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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, i enlighet med plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900).

HÄR ÄR VI NU



Handlingar

Detaljplanehandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:1000 (A1)
- Planbeskrivning (denna handling)
 
Planhandlingarna består i övrigt av:
- Fastighetsförteckning
- Behovsbedömning
- Samrådsredogörelse
- Granskningsutlåtande
- Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
- VA-utredning

Bakgrund
Fastighetsägaren (Åviks gård 135) har hemställt om kommunens medverkan 
till upprättande av detaljplan för fastigheten Åviken 1:1, Åviken i Askersunds 
kommun. Efter beslut från Kommunstyrelsens arbetsutskott (2011-08-22, AU § 
129) i Askersunds kommun, har Sydnärkes byggförvaltning fått uppdraget att 
planlägga fastigheten.

Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bebyggelse i Åviken. Planen ger 
förutsättningar att skapa attraktiva bostäder nära kollektivtrafik i ett bra läge 
på landsbygden vid Vättern. Detaljplanen kan således bidra till en positiv 
landsbygdsutveckling i kommunen. 

Miljökonsekvensbeskrivning
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i enlighet med 6 kap 12 § PBL (2010:900) 
har upprättats. MKB:n finns tillgänglig som bilagor till planhandlingarna.



Plandata

Läge och omfattning
Planområdet är beläget söder om Askersund, vid sjön Vättern, och utgörs av 
fastigheten Åviken 1:1. Planområdet ligger mellan RV49 som ligger norr om 
planområdet, och den gamla riksvägen, söder om planområdet. I sydvästra delen 
gränsar planområdet till tre bebyggda fastigheter. I östra delen går en mindre väg 
igenom planområdet som leder till Fiskevik. Planområdets areal uppgår till cirka 
10 hektar.

Markägoförhållanden
All mark inom planområdet är i privat ägo.

Tidigare ställningstaganden

Översiktsplan
I den nu gällande översiktsplanen för Askersunds kommun, antagen 2016, är en 
av utgångspunkterna 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 inte planområdet ut specifikt. Planen är dock mycket 
generell och restriktiv när det gäller exploatering vid Vättern och Alsens stränder. 

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.  Enligt 
miljökonsekvensbeskrivningen bedöms ett genomförande av detaljplanen inte 
påverka riksintressena för friluftsliv och/eller naturvård på ett betydande sätt. Inte 
heller möjligheterna att nå lokala eller nationella miljömål bedöms påverkas.

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. Inom riksintresseområdet finns både nya 
och gamla riksväg 49 varför riksintresset ändå kan sägas vara påverkat redan idag. 
Skogen i området har också avverkats i omgångar 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
En liten del i söder av planområdet ligger inom riksintresse för friluftsliv som 
avser Tiveden. Den delen av planområdet kommer inte att bebyggas med bostäder 
vilket innebär att riksintresset inte kommer att påverkas i någon högre grad.  
Inom riksintresset ligger gamla riksväg 49 vilket avgränsar planområdet varför 
riksintresset redan idag kan anses vara delvis påverkat. 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 för väg
Norr om planområdet går nuvarande riksväg 49. Vägen klassas som riksintresse då 
den är av särskild betydelse för regional eller interregional trafik. Områden som är 
av riksintresse för kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. Eftersom planområdet 
inte ligger i anslutning till vägen bedöms inte planen påverka riksintresset 
negativt. 

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 
mycket kalla och klara vattnet som har en mycket artrik fiskfauna. Vättern hyser 
28 olika fiskarter, den mest kända av dessa är vätternröding. Vättern utgör lek- och 
uppväxtområde för ett flertal fiskarter. Riksintresset bedöms inte påverkas negativt 
av planen då bebyggelsen placeras på behörigt avstånd till riksintresset.



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.

Värdefulla vatten
Det finns från år 2006 en nationell strategi för att peka ut värdefulla sjöar och 
vattendrag i Sverige. Denna strategi är utarbetad av Naturvårdsverket tillsammans 
med Riksantikvarieämbetet och Fiskeriverket. 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. 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. Detta regleras i 7 kap miljöbalken 
(MB). Det generella strandskyddet gäller 100 meter från strandlinjen, dels upp på 
land och dels ut i sjön, vilket även gäller norra Vättern. 

I planområdet planeras ingen bostadsbebyggelse inom 100 meter av Åviken. Den 
del av planområdet som innefattas av strandskyddet planläggs som naturmark. 
Inom strandskyddat område planläggs dock en yta som kvartersmark för teknisk 
anläggning, för att möjliggöra en pumpstation. Inom naturmarken ges även 
möjlighet att anlägga en dagvattendamm, vilket kräver dispens från strandskyddet. 
Strandskyddet avses upphävas inom med hänvisning till Miljöbalken 7 kap. 18 c §:
 
genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 
avskilt från området närmast strandlinjen,
och/eller
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området



Naturvårdsöversikt
Planområdet ligger norr om Åviken som i Länsstyrelsens naturvårdsprogram 
från 1984 tillskrivs ett mycket högt värde. I naturvårdsprogrammet framgår att 
viken är en viktig rastplats för sjöfågel och har en rik häckfågelfauna. Stranden 
är välutbildad och orörd samt har ett vetenskapligt värde. Flera växtsamhällen är 
unika för Norra Vättern. Planen bedöms inte påverka dessa värden negativt då 
tilltänkt bebyggelse placeras på behörigt avstånd till viken.

Biotopskyddsområde
Det har gjorts en naturinventering inför planarbetet vilket visade att det i den 
sydöstra delen av planområdet finns en åkerholme och mindre öppna diken 
vilka omfattas av det generella biotopskyddet enligt 7 kap. 11§ MB. Dessa 
biotoper har skyddats eftersom de utgör viktiga livsmiljöer, tillflyktsorter 
och spridningskorridorer för växt- och djurarter, men är områden som har 
minskat starkt till följd av rationaliserad markanvändning. Så som planen är 
utformad kommer åkerholmen att bevaras medan dikena troligen måste ledas 
om eller kulverteras för att planen ska kunna genomföras. Denna åtgärd kräver 
biotopskyddsdispens. De planerade dagvattendammarna i den nuvarande 
åkermarken kan kompensera för borttagande av de biotopskyddade dikena.

Mark och vegetation
Planområdet består av blandad vegetation. Södra delen består av åkermark som 
övergår i skogsmark norrut. Skogsmarken är blockrik med en hel del berg i dagen. 
Skogen har avverkats i omgångar och centrala delen höggs, enligt Skogsstyrelsens 
uppgifter, 2006 medan den östra och västra delen av planområden nyligen (2012) 
avverkats. Spridda träd har lämnats över hela området. 

I södra delen dominerar lövträd som ek, asp, björk och lind. I den norra delen som 
ligger högre och har magrare jordmån finns mera tall och gran. I den centrala delen 
har en hel del sly av asp, björk och hassel med mera hunnit komma upp sedan 
avverkningen. Vegetationen i de partierna som avverkats mer nyligen domineras 
av lingon- och blåbärsris, mossor och lavar.

Natur- och friluftsvärden
Naturinventeringen som genomförts i området har visat att större delen av 
planområdet är avverkad skogsmark. Naturvärdet i området består främst av de 
träd som bevarats vid avverkningen. En del av dessa är äldre och relativt grova. 
Många ekar har lämnats men har idag en relativt klen dimension. Om de får stå 
kvar kan de dock på sikt hysa höga naturvärden vilket bör eftersträvas. 

En grov tall står vid infarten till vägen mot Fiskevik och öster om denna väg 
växer två grova, flerstammiga lindar insprängda i samlingar av större block. 
Mellan de båda lindarna finns en mindre vattensamling som har förutsättningar 
för att utgöra en biotop för exempelvis groddjur. Skogsstyrelsen har pekat ut 
ett naturvärdesobjekt i sydvästra delen av planområdet men detta objekt har 
avverkats.

Eftersom planområdet omfattas av avverkad skogsmark kan friluftsvärdet 
i området uppfattas som begränsat. Terrängen är kuperad och inte särskilt 
tillgänglig. Området är inte heller lättillgängligt från gamla riksväg 49 där 
skogsområdet även avskiljs av åkermark. Området ligger dock vid Vättern som 
kan anses ha stora friluftsvärden. 



Geotekniska förhållanden
Enligt den geologiska jordartskartan består området av berg, silt och ett tunt 
jordtäcke. En vidare geoteknisk undersökning bedöms inte vara erforderligt i detta 
skede men mer detaljerade geotekniska undersökningar kan komma att behöva 
utföras på de markområden som ska bebyggas.

Fornlämningar
Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) har på uppdrag av länsstyrelsen 
i Örebro län (dnr 431-5267-2015) genomfört en arkeologisk utredning inom 
fastigheten Åviken 1:1. Utredningens syfte var att utreda eventuell förekomst av 
fornlämningar inom det aktuella området. 

Fältmomentet som bestod av inventering, provgropsgrävning och sökschaktning 
genomfördes under perioden 2015-11-30 – 12-01. Sökschakten är igenlagda.

Utredningsområdet omfattade knappt 11 hektar varav merparten utgjordes av 
skogsmark på en höjd med berg i dagen. En mindre del av ytan, den sydostligaste 
delen närmast Vättern, bestod av låglänt åkermark. 

I det höglänta området utfördes en okulär inventering där två områden 
identifierades som möjliga boplatslägen. Båda boplatslägena provgropsgrävdes 
och i det ena läget framkom slagen bergart, kvarts och flinta(Objekt 266). 

I åkermarken schaktades ca 215m2 fördelat på 9 sökschakt. Samtliga sökschakt 
var tomma på spår efter mänsklig aktivitet. 

Utredningens resultat blev en ny boplats av stenålderskaraktär belägen i ett 
sadelläge på 110 m.ö.h.

För att undvika markingrepp i anslutning till fornlämningsområdet (Objekt 266) 
har området, med en buffertzon på 10 meter, fått användningsbestämmelsen 
natur i plankartan. Fornlämningen har också markerats ut inom naturområdet på 
plankartan.

Bebyggelse
Planområdet är idag obebyggt men gränsar till tre mindre bebyggda fastigheter i 
den sydvästra delen.

Trafik
Planområdet nås idag via nya och gamla riksväg 49 som passerar norr respektive 
söder om området. Gamla riksvägen knyter an till den nya riksväg 49 som leder 
norrut till Askersund och söderut mot Olshammar. Inom planområdet finns även en 
enskild väg som leder till Fiskevik.

Det finns kollektivtrafik som passerar området idag genom länstrafikens busslinje 
751. Det finns idag två busshållplatser i anslutning till planområdet, västerut, 
ca 650 meter från planområdets västra infart, och österut, ca 550 meter från 
planområdets östra infart. Bussen går fem gånger per dag under vardagar. Detta 
innebär att det är möjligt med ett hållbart resande inom området och genom ny 
bostadsbebyggelse kan underlaget för denna service öka.



Farligt gods
Då planområdet är beläget i närheten av riksväg 49 behöver riskhantering utredas 
inom arbetet med detaljplanen. Enligt ”Riskhantering i detaljplaneprocessen” (2006) 
kan markanvändning för bostäder anses lämpligt 70-150 meter från farligt godsled. 
Detaljplanen har ett minsta avstånd på cirka 150 meter mellan väg och bostäder varför 
ett tillräckligt stort skyddsavstånd kan anses vara uppnått.

Teknisk försörjning
Det finns inget kommunalt vatten- och avlopp i området. Planförslaget innebär att en 
annan VA-lösning måste till. Ledningar för el och tele finns i området.

Störningar
Riskerna för bullerstörningar inom detaljplaneområdet har behandlats inom ramen för 
planens MKB. Genom bullerutredningen konstaterades att ljudnivåerna från trafiken 
på nya och gamla riksväg 49, vid planerade fastigheter, inte kommer att överskrida de 
miljökvalitetsnormer som finns för buller.

Grundkarta
Grundkartan baseras på en fastighetsutredning som är genomförd 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. 
Noggrannheten 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 där ett hållbart resande genom kollektivtrafik är möjligt. 
Planförslaget har utformats med hänsyn till de planeringsförutsättningar som finns för 
området för att säkerställa en god mark- och vattenhushållning. 
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Bebyggelse
Förslaget möjliggör för bostadsändamål. Byggrätterna är anpassade för att 
minimera påverkan på naturen i samband med exploatering. 

Det har varit viktigt att i så stor grad som möjligt minimera återvändsgator. 
Detaljplanen möjliggör istället ett integrerat trafiknät där det känns naturligt att 
röra sig igenom, oavsett om du är boende eller besökare.

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
Området kommer att nås från gamla riksväg 49 via två infartsvägar varav den ena 
kommer att vara via den befintliga vägen till Fiskevik som upprustas. Det kommer 
att finnas möjlighet att ta sig fram med bil i området och tillgängligheten kommer 
att vara hög. En stor del av arbetet med planen har varit att hitta en lösning för 
området där vi får ett integrerat trafiknät och en tomtplacering som naturligt faller 
in i terrängen.

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

Kollektivtrafik
Genom ny bostadsbebyggelse kan underlaget för den busslinje som trafikerar 
gamla riksväg 49 att öka.

Dagvatten
Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) bör eftersträvas i stor omfattning.
Dagvatten från fastigheter bör omhändertas på tomtmark. I dagsläget är det inte 
känt hur god infiltrationskapaciteten är på tomterna. 



I det fall infiltrationen visar sig vara dålig bör vatten från tomter istället ledas till 
den dagvattendamm som möjliggörs inom planområdet. Dagvatten från hårdgjorda 
ytor utanför tomtmark bör ledas till den planerade dammen, gärna i öppna diken. 
Dammen bör dimensioneras så att den klarar att magasinera minst ett tvåårsregn. 
Dammen bör ha ett utlopp ner mot Åviken (öppet dike). Dammen kan i viss 
mån kompensera för de dikessträckor som kulverteras, men för att dammen ska 
gynna biologisk mångfald bör den utformas med detta i åtanke. Exempelvis kan 
den anläggas med en heterogen strandzon vad gäller lutning, bottensubstrat och 
flikighet.

Konsekvenser av dagvattenhantering bedöms för Åviken bli liten till högst måttlig 
och för vattenförekomsten liten till obetydlig. Det bedöms även kunna bli en 
måttligt positiv konsekvens för biologisk mångfald om dagvattendammar utformas 
på fördelaktigt sätt.

VA
Vid val av lösning på vatten och avlopp har stor hänsyn tagits till naturens eget 
kretslopp att rena vatten och avlopp utan långa transporter av detta som kräver 
större åtgärder på de naturvärden som finns i området samt undvikande av 
komplicerade tekniska lösningar i möjligaste mån.

Planområdet för Åviken 1:1 är tänkt att omfatta ca 50 bostäder i form av villor 
och radhus. Fastighetsägare inom planområdet ska ingå i en gemensam lösning 
för dricksvattenförsörjning och avloppsrening. Dricksvattenförsörjningen ska 
ske genom gemensamt borrade hål i planområdets norra delar. Reningen av 
avloppsvatten sker genom ett minireningsverk, placerat i planområdets södra delar. 
Ledningsnätet i området ska anläggas i lokalgatorna.

Se bilagd VA-utredning.

Risker och buller
Detaljplanen har ett minsta avstånd på ca 150 meter mellan väg för farligt gods 
och bostäder vilket innebär att ett erforderligt skyddsavstånd kan anses vara 
uppnått.

En bullerutredning är gjord inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen, se 
bilaga. Bullerpåverkan på planområdet hålls inom miljökvalitetsnormerna.

Miljökvalitetsnormer
I Miljöbalken finns miljökvalitetsnormer för luft, buller och vattenkvalitet 
inskrivna. Utgångspunkten för en miljökvalitetsnorm är att den tar sikte på 
tillståndet i miljön och vad människan och naturen bedöms kunna utsättas för utan 
att ta alltför stor skada.

Genomförande av föreslagen detaljplan bedöms kunna påverka alla tre 
miljökvalitetsnormer men i varierande grad. Miljökvalitetsnormerna för buller 
respektive vattenkvalitet redovisas mer i detalj under kapitlen buller respektive 
vatten och avlopp ovan och bedöms inte överskridas. Detaljplanen kan även ge 
påverkan på luftkvaliteten genom att boende och besökare genererar mer trafik till 
området. Luftkvaliteten kan även påverkas av olika uppvärmningssystem, t.ex. 
fastbränslepannor eller småskalig vedeldning. Miljökvalitetsnormerna för luft 
bedöms inte överskridas.



Genomförandefrågor

Organisatoriska frågor

Bedömd tidsplan
Planen hanteras med normalt planförfarande utan program

Samråd om planförslaget  september 2014
Granskning av planförslaget  januari 2017 
Antagande av planförslaget  vinter/vår 2018
Laga kraft    tre veckor efter antagandets tillkännagivande

Genomförandetid
Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft. Under 
genomförandetiden har fastighetsägarna en säkerställd rätt att få bygga enligt 
detaljplanen.

Ansvarsfördelning & huvudmannaskap
Kommunen är inte huvudman för allmän plats inom planområdet. De särskilda 
skäl som motiverar enskilt huvudmannaskap är att planområdet omges av ett 
vägnät med enskilda väghållare och kommunen inte i övrigt fungerar som 
huvudman i omkringliggande område. Karaktären är även fortsättningsvis relativt 
lantlig. Planområdet avses inte heller anslutas till kommunalt VA, vilket gör att 
anläggningar och ledningar för vatten och avlopp kommer att hanteras genom 
gemensamhetsanläggningar/samfälligheter.

Enskilt huvudmannaskap innebär att de enskilda fastighetsägarna ansvarar 
för planens genomförande på egen fastighet. Med anledning av det enskilda 
huvudmannaskapet för allmän platsmark är det även upp till fastighetsägarna 
inom planområdet att bestämma hur den allmänna platsen ska ordnas och 
underhållas. Det är alltså de boende som har ansvar att tillse att detaljplanen 
genomförs enligt planens intention även för de allmänna platserna. Vanligtvis 
ansöker de boende om att bilda en gemensamhetsanläggning för de gemensamma 
ytorna (allmänna platsmarken). För att förenkla den framtida förvaltningen av 
gemensamhetsanläggningen kan de boende även välja att bilda en
samfällighetsförening. 

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetskonsekvensbeskrivning
Inom planområdet regleras allmänna platser genom enskilt huvudmannaskap.

För lokalgata samt naturområden bildas gemensamhetsanläggningar 
där fastighetsägarna förvaltar dessa genom samfällighetsförening. En 
gemensamhetsanläggning bildas med fördel i samband med att de 
enskilda tomterna avstyckas till egna fastigheter. Lantmäteriet bildar 
gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar genom beslut i en 
förrättning.



Boda ga:2 kommer bli föremål för omprövning eftersom utfarten från området 
kommer gå över en väg som förvaltas av gemensamhetsanläggningen. Besiktning 
av vägen skall genomföras, innan exploateringsstart, tillsammans med exploatör 
för att undvika ev. tvist om det skulle uppstå onormalt slitage på grund av förhöjd 
byggtrafik. 

Fastigheterna avses delta i anläggningen och således är en omprövning nödvändig.

Ansvarsfördelning
Markägaren/exploatören ansvarar för och bekostar i första skedet:
• Iordningsställande av vägar, system för dagvattenhantering och allmän 

platsmark inom planområdet
• Ansökan om och bekostandet för avstyckning av fastigheter 
• Utbyggande av lokalt va-nät
• Bekostandet av omprövning av Boda ga:2
 
Kommunen ansvarar för:
• Detaljplanehandläggning i området enligt planavtal

Fastighetsköparen ansvarar för:
• Ansökan om bygglov för bostadshus
• Drift och underhåll av lokalgata och andra anläggningar som inrättats som 

gemensamhetsanläggningar

Ekonomiska frågor

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

Tekniska frågor

Vatten, avlopp och dagvatten
För ny avloppsanordning krävs tillstånd eller anmälan till Sydnärkes miljöförvaltning.

El- och teleanslutningar
Området ansluts till befintliga el- och teleledningar. Den som initierar exploatering 
bekostar eventuella undanflyttningsåtgärder av teleanläggningar och skydd av 
telekablar.

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

Tobias Jansson  Ulrika Åberg   Lars Johansson
Bitr. Stadsarkitekt   Plankonsult    Förvaltningschef


