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HÄR ÄR VI NU

VAD ÄR EN DETALJPLAN?
En detaljplan regleras genom Plan- och bygglagen (PBL) och är ett juridiskt bindande 
dokument. En detaljplan syftar till att göra avvägningar mellan olika intressen och ta 
ställning till hur ett område ska användas. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter 
får och inte får använda marken och vattnet till inom ett område. Detaljplanen styr hur 
marken får användas (t ex för bostäder, industri, 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
En planprocess kan genomföras i olika förfaranden. I huvudsak används tre förfaranden 
vid upprättande av en detaljplan: standardförfarande, begränsat förfarande eller utökat 
förfarande.

I arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan kan i de flesta fall ett 
standardförfarande enligt PBL kap 5 § 7 tillämpas. Planprocessen inleds med ett 
samråd. Kommunen samråder planförslaget med sakägare, kommunala instanser 
och förvaltningar, statliga myndigheter, fastighetsägare, organisationer m.fl. När 
planförslaget har bearbetats och justerats efter inkomna synpunkter ställs planförslaget 
ut för granskning. Granskningen är ytterligare ett tillfälle då sakägare, kommunala 
instanser och förvaltningar, statliga myndigheter, fastighetsägare, organisationer 
m.fl. kan lämna synpunkter på planförslaget. Efter granskningen kan mindre 
justeringar göras innan planen skickas vidare för antagande, detta sker genom beslut 
i Kommunfullmäktige, i vissa fall kan beslutet delegeras till Kommunstyrelsen. 
Beslutet om att anta en detaljplan kan överklagas av dem som inte fått sina synpunkter 
tillgodosedda. Om ingen överklagar beslutet vinner detaljplanen laga kraft tre veckor 
efter att beslut om antagande tillkännagivits. 
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Handlingar
Planhandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:1000 (A2)
- Planbeskrivning (denna handling)
- Fastighetsförteckning
- Undersökning om betydande miljöpåverkan

Bakgrund
Kommunstyrelsen i Askersunds kommun beslutade 2020-10-19 om att en ny detaljplan 
för Åsbro skola ska arbetas fram. Detta för att skapa goda förutsättningar till en 
framtida utveckling av skolområdet. Mindre del av befintlig skolbyggnad är belägen på 
prickad mark och större delen av skolområdet ligger inom prickad mark vilket innebär 
att marken nu inte får bebyggas. Gällande detaljplan reglerar att den prickade marken 
inte heller får hårdgöras. Då denna reglering hindrar en utveckling av skolgården och 
eventuell byggnation behöver ny plan arbetas fram.  

Planens syfte
Planen syftar till att:
- tillskapa utvecklingsmöjligheter för Åsbro skola,
- skapa möjlighet till bostäder i en till två våningar i planområdet norra del,
- skapa förutsättning för en tillfredställande dagvattenhantering. 

Planprocessen
Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Miljöbedömning
Enligt plan-och bygglagen (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 inte medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning, med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, kommer därför inte upprättats enligt kraven i 
PBL 4 kap. 34 §. 

DETALJPLAN FÖR FASTIGHET ÅSBRO 1:215 M.FL. 
(ÅSBRO SKOLA)
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Miljökvalitetsnormer
Enligt 2 kap. 10 § PBL ska miljökvalitetsnormer, utifrån föreskrifter i 5 kap. 
miljöbalken, följas vid planläggning. Planförslaget bedöms inte medföra några 
betydande förändringar som kan innebära att miljökvalitetsnormer överskrids. 
 
Hela planområdet berörs av grundvattenförekomsten Hallsberg-Kumlaåsen, 
Åsbroområdet. Detta är en sand- och grusförekomst med utmärkta eller ovanligt goda 
uttagningsmöjligheter med 25 - 125 l/s. Enligt Viss har grundvattenförekomsten god 
kemisk grundvattenstatus och god kvantitativ status. Påverkanskällor är förorenade 
område och transport och infrastruktur som har en betydande påverkan. 
 
Söder om planområdet sträcker sig Estaboån som är ett vattendrag av naturlig härkomst 
med en längd på 3 km. Estaboån har en otillfredställande ekologisk status och uppnår 
ej god kemisk status. Vattendraget ska uppnå god ekologisk status till år 2027. 
Påverkanskällor med betydande påverkan på vattendraget är bland annat reningsverk, 
jordbruk, enskilda avlopp, atmosfärisk deposition samt urban markanvändning.  
 
Söder om planområdet finns vattendraget Estaboån som är ett naturligt vattendrag 
med en längd på cirka 3 km. Vattendraget uppnår otillfredställande ekologisk 
status och uppnår ej god kemisk status. Det finns miljökvalitesnormer utfärdade 
om att vattendraget ska uppnå god ekologisk status till år 2027 samt god kemisk 
ytvattenstatus.  
 
Påverkanskällor för Estaboån är främst reningsverk, urban markanvändning, jordbruk 
och enskilda avlopp.  
 
Cirka 700 meter öster om planområdet finns vattenförekomste Tisaren. Detta är en 
naturlig sjö med en area på 13 kvm. Tisaren uppnår otillfredställande ekologisk status 
och ej god kemisk status.  
 
För Tisaren är det flertalet påverkanskällor som är en betydande påverkan, bland annat 
är det reningsverk, förorenade områden, urban markanvändning, jordbruk, enskilda 
avlopp, atmosfärisk deposition och historisk förorening.  

Förenlighet med miljöbalken
Planen skapar möjlighet för grundskola och förskola samt bostäder i de östra delarna 
av planområdet. Vid skolområdet ska planen skapa möjlighet till att effektivisera ytan 
kring skolan och kunna spara på de ytor som besitter i värden i form av attraktiv lekyta. 
Planen bedöms vara förenlig med miljöbalken då planläggning syftar till att på ett 
bättre sätt kunna ta tillvara på redan ianspråktagen och planlagd mark.  
 
Norra delen av planområdet är i gällande detaljplan parkmark. Denna yta får en 
förändrad markanvändning från allmän parkmark till kvartersmark. I och med denna 
omvandling till byggrätt skapas möjlighet att minska andelen planlagda grönområden. 
Planen bedöms på grund av detta vara förenlig med miljöbalken.  



5

PLANDATA

Läge och omfattning
Planområdet ligger i Åsbro tätort som ligger cirka 17 km från Askersunds tätort. 
Planområdet omfattar cirka 60 800 kvm, 

Markägoförhållanden
Planområdet berörs av fastigheterna Åsbro 1:214, 1:215 och 1:217,  som är i kommunal 
ägo. Tre privatägda fastigheter finns inom planområdet östra del, Åsbro 1:296, Åsbro 
1:297 och Åsbro 1:298. Inom planområdets norra del sträcker sig en mindre del av 
Åsbro S:1. Denna marksamfällighet omfattar flertalet gator inom Åsbro. Åsbro S:1 äger 
även Vissbodavägen som är infartsväg till centrala Åsbro och Åsbro skola. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Riksintressen
Strax söder om planområdet finns riksintresset godsstråket genom Bergslagen. Streckan 
ingår i TEN-T nätet och är av internationell betydelse. Banan sträcker sig mellan 
Storvik och Mjölby och ingår även i det strategiska godsnätet. 

Översiktsplan för Askersunds kommun
I översiktsplanen ingår aktuellt område i föreslagen verksamhetsutveckling och 
bebyggelseutveckling. Då planen möjliggör för grundskola, förskola, bostäder bedöms 
planen inte strida mot intentionerna i översiktsplanen. 

Utdrag från kommunens översiktsplan. Planområdet visas inom rödstreckat område. 
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Detaljplaner
Planområdet berörs av två detaljplaner. Förslag till ändring och utvidgning av 
byggnadsplanen för del av Åsbro samhälle (skolområdet), 18-LER-1296, som 
antogs 1968 berör den del som idag nyttjas för skolverksamhet. Planen reglerar 
markanvändningen vid Åsbro skola till allmänt ändamål där en stor del av marken 
regleras med prickad mark. Del av planområdet som idag består av förskola regleras i 
gällande plan med markanvändningen radhus. Mellan skolområdet och bostäderna i öst 
regleras parkmark. 

De norra delarna av planområdet berörs av Förslag till stadsplan för del av Åsbro 
samhälle (vattentornsområdet), 18-LER-1350, som antogs 1970. För aktuellt området 
regleras den gällande planen parkmark. 

Förslag till ändring och utvidgning av byggnads-
planen för del av Åsbro samhället (skolområdet). 
Planområdet visas inom rödstreckat område. 

Förslag till stadsplan för del av Åsbro samhälle 
(vattentornsområdet)
Planområdet visas inom rödstreckat område. 

Grönstrukturplan för Askersunds kommun
Del av planområdets norr berörs av kommunens grönstrukturplan. I grönstrukturplanen 
beskrivs området som ett mindre skogsområde som övergår till parkliknande miljö 
närmre förskolan. Skogen består av tät ungskog som domineras av tall blandat med 
äldre tallar. Marken består främst av gräs, lingon och blåbärsris. Skogen beskrivs som 
bitvis svårframkomling på grund av dess täthet och avsaknad av stigar. Kvaliteter som 
lyfts är att den fungerar som en skyddande barriär mellan Movägen och förskolan samt 
att det har potential att fungera som skolskog eller utflyktsmål. Det finns ett flertal 
gamla och höga tallar som kan besitta höga naturvärden. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR

Befintlig bebyggelse
Bebyggelsen inom planområdet består idag av byggnader som nyttjas av 
skolverksamheten.  Öster om Skolvägen finns en förskola med tillhörande gård. I norra 
delen finns en församlingslokal. I nuläget finns det 136 elever på Åsbro skola och 70 
barn på Mosippans förskola. I östra delen av planområdet finns tre bostadsfastigheter. 
Samt i norr består bebyggelsen av byggnad för religiösa ändamål samt byggnad för 
kontor. 

Direkt öster om planområdet består bebyggelsen av enbostadshus i en till två våningar. 
Två bostadsfastigheter finns även direkt söder om den yta som idag nyttjas till 
förskolan. Söder om planområdet, på andra sidan Vissbodavägen, finns ett mindre 
grönområde samt en återvinningstation.  
 
Väster om planområdet, på andra sidan Gamla Riksvägen, finns ett småindustriområde.  

Trafik
Planområdet berörs av flera vägar i direkt anslutning. Strax väster om planområdet 
sträcker sig Gamla Riksvägen som är infartsväg till Åsbro från Riksväg 50. 
Vid planområdet har denna väg en ÅDT på 1817. Gamla Riksvägen har en 
hastighetsbegränsning på 50 km/h förbi planområdet.  
 
Söder om planområdet sträcker sig Vissbodavägen som har en hastighetsbegränsning 
på 30 km/h samt en ÅDT på 870. Skolvägen fungerar som tillfartsväg till skola och 
förskola och sträcker sig in mot området. Gatan har en hastighetsbegränsning på 30 
km/h.

Vidare sker skolans leveranser till köket som sker via Skolvägen. Avsläppning av 
elever och förskolebarn sker dels vid den större parkeringen i söder, dels vid den 
mindre i norr. 
 
I norr finns Movägen som fungerar till tillfartsväg till flera bostadsområden i Åsbro. 
Movägen har en hastighetsbegränsning på 30 km/h. Från Movägen sträcker sig 
Tallvägen som är tillfartsväg för de bostadsfastigheter som finns i planområdets östra 
del. Denna gata har en hastighetsbegränsning på 30 km/h. 
 
Sydöst om planområdet sträcker sig järnvägen. Mellan järnvägen och planområdet 
är det cirka 50 meter. Trafikverket har påbörjat en utbyggnad av dubbelspår mellan 
Hallsberg - Degerön. Utbyggnaden skapar ökad kapacitet och effektivitet på sträckan. 
Detta projekt består av flera delar som befinner sig i olika skeden. 
 
Trafikverket beslutade år 2014 att planeringen gällande sträckan mellan Hallsberg - 
Stenkumla ska utgå från korridor UA5, som är det alternativ som passerar Karintorp 
väster om Åsbro och Riksväg 50. Planerad byggstart för denna sträcka är 2021 vilket 
innebär att järnvägen inom Åsbro som berör aktuellt planområdet på sikt kommer tas 
ur bruk.  
 
Se karta på nästkommande sida.  
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Movägen
Tallvägen

Skolvägen

Vissbodavägen

Gamla 
Riksvägen

Gång- och cykelvägar 
Det finns flertalet gång- och cykelvägar som leder till skolområdet. I skogsområdet 
norr om planområdet finns gång- och cykelväg. Genom en avsticksväg av Movägen 
kan oskyddade trafikanter på säkert sätt röra sig mellan skolområdet och Åsbros norra 
delar via dessa gång- och cykelvägar. I planområdets mellerta delar finns en gång- och 
cykelväg mellan skolan och Tallvägen samt Lärkvägen. I söder finns en gång- och 
cykelväg som leder till en säker övergång av järnvägen och vidare mot Åsbros södra 
delar via gång- och cykelväg.  

Parkering
I södra delen av planområdet finns en större grusyta som nyttjas för parkering med 
plats för cirka 30 bilar. I slutet av Skolvägen finns en vändplan samt en mindre 
parkeringsplats för cirka 10 bilar. 
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Leveransplats till skolan Mindre parkeringen i norr

Infart till större parkeringen i söder Infart mot skolan via Skolvägen från Vissbodavägen 

Skolvägen sett norrifrån



10

Störningar
I Boverkets rapport 2015:8: ”Gör plats för barn och unga! - En vägledning för 
planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö” finns 
rekommendationer för vad utemiljö vid skola och förskola ska klara för ljudnivåer. 
Det framgår i rapporten att det bör vara högst 50 dBA ekvivalent dagvärde på de 
delar av skolgården som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet. 
Målsättningen är att det vid övriga ytor bör vara högst 55 dBA.  
 
Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning, ”Riktvärden för buller på skolgård 
från väg- och spårtrafik”. I denna framgår att den ekvivalent ljudnivån 50 dBA bör 
underskridas på de delar som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. 
Den maximala ljudnivån på 70 dBA bör även underskridas på dessa områden. 
Detta är samma nivåer som enligt 3 § i förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader bör underskridas vid uteplats för att förebygga olägenheter för 
människors hälsa. 
 
En enkel bedömning av bullernivån görs med hjälp av Hur mycket bullrar vägtrafiken, 
information från Boverket och Sveriges kommuner och Landsting om hur du enkelt och 
snabbt kan beräkna utbredningen av buller från vägtrafik. Nedan följer redogörelse för 
uppskattade bullernivåer. 

Gamla Riksvägen
ÅDT: 1725 
Hastighet: 50 km/h 
Avstånd mellan vägmitt och byggrätt:
Under 60 dBA efter 0 meter, under 50 dBa efter 50 meter.

Vissbodavägen
ÅDT: 845 
Hastighet: 30 km/h 
Avstånd mellan vägmitt och byggrätt:
Under 60 dBA efter 0 meter, under 50 dBa efter 35 meter.

Movägen
ÅDT: ingen mätning, uppskattad ÅDT som Vissbodavägen.  
Hastighet: 30 km/h 
Avstånd mellan vägmitt och byggrätt:
Uppskattningsvis som Vissbodavägen. 
 
Tallvägen som är infartsväg till bostadsfastigheterna i öst har en hastighetsbegränsning 
på 30 km/h. Gatan har endast funktion som infartsväg till ett fåtal bostäder och avslutas 
vid planområdet med en återvändsgata.  
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Geotekniska förhållanden
Inom planområdet finns två dominerande jordarter enligt SGU:s karta. I östra delen av 
planområdet består marken av isälvssediment.  
 
I de västra delarna består marken av postglacial sand. Sandjordar är känsliga för 
erosion via vind och vatten. Sandjordar har egenskapen av att de enkelt släpper igenom 
vatten och torkar snabbt. Sandjordar räknas som icke tjälfarliga jordarter.  
 
Ingen risk för ras och skred råder inom eller i anslutningt till området. 

Fornlämningar 
I planområdets närhet finns ett fåtal lämningar. Öster om planområdet finns två 
fornlämningar, en hög och en stensättning. Dessa fornlämningar ligger cirka 130 meter 
från planområdet. 

Söder om planområdet finns två fornlämningar av bro och vägmärke samt en möjlig 
fornlämning av lägenhetsbebyggelse. Den närmsta av dessa lämningar ligger cirka 200 
meter från planområdet.  
 
Strax sydöst från planområdet finns en utpekad möjlig fornlämning av bytomt/
gårdtomt. Denna möjliga fornlämning ligger cirka 50 meter från planområdet. 

Förorenade områden
Inom fastighet Åsbro 1:214 finns en potentiell förorening av bransch 
avloppsreningsverk. Denna har tilldelats riskklass 4. Markeringen för denna 
potentiella föroreningen är placerad inom planområdet. Bedömningen görs dock att 
denna markering tillhör det reningsverk som ligger inom samma fastighet söder om 
planområdet, men inom ett annat skifte. Enligt historiska ortofoton har det inte tidigare 
funnits ett reningsverk på platsen som markeringen pekar ut. Mellan reningsverket och 
planområdet är det cirka 100 meter. 
 
Väster om planområdet finns två potentiella föroreningar: 
• Inom fastighet Åsbro 1:361 finns en potentiell förorening av branschen Övrig BKL 

2. Denna har tilldelats riskklass 2. Status är att föroreningen är identifierad. Mellan 
den potentiella föroreningen och planområdet är det cirka 350 meter. 

• Inom fastighet Åsbro 1: 283 finns en potentiell förorening av bransch tillverkning 
av plast - polyester. Denna har tilldelats riskklass 2 och har status inventering ej 
påbörjas. Mellan den potentiella föroreningen och planområdet är det cirka 100 
meter. 

Söder om planområdet finns två förorenade områden: 
• Inom fastighet Estabo 1:118 finns en potentiell förorening av branschen plantskola. 

Denna har riskklass 2. Mellan den potentiella föroreningen och planområdet är det 
cirka 580 meter. 

• Inom fastighet Åsbro 1:194 finns en identifierad förorening av bransch 
träimpregnering. Denna har tilldelats riskklass 2 och MIFO 1. Mellan fastigheten 
med förorening och planområdet är det cirka 270 meter. 
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Friyta
Vid skolverksamhet ska det inom tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor 
friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Finns det inte tillräckliga utrymmen för att 
anordna både friyta och parkering ska man i första hand anordna friyta 9 § 8 kap PBL. 
I Boverkets rapport ”Gör plats för barn och unga” framförs att friytan vid grundskolor 
ska vara minst 30 kvm per barn och vid förskolor minst 40 kvm per barn. Vidare ska 
den totala mängden friyta inte understiga 3000 kvm oavsett mängden barn. Detta då 
det kan vara svårt att främja barnens lek och deras utveckling vid små friytor även om 
barnskaran är av mindre storlek. 

Natur & rekreation
Inom planområdet finns mindre del skogsmark som berörs i kommunens 
grönstrukturplan, se mer ovan, under rubriken ”Grönstrukturplan för Askersunds 
kommun”. 

Norr om planområdet finns ett större skogsområde som även det behandlas i 
kommunens grönstrukturplan. Inom denna skog finns en gång- och cykelväg som 
skapar god möjlighet till rekreation i form av tillgång till skogen.  
 
Efter platsbesök av kommunekolog framkom att området mestadels består av ung 
tallskog med inslag av gran och lövträd men det finns även en del större och äldre tallar 
med pansarbark. Skogen har ett värde för ekosystemtjänster som biologisk mångfald, 
dagvattenhantering, boendes välmående, område för barns lek osv. 
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FÖRÄNDRINGAR

Planens huvuddrag
Planen reglerar markanvändningen grundskola och förskola. Inom användningen ingår 
även idrottshall, bibliotek och parkering till skolverksamheten.  
Tre bostadsfastigheter ingår i planen då dessa i gällande detaljplan har planlagts för 
enplanshus och befintliga byggnader är i två våningar. 

Planerad bebyggelse
Befintliga bebyggelsen i nordvästra delen av planområdet planeras för att bli planenlig 
i och med planläggning för religiösa ändamål. Större del av planområdet planläggs 
för skola, detta för att skapa flexibilitet i markanvändningen samt skapa goda 
möjligheter för framtida utveckling av skolverksamheten. I öster planläggs befintliga 
bostadsfastigheter för att dessa ska bli planenliga. 

Planbestämmelser
Prickmark regleras vid befintlig grusplan på skolområdet för att 
säkerställa att ingen byggnad uppförs där då det är en yta som nyttjas av 
både skolan och boende i Åsbro. 

Högsta utnyttjandegrad per fastighetsarea regleras till 25 % vid 
bostadsfastigheterna i planområdet öster. Detta bedöms överensstämma 
med nutida bebyggelse. 

Högsta utnyttjandegrad per användningsområde regleras till 15 % vid 
skolområdet. Detta bedöms inrymma utbyggnadsmöjligheter samt bevara 
tillräcklig yta för att tillskapa god friyta. 

Andelen hårdgjord yta regleras till 5 % respektive 10 % för att skapa 
möjlighet för infartsväg från norr att anläggas samtidigt som den 
skogsmark som finns skyddas mot större exploatering och därmed blir 
god friyta för elever. 

Regleras att byggnad får uppföras minst 5 meter från fastighetsgräns. 
Detta för att skapa ett avstånd mellan kringliggande bebyggelse och 
skolverksamhetens byggnader. 

Reglerar att byggnad ska uppföras minst 4 meter från gata. Befintlig 
bebyggelse är placerad minst 4 meter från gatan, för att bibehålla denna 
enhetliga utformning mot gata regleras detta i planen. 
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Trafik
Trafiken in till skolområdet kommer bestå i sin nutida utformning. Befintlig infartsväg 
prickmarkeras för att säkerställa att gatan inte bebyggs och att infart till skola samt 
bostadsfastigheten direkt utanför planområdet fortsatt ska finnas möjlighet till. En infart 
till skolområdet kan med fördel anordnas från norr med anslutning till Movägen, detta 
för att skapa möjlighet för föräldrar och eventuell varumottagning till byggnaderna i 
norr. 
 
Del av Gamla Riksvägen är placerad inom mark som inte är planlagd för väg, för att 
åtgärda detta planläggs del av Gamla riksvägen för väg. 

Parkering
Parkeringen i söder avses bestå i sin nuvarande utformning för att fortsatt skapa goda 
möjligheter till parkering för föräldrar och personal. Även den parkering som finns 
längre norrut avses bestå för att tillgodose den befintliga förskolan. 

Störningar
Enligt de bedömningar som görs ovan har bullernivån sjunkit under 50 dBA efter 50 
meter från Gamla Riksvägen. Från Movägen och Vissbodavägen krävs ett avstånd 
på 35 meter för att bullernivån ska vara under 50 dBA. Ytor för lek, rekreation och 
pedagogisk verksamhet ska därmed placeras utanför dessa 50 meter respektive 35 
meter.  
 
Vid bostäderna i planområdets östra del bedöms bullernivån inte medföra störningar 
för boende då gatan bedöms ha en så pass låg ÅDT på grund av dess övergång till 
återvändsgata. 

Geotekniska förhållanden
Delar av planområdet är redan bebyggt och resterande delar av planområdet bedöms 
vara lämpligt för bebyggelse utifrån de geotekniska förhållandena. Sandjordar beskrivs 
ovan vara känsliga för erosion vid vind och vatten med då planområdet inte ligger inom 
risk för ras och skred bedöms denna risk inte vara av betydande karaktär.

Fornlämningar
Stora delar av planområdet är redan bebyggt eller hårdgjorda och bedömningen är att 
inga fornlämningar finns inom planområdets byggrätt. 

Förorenade områden
Den närmsta föroreningen utanför planområdet ligger på ett avstånd på cirka 100 meter 
från planområdet. Därmed bedöms att kringliggande föroreningar inte medför ökad risk 
för markföroreningar inom planområdet.  

Natur & rekreation
I och med bedömningen om skogens värden regleras att endast 5 % respektive 10 % av 
egenskapsområdet får hårdgöras. Detta för att säkerställa att marken nyttjas för skolans 
verksamhet men även skyddas mot bebyggelse. Mellan Gamla Riksvägen regleras 4,5 
meter naturmark för att säkerställa avstånd mellan skolområde och vägen. 
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Friyta
Markanvändning skola omfattar cirka 58 800 kvadratmeter. Byggrätt regleras till cirka 
8 822 kvadratmeter. Den återstående ytan bedöms kunna tillskapa en attraktiv skolgård 
och Boverkets rekommendation på minst 3000 kvadratmeter attraktiv skolmiljö 
kan tillskapas. Den skog som finns inom markanvändningen skola regleras med 
bestämmelse om att endast 10 % respektive 5 % av egenskapsområdet får hårdgöras, 
detta för att säkra att barnen har fortsatt tillgång till skogen och att vegetationen inte 
förstörs. 

Utefter framtida utbyggnadsplaner för skolan bedöms antalet elever på skolan vara 
cirka 170 och antalet barn på förskolan uppskattas till cirka 80. Vid dessa bedömningar 
på antalet barn i skola och förskola innebär att 3 200 kvadratmeter attraktiv lekyta ska 
finnas enligt Boverkets rekommendationer. Inom markanvändningen skola uppskattas 
den attraktiva lekytan till cirka 19 700 kvadratmeter. 

Bilden ovan visar god attraktiv friyta. 
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Dagvatten
Dagvatten ska fördröjas och infiltreras inom den enskilda fastigheten. Planen 
regleras med bestämmelse om att dagvatten från tak och hårdgjorda ytor ska 
fördröjas på den enskilda fastigheten genom infiltration och avledning till grönytor 
eller fördröjningsmagasin innan det avleds till det kommunala ledningsnätet. 
Dagvattenlösning bör ha kapacitet att fördröja 100 % i tio minuter vid ett 30-årsregn. 
 
Eventuell byggnation kan med fördel uppföras med gröna tak för att skapa ytterligare 
möjlighet till lokalt omhändertagande av dagvatten. Rabatter kan anläggas på sådant 
sätt att det skapar goda möjligheter till infiltratioin av dagvatten. 

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

El och tele
Planområdet avses anslutas till befintliga el- och teleledningar. 

Brandvattenförsörjning
Brandvattenförsörjningen inom planområdet ska utökas och anpassas efter gällande 
riktvärden. Byggherren/fastighetsägaren ska vidta åtgärder för att tillgodose behovet. 
Rekommenderad minsta kapacitet i markbrandposter är 900 liter per minut med 
maximalt inbördes avstånd av 250 meter. 
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Konsekvenser av planens genomförande
Planen skapar möjlighet för skolans verksamhet att effektivisera sin verksamhet och 
skapa skolgård av större yta än vad som fanns tillgängligt till deras förfogande enligt 
tidigare planer. Tillskapandet av större möjlig yta för skolgård medför en minskning i 
andelen planlagd naturmark i området. Byggrätten för skolbyggnader kommer utökas 
i och med borttagande av prickad mark vilket för med att skolbyggnader kan uppföras 
även i de västra delarna samt lite mer norrut än befintlig bebyggelse.  
 
I och med planen blir de befintliga bostäderna i planens öst planenliga. 

Organisatoriska frågor
Samhällsbyggnad Sydnärke ansvarar för planarbetet på uppdrag av Askersunds 
kommun.

Ekonomiska frågor
Planen bekostas i sin helhet av Askersunds kommun. 

Tidplan
Planen hanteras med standard planförfarande. 

Samråd: Våren 2021
Granskning: Hösten 2021
Antagande: Vinter 2021
Laga kraft: Vintern 2021

Genomförandetid
Detaljplanens genonförandetid är fem (5) år från den dag då planen vunnit laga kraft. 
Före genomförandetidens utgång, det vill säga både innan genomförandetiden börjar 
gällar och under genomförandetiden, får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot 
berörda fastighetsägares vilja.

Huvudmannaskap
I detaljplanen regleras vilket huvudmannaskap det ska vara för allmänna platser 
(område för väg, gata och natur). Alla allmänna platser ska ha en huvudman. 
Huvudman för de allmänna platserna är ansvarig för att iordningställa och förvalta 
allmänna platser. Huvudmannaskapet för allmänna platser i en detaljplan kan antingen 
vara kommunalt, enskilt eller delat. Huvudregeln är dock att det är kommunen som är 
huvudman för de allmänna platserna. Askersunds kommun är huvudman för allmän 
platsmark inom planområdet. 
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Fastighetsrättsliga frågor
Detaljplanen innebär en del förslag på ombildningar av fastigheter och utgör erfoderligt 
underlag för fastighetsbildning. 

Fastighet Konsekvenser
Åsbro 1:215 Består alternativt utökas. 
Åsbro 1:214 Kan fastighetsregleras och slås samman 

med Åsbro 1:215. 
Åsbro 1:217 Kan fastighetsregleras och slås samman 

med Åsbro 1:215
Åsbro s:1 Berörda delar regleras bort då dessa sak-

nar syfte. 

Genom att lägga ut markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar ser 
kommunen dels till så att det inte blir planstridigt att läga dessa på kvartersmark och 
dels att lovpliktiga åtgärder åtgärder inte kan utföras som hindrar ledningen. För att 
säkerställa att ledningarna får vara kvar behöver normalt sett ledningsrätt eller servitut 
upplåtas. 

MEDVERKANDE I PLANARBETET
Planhandlingarna har upprättats av Samhällsbyggnad Sydnärke.

Fanny Germer   Fredrik Idevall
Planarkitekt    Samhällsbyggnadschef   


