden och visar på biologisk mångfald. För att skapa 
en hållbar utveckling för dessa naturliga miljöer behöver stor hänsyn tas 
vid planering i och kring dessa miljöer. Vättern utpekas som ett värdefullt 
vatten vilket ställer krav på planering och exploatering i och vid sjön. Det 
är av stor vikt att det som görs i och kring dessa värdefulla vattenmiljöer 
sker på ett sådant sätt att det inte står i konflikt med naturvärdena. Då 
planområdet inte ligger i anslutning till vattnet bedöms inte planen påverka 
den värdefulla vattenmiljön men det är viktigt att iaktta stor försiktighet och 
visa hänsyn i samband med planering och anläggande.

Vattenskyddsområde
Länsstyrelserna runt om Vättern beslutade 2014 (Dnr. 513-7286-2011) att 
Vättern med intilliggande område ska förklaras som vattenskyddsområde 
vilket gäller från och med 1 mars 2014. Skyddszonen gäller hela Vätterns 
yta samt 50 meter räknat från Vätterns strand vid normalt vattenstånd. 
Skyddet omfattar även vattenytan och en 50 meter bred zon på vardera sidan 
om vattendrag, som mynnar i Vättern. Inom vattenskyddsområdet finns ett 
antal skyddsföreskrifter som måste följas.  Det aktuella planområdet berör 
delvis vattenskyddsområdet och ska därmed följa de föreskrifter som gäller 
enligt ovan nämnda beslut från Länsstyrelsen i Örebro län. 



Strandskydd
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för friluftslivet 
och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet vilket regleras i 7 kap 
13 § miljöbalken (MB). Det generella strandskyddet gäller 100 meter från 
strandlinjen, dels upp på land och dels ut i sjön, vilket även gäller norra 
Vättern. Det finns även ett utvidgat strandskydd som innebär ett större 
avstånd. 

Länsstyrelserna runtom Vättern arbetar med en översyn av strandskyddet 
för att komma fram till en gemensam hållning gällande hela Vättern. Detta 
arbete har inte lett fram till beslut om utökat strandskydd ännu.

I planområdet planeras ingen bostadsbebyggelse eller andra 
komplementbyggnader inom 100 meter av Åviken varför strandskyddet 
inte kommer att påverkas negativt. Den del av planområdet som innefattas 
av strandskyddet kommer fortsatt vara naturmark och tillgängligt 
för allmänheten vilket innebär att syftet med strandskyddet även 
fortsättningsvis kommer att uppfyllas. Strandskyddet kommer fortsatt att 
gälla inom planområdet.

Mark och vegetation
Planområdet består av blandad vegetation. Den södra delen av planområdet 
består av åkermark som övergår i skogsmark norrut. Skogsmarken är 
blockrik med en del berg i dagen. Skogen har avverkats men spridda träd 
har lämnats över hela området. Närmast stranden dominerar vass. 
 
Natur- och friluftsvärden
Större delen av området består av genomgallrad skog utan några höga 
naturvärden.

Eftersom planområdet omfattas av avverkad skogsmark kan friluftsvärdet 
i området uppfattas som begränsat. Terrängen är kuperad och inte särskilt 
tillgänglig. Området ligger dock vid Vättern som kan anses ha stora 
friluftsvärden. 

Biotoper
Inom planområdet finns objekt som är skyddade som biotoper. Berörs en 
befintlig biotop av ett ingrepp ska detta göras i samråd med enheten för 
biotopskydd hos länsstyrelsen.

Geotekniska förhållanden
Enligt den geologiska jordartskartan (1:50000) består marken i området 
främst av ett tunt jordtäcke samt silt.

En geoteknisk undersökning har utförts för de 6 tomter som är belägna 
längst söderut i planområdet.



Inom de 4 tomter som är belägna på åkermarken längst söderut utgörs jorden av 
lera ner till mellan 5 och 8 m djup i sonderingspunkterna. Under ett ca 0,3 m tjockt, 
mullhaltigt ytskikt är leran fast ner till mellan 1 och 2 m djup och därunder lös. Den 
lösa lerans okorrigerade skjuvhållfasthet har uppmätts till mellan 16 och 20 kPa. 
Ställvis förekommer ett, upp till 0,5 m tjockt, siltlager i den fasta lerans underkant.

Leran vilar på ett relativt tunt lager friktionsjord, sannolikt morän, och vid 
slagsondering har sonden kunnat neddrivas ytterligare 0,2 – 1,4 m innan stopp 
erhållits mot förmodat berg.

Inom de 2 tomter som ligger i sluttningens nederkant förekommer lös lera i de 
sydligaste delarna. Där lermäktigheten minskat till ca 2,0 m mot norr är leran enbart 
fast och inom tomternas norra delar förekommer endast fast moränjord. Gräns för 
rekommenderad typ av grundläggning (pålar eller plattor) anges på bilagd ritning.

Fornlämningar
Det finns inga registrerade fornlämningar inom planområdet.

Planområdet Tikanäs 2:6 är beläget på ca 90-108 meter över havet. I närområdet 
finns tidigare funna fynd från stenålder, en bergartsyxa som är registrerad i 
Riksantikvarieämbetets register med nummer Askersund 191:1. 

Länsstyrelsen kan inför större arbetsföretag besluta om en arkeologisk utredning 
enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen (1988:950), om det krävs för att undersöka om 
fornlämningar kommer att beröras av arbetsföretaget. Den bisktning som utförts av 
Länsstyrelsen tyder inte på att det är sannolikt att tidigare okända fornlämningar 
förekommer inom området för detaljplanen.

Länsstyrelsen bedömer därmed att ett genomförande av den föreslagna detaljplanen 
Tikanäs 2:6 inte medför ett behov av arkeologisk utredning.

Bebyggelse
Planområdet är idag obebyggt men sydväst om området finns en bebyggd fastighet 
vilket även finns nordost om planområdet.

Trafik
Planområdet nås idag via en bilväg som leder fram och slutar vid fastigheten Tikanäs 
2:6. Ingen kollektivtrafik passerar området idag och närmaste hållplats för busstrafik 
finns vid Åviken, cirka 2,5 km från planområdet. 

Teknisk försörjning
Det finns inget kommunalt vatten- och avlopp i området. Dricksvattenförsörjningen 
tillgodoses genom borrning av brunn på var bostadsfastighet. Dagvatten som ej kan 
tas hand om inom den egna fastigheten leds ut och renas i våtmark inom planområdet.
Avloppsvatten från bostadsfastighetena kommer att ledas till en lokalt reningsverk 
inom planområdet.

Ledningar för el och tele finns i området. 



Grundkartan
Grundkartan baseras på fastighetsutredning, utförd av Metria. 
Fastighetsindelningen på grundkartan bygger på inmätta punkter i terrängen, 
dvs återfunna markeringar.

Grundkartan är framställd genom terrester mätning. Höjdkurvorna är 
genererade utifrån köpt data från nationell höjddatabas.

Nogrannheten i kartan är jämförbar med, eller bättre än kommunens 
primärkartor i tätorterna.

Planförslaget
Det är av allmänt intresse att Askersunds kommun ska kunna utvecklas och 
erbjuda goda och attraktiva boendemiljöer för så väl nuvarande och framtida 
invånare. Planen innebär ett bidrag till kommunens landsbygdsutveckling 
genom att erbjuda bostäder i ett attraktivt läge. Planförslaget har utformats 
med hänsyn till de planeringsförutsättningar som finns för området för att 
säkerställa en god mark- och vattenhushållning.

Bebyggelse
Föreslagen bebyggelse består av friliggande bostadshus. Byggnadshöjden 
begränsas, på den västra sidan om områdets lokalgata, till nio meter och 
två våningar utöver möjligheten till sutterängvåning för att ta tillvara på 
platsens förutsättningar. På den östra sidan om lokalgatan genom området 
begränsas byggnadshöjden till fyra meter och en våning utöver möjligheten 
till sutterängvåning. Taklutningen får variera mellan 20-35 grader och ska 
utformas som sadeltak. 



Energieffektiva byggnader
När man bygger ett nytt hus ska man göra en energiberäkning som visar 
att det nya huset kommer att klara de krav som finns i BBR:s (Boverkets 
byggregler) avsnitt 9 Energihushållning. Huset får inte använda mer än ett 
visst antal kilowattimmar per kvadratmeter och år (kWh/m2 och år).

En tredjedel av Sveriges energianvändning går till bostäder och lokaler, 
varav närmare sextio procent går till uppvärmning. Inom fastighetssektorn 
är möjligheterna stora att använda energin effektivare. Potentialen för att 
spara energi genom att förbättra byggnadernas energiprestanda är stor.

Senast den 31 december 2020 ska EU:s medlemsstater se till att alla nya 
byggnader är nära-nollenergibyggnader, enligt det omarbetade direktivet 
om byggnaders energiprestanda. Medlemsländerna ska även vidta åtgärder 
för att stimulera att byggnader som renoveras omvandlas till nära-
nollenergibyggnader. Direktivet innebär att alla nya byggnader på sikt 
ska vara mycket energieffektiva och att ombyggnad ska göras så att man 
väsentligt förbättrar byggnadens energiprestanda. I regeringens skrivelse 
Vägen till nära-nollenergibyggnader (Skr. 2011/12:131) presenteras 
Sveriges handlingsplan för nära-nollenergibyggnader.

Askersunds kommun uppmuntrar byggande med högre ställda energikrav 
än de som nu anges i BBR, för att uppnå en hållbar energieffektivitet som 
främjar både vår gemensamma miljö som den enskilde fastighetsägaren.

Trafik

Biltrafik
En lokalgata med vändplats anläggs inom planområdet för att nå tomterna. 
Lokalgatan ansluter till befintlig väg söder om planområdet.

En förutsättning för planens genomförande av lokalgatan är att dispens 
från biotopskyddet erhålls och anmälan om vattenverksamhet görs hos 
Länsstyrelsen eftersom ett befintligt biotopsskyddat dike måste passeras.

Gång- & cykeltrafik
Gång- och cykeltrafik avses integreras med biltrafik på gatorna inom 
planområdet. 

Kollektivtrafik
Området är beläget cirka 2,5 km från Åviken där bussförbindelse finns både 
mot Olshammar och Askersund. 



Genomförandefrågor

Organisatoriska frågor

Bedömd tidplan
Planen hanteras med normalt planförfarande utan program

Samråd om planförslaget  september 2014
Granskning av planförslaget  maj/juni 2015 
Antagande av planförslaget  vinter 2015
Laga kraft    tre veckor efter antagandets    
     tillkännagivande   
 
Dessa tider har angivits utifrån förutsättningen att detaljplanearbetet går 
som planerat samt att planen inte överklagas.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Under 
genomförandetiden har fastighetsägarna en säkerställd rätt att få bygga 
enligt detaljplanen.

Huvudmannaskap
Kommunen är inte huvudman för allmän plats inom planområdet mot 
bakgrund av att planområdet inte är avsett att inrymma ”allmänna 
nyttigheter” utan enbart gemensamma platser för fastigheterna inom 
området.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetskonsekvensbeskrivning
Lantmäteriet bildar gemensamhetsanläggningar och även 
samfällighetsföreningar genom beslut i en förrättning.

Detaljplanen medför en avstyckning av nuvarande fastighet Tikanäs 2:6. 

Allmänna platser inom planområdet regleras genom enskilt 
huvudmannaskap.

För lokalgatan och naturområdet inom planområdet bildas en ny 
gemensamhetsanläggning och fastighetsägarna ska förvalta dessa genom 
samfällighetsförening.

Gemensamhetsanläggning bildas med fördel i samband med att de enskilda 
tomterna avstyckas till egna fastigheter.

Tikanäs ga:1 kommer att bli föremål för omprövning då avsikten är att 
de nybildade bostadsfastigheterna ska delta i anläggningen genom deras 
användning av den väg som förvaltas av Tikanäs ga:1.



Ansvarsfördelning

Markägaren/exploatören
• Iordningställer vägar, system för dagvattenhantering och allmän 

platsmark inom planområdet
• Ansöker om och bekostar avstyckning av fastigheter
• Bekostar och bygger ut lokalt avloppsledningsnät med reningsverk.
• Bekostar bildandet av gemensamhetsanläggning för lokalgatan inom 

planområdet och omprövning av Tikanäs ga:1 

Kommunen
• Detaljplanelägger området enligt planavtal

Fastighetsköparen
• Söker bygglov för bostadshus
• Ansvarar för drift och underhåll för lokalgata och andra gemensamma 

anläggningar som inrättas som gemensamhetsanläggning.
• Bekostar anläggandet av brunn för dricksvattenförsörjning inom egen 

fastighet.

Servitut och ledningsrätt
I den mån allmänna ledningar kan behöva förläggas på kvartersmark 
kommer dessa att regleras med servitut eller ledningsrätt.

Ekonomiska frågor

Planavtal
Detaljplanen utförs av Sydnärkes byggförvaltning och bekostas av 
fastighetsägaren enligt planavtal.

Tekniska frågor

Geotekniska rekommendationer
Inom de 4 tomterna på åkermarken i söder samt inom de sydligaste delarna 
av de 2 tomterna vid sluttningens fot krävs pålgrundläggning. Förslagsvis 
används spetsbärande stålrörspålar Ø90 mm eller Ø115 mm stoppslagna i 
fast friktionsjord eller mot berg.

Inom de 2 tomterna vid sluttningens fot rekommenderas byggnader placeras 
inom de norra delarna eftersom detta möjliggör grundläggning på platta/
plattor.

Mulljord och eventuellt förekommande lös ytjord bortschaktas inom hela de 
planerade byggnadslägena.



För att undvika mindre sättningsdifferenser inom byggnadsytorna kan 
urgrävning av fast lera längs byggnadernas södra långsidor erfordras. När 
förslag finns för byggnadslägen och golvnivåer bör kontroll av tjockleken 
hos eventuellt förekommande fast lera ske genom provgropsgrävning.

För övriga bostadstomter bedöms grundläggning kunna ske med 
plattgrundläggning.

Vatten, avlopp och dagvatten
Planområdet avses ej anslutas till det kommunala VA-nätet inom en 
överskådlig framtid.

Avlopp
Avloppsrening för fastigheterna inom planområdet sker genom anläggandet 
av en avloppsanläggning som initialt ägs och drivs av stamfastigheten, 
Tikanäs 2:6, för att sedan överlåtas till fastighetsägarna för att drivas 
som gemensamhetsanläggning efter att merparten av tomterna blivit 
sålda. Tillstånd för enskild avloppanläggning skall sökas hos Sydnärkes 
miljöförvaltning.

Allt avloppsvatten leds med självfallsledningar från respektive fastighet 
ner till Reningsverket. Stamledningen läggs i bakslänt på vägen fram till 
fastigheterna. Reningen av avloppsvattnet sker genom satsvis biologisk/ 
kemisk rening i ett Uponor Wehoputs minireningsverk med efterföljande 
efterpolering genom en uv brunn. Som sista reningssteg kommer det 
färdigbehandlade vattnet släppas ut i en våtmark som gränsar mot 
recipienten.

Våtmarken kommer också att fungera som recipient för bräddavloppet 
som tar emot extrembelastningar eller oförutsebara driftstörningar. 
Reningsverket fungerar på samma sätt som det kommunala reningsverket 
fast i liten skala. Det slam som bildas kommer att tömmas av Askersunds 
kommuns kontrakterade entreprenör. Reningen kommer att motsvara hög 
skyddsnivå på miljöskydd och hälsoskydd.

Plankartan är anpassad efter VA-utredningen genom mark för teknisk 
anläggning (reningsverk) i planområdets södra del.

Dagvatten
På hela området kommer LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten) att 
tillämpas. Dagvattnet som inte kan tas om hand lokalt på respektive tomt 
kommer  att ledas ut och renas i våtmark inom planområdet. 



Dricksvatten
En ny dricksvattenanläggning skall anläggas i enlighet med bestämmelserna 
i l kap. 1 §och 2 kap. 1-7 §§ miljöbalken.

Anläggningen bör utformas så att föroreningar undviks. Anläggningen 
bör ges ett gott tekniskt skydd mot eventuella föroreningar. Detta enligt 
Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning. Hänsyn ska även 
tas till gällande föreskrifter för Vätterns vattenskyddsområde. 

I Sverige har vi oftast tillgång till bra grundvatten via grävda eller borrade 
brunnar som inte kräver någon reningsutrustning.

Efter undersökningar gällande dricksvattenförsörjning, med förslag på 
anslutning till kommunalt VA eller dricksvattenförsörjning genom rening av 
sjövatten bedöms inte dessa förslag uppfylla ställda krav på förebyggande 
av  risker för de boende att få i sig bakterier och andra föroreningar. 
Vattenförsörjningen för dricksvatten bedöms bäst att kunna tillgodoses 
genom att alla borrar en egen brunn på sin enskilda fastighet.

Vid en framtida anslutning till det kommunala VA-nätet skall 
anslutningsavgifter samt förbrukningsavgifter erläggas enligt den för 
tidpunkten gällande kommunala VA-taxan.

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

Medverkande tjänstemän
Planarbetet har samordnats och letts av Sydnärkes byggförvaltning på uppdrag av Askersunds 
kommun. Sydnärkes miljöförvaltning har varit delaktiga i planarbetet
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