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PLANBESKRIVNING
Detaljplan för fastighet Hammar 7:46 m.fl.

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

HÄR ÄR VI NU

DETALJPLAN FÖR FASTIGHET HAMMAR 7:46 M.FL.

Handlingar
Planhandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:1000 (A1)
- Planbeskrivning (denna handling)
- Fastighetsförteckning
- Undersökning av betydande miljöpåverkan
Bakgrund
Då gällande detaljplan för nu aktuellt planområde inte möjliggör de utvecklingsbehov
som finns i Hammar beslutades vid KSAU Plantema 2018-10-22 att Sydnärkes
byggförvaltning ska utreda förutsättningarna inför planläggning för området Hammar
7:46 m.fl.
Efter genomgång av de grundläggande förutsättningarna bedöms det lämpligt att ta
fram en ny detaljplan för området.
Planens syfte
Detaljplanen syftar till att möjliggöra område för badstrand, bryggor, friluftsliv,
tillfällig vistelse, besöksanläggning och ett mindre antal bostäder. Planen syftar till
att anpassa utvecklingen inom planområdet efter de värden som identifieras inom
planprocessen.
Badstranden syftar till att ge allmänheten och boende i Hammar tillgång till en lämplig
badplats med koppling till befintligt område för friluftsliv och idrott inom planområdets
västra delar.
Bryggorna syftar till att möjliggöra utökning av båtklubbens verksamhet och kunna
erbjuda såväl fasta båtplatser som gästplatser efter behov. Planen syftar även till att
möjliggöra ett mindre antal bryggor för bad och rekreation.
Detaljplanen syftar till att fortsatt säkra marken för kyrkan och tillhörande kyrkogård
och församlingsbyggnader.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en viss utveckling av bostäder inom
området. Syftet är att säkerställa planenlighet för befintliga bostäder, med lämpliga
utvecklingsmöjligheter och samtidigt möjliggöra komplettering av bostadsbeståndet i
Hammar.
Planprocessen
Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900.
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Miljöbedömning
Enligt plan-och bygglagen (PBL) kap 4. 34 § skall en miljökonsekvensbeskrivning
upprättas om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En
undersökning om betydande miljöpåverkan har upprättats.
Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning, med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, kommer därför inte upprättats enligt kraven i
PBL 4 kap. 34 §.
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.

PLANDATA
Läge och omfattning
Planområdet omfattar ca 30 hektar och är beläget i Hammar, ca 12 kom från
kommunens centralort Askersund.
Planområdet är beläget i de norra delarna av Hammar och avgränsas av fastighetsgräns
i vattnet i norr och öster. I söder avgränsas planen i fastighetsgräns för kyrkogården och
kyrkans mark. I väster avgränsas planområdet delvis av vattnet och delvis av befintligt
villaområde.
Markägoförhållanden
Större delen av marken ägs av Askersunds kommun, men arrenderas delvis ut för olika
syften. Svenska kyrkan äger fastigheter i området, liksom privata fastighetsägare till de
bostadsfastigheter som omfattas av planen.
Fastighetsägare framgår av fastighetsförteckningen.

Askersund tätort i norr, Hammar i söder.
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Planområdets läge i Hammar

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan för Askersunds kommun
I Översiktsplan för Askersunds kommun 2015-2025, antagen 2016-02-29, pekas
planområdet ut som område för tätortsnära natur/rekreation och bebyggelseutveckling,
i linje med nu aktuellt planförslag.
Fördjupad översiktsplan för Norra Vättern och dess stränder
I den gällande fördjupade översiktsplanen (FÖP) avseende Norra Vättern och dess
stränder, antagen 1997, pekas planområdet ut som detaljplanelagd mark för permanent
bebyggelse.
Planförslaget förefaller följa intentionerna med FÖP:en och eftersom detaljplanen
överensstämmer med översiktsplanens syften, som är fastställd vid ett senare skede,
bedöms planförslaget följa Askersunds kommuns avsikter med området.
Tematiskt tillägg till översiktsplan avseende LIS för kommunerna
Askersund, Laxå och Lekeberg
Sedan 2010 kan kommunerna i sin översiktsplan peka ut områden för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen – LIS-områden. Syftet är att långsiktigt
stimulera den lokala och regionala utvecklingen på landsbygden. Inom ett LISområde kan det särskilda skälet för landsbygdsutveckling användas vid dispens och
upphävande av strandskyddet.
Askersunds kommun har en antagen LIS-plan, där delar av planområdet finns utpekat
som LIS-område. Huvudskälet till LIS-områdena i Hammar är bland annat att inte
låta närheten till vattnet som finns runt Hammar, och tillhörande strandskydd, försvåra
naturlig förtätning och komplettering av bebyggelse
Detaljplaner
Planområdet omfattas till största del av Detaljplan för Hammar 7:15, 7:46 m.fl. (1882P96/1), antagen 1995-10-19.
Delar av planområdet omfattas av Förslag till byggnadsplan för Hammar, Lunna,
Skyrsta, Österby m.fl. (18-HAM-778), antagen 1957.
Genomförandetiden för planerna har gått ut.
Riksintressen
Geografiska områden som är av nationell betydelse för olika samhällsintressen kan
pekas ut som områden av riksintresse.
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 turism och
det rörliga friluftslivets intressen ska beaktas i planeringen.
Aktuellt planförslag bedöms inte försämra villkoren för det rörliga friluftslivet och
turismen kring Vättern. Planförslaget avser säkerställa att en stor del av planområdet
fortsatt kommer fungera som område för friluftsliv och idrottsändamål. Största delen av
den östra strandlinjen säkras också för allmänheten genom att fortsatt planläggas som
naturmark.

5

Riksintresse yrkesfiske
Planområdet omfattas av riksintresse för yrkesfisket
Riksintresset innebär att sjön Vättern är värd att skydda och åtgärder som negativt
påverkar riksintresset ska begränsas eller undvikas. Detta ställer krav på det
som planeras så dess effekter inte leder till försämring av vattenkvaliteten och
förutsättningar för fiskars fortplantning.
Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset för yrkesfisket negativt.
Riksintresse för väg
Söder om planområdet är riksväg 50 lokaliserad. 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.
Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset negativt.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Befintlig bebyggelse
Inom planområdet finns ett antal befintliga byggnader.
Bostadsbyggnationen inom området består av tre friliggande villor norr om kyrkan och
kyrkogården (Hammar 7:14, 7:15, 8:1). Villorna är uppförda i ett och ett halvt plan och
placerade på fastigheter i storleksspannet 1700-2000 kvm. Inom fastigheterna finns
även komplementbyggnader.
Fastighetsägarna till villatomterna har tillgång till bryggor och båthus via ägande av
fastighet alternativt arrende/servitut inom kommunens mark.
Det finns ytterligare ett bostadshus inom planområdet, beläget längst norrut, på östra
sidan om det gamla brofästet. Bostadshuset är ursprungligen en brovaktsstuga och
utgör en av Hammars äldsta byggnader.
Även detta bostadshus är uppfört i ett och ett halv plan på en fastighet på ca 2000 kvm
(Hammar 7:49). Fastigheten gränsar mot strandlinjen där en privat brygga finns anlagd.
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Sydöst om fastigheten finns en ladubyggnad som används som komplementbyggnad
för förvaring. Ladubyggnaden med tillhörande mark arrenderas ut av Askersunds
kommun, till fastighetsägaren till Hammar 7:49.
Väster om det gamla brofästet är föreningslokalen Strandvallen belägen. Byggnaden är
uppförd i ett plan, med tillhörande terrass mot vattnet. Föreningslokalen invigdes 2017
och är placerad med direkt närhet till intilliggande yta för utomhusidrott/fotbollsplan.
I planområdets sydöstra delar ligger
Hammars kyrka, med tillhörande
kyrkogård och församlingsbyggnader. Den
nuvarande kyrkan, i empirstil, stod färdig
år 1827 och ersatte en medeltida kyrka
som var placerad i kyrkogårdens sydvästra
hörn.
Nuvarande kyrka ligger på en grusås.
Kyrkans läge på höjden av grusåsen
ger den en framträdande roll i
området. Till kyrkan hör även två
församlingsbyggnader och ett antal
komplementbyggnader.
Planområdet angränsar i sydväst till en
befintlig villagata, Vintervägen, som på
båda sidor kantas främst av mindre villor
från 1950-talet.
Bryggor
Inom planområdet finns bad- och
båtbryggor längs med den östra sidan av
udden. Båtbryggorna samlas framförallt
på området som nyttjas av båtklubben, där bryggorna dels utgår från strandlinjen vid
fastlandet men även från den ön Raten. Ön förbinds till fastlandet med en brygga på ca
50 meter.
I övrigt finns brygga direkt kopplad till bostadsfastigheten i norr, och ett antal bryggor
med tillhörande båthus som nyttjas genom privat fastighetsägande alternativt arrende/
servitut på kommunen mark, av bostadsfastigheterna strax norr om kyrkan.
Trafik
Biltrafik och parkering
Orten Hammar nås via riksväg 50 i väst. Riksvägen leder norrut mot Askersund/
Örebro och söderut mot Motala. Från riksvägen ansluter Lunnafallsvägen som sträcker
sig genom Hammar, och fortsätter in i planområdet. Två mindre gator ansluter inom
planområdet; Kyrkvägen i sydöst och Hillersvägen till de tre befintliga bostadshusen
norr om kyrkan.
Parkering till befintliga bostäder sker inom de egna fastigheterna. Kyrkan har
parkeringsytor både i norr och söder, inom egen fastighet. De allmänna ytorna,
båtklubben och föreningslokalen nyttjar parkeringsyta i anslutning till föreningslokalen.
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Kollektivtrafik
Hammar trafikeras fem gånger dagligen, måndag till fredag, av busslinje 629, med
hållplats vid Hammars kyrka.
Gång- och cykeltrafik
Längs med gator för biltrafik inom planområdet finns inte separata gång- och
cykelbanor. Då trafikmängden är relativt liten kan trafikslagen kombineras. Från gator
för biltrafik ansluter gångstigar längs med vattnet på båda sidor. Vid det gamla brofästet
fortsätter en asfalterad väg ut längs med brofästet, med förbud för bil- och mopedtrafik.
Natur, rekreation och vattenområde
Planområdet består av en relativt stor andel grönyta. Grönytan är till stor del klippt
gräsyta då området innefattar villaträdgårdar, fotbollsplaner och kyrkogård.
Grönområdena innefattar även träd av olika arter, både i dungar, alléer och i större
samlingar som i området öster om kyrkan.
Planområdet omfattar vattenområde i tre väderstreck.
Vättern omfattas av en nationell strategi där värdefulla sjöar och vattendrag i Sverige
har pekats ut. 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. Denna strategi är utarbetad
av Naturvårdsverket tillsammans med Riksantikvarieämbetet och Fiskeriverket.
Syftet med strategin är att skydda vattenmiljöer och strandnära miljöer som har rika
naturvärden och visar på biologisk mångfald. Vättern utpekas som ett värdefullt vatten
vilket ställer krav på planering och exploatering i och vid sjön.
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Skyddade arter
I planområdets västra delar utgörs terrängen vid vattenbrynet främst av vass. Denna typ
av terräng är inbjudande för rördrommar som trivs i täta vassbestånd där det finns god
tillgång på fisk och grodor.
Rördrommen är en fridlyst och rödlistad art vilket innebär att man bland annat inte får
skada eller förstöra fortplantningsområden samt viloplatser, eller avsiktligt störa djuren.
Detaljplanen tar i anspråk en mindre del av det vassbestånd som finns längs med
vattenlinjen i området som helhet, vilket bedöms som en rimlig avvägning mellan
de intressen som beaktas i planläggningen. Vid eventuell muddring krävs anmälan
om vattenverksamhet, alternativt tillstånd för vattenverksamhet, beroende på
omfattningen av området. Vid endast vassröjning krävs inte tillstånd men arbetet ska
göras med hänsyn till bestämmelsen om att ingreppet inte får skada eller förstöra
fortplantningsområden samt viloplatser, eller avsiktligt störa djuren.
Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:s jordartskarta består marken främst av isälvssediment, men också av
gyttjelera och lera/silt. Grundläggningstekniska frågor ska klarläggas av byggherren i
bygglovskedet.
Förorenade områden
Det finns inga potentiellt eller konstaterat förorenade områden registrerade inom
planområdet.
Översvämningsrisk
Enligt rapporten Vattennivåer, tappningar, vattentemperaturer och is i Vättern
Beräkningar för dagens och framtidens klimatförhållanden från SMHI, publicerad
2018, är tydligaste förändringarna i Vättern i ett framtida klimat väntas bli att:
Det blir vanligare med låga nivåer.
Det blir mindre vanligt med höga nivåer.
De allra högsta nivåerna (så kallad beräknad högsta vattennivå) väntas bli
oförändrade.
Det blir högre vattentemperaturer.
Det blir kortare period med is.
Översvämningsrisk till följd av förhöjda vattennivåer i Vättern bedöms inte vara ett
problem för planområdet.
Risk för översvämningar till följd av skyfall bedöms inte utgöra en risk då planområdet
även fortsatt kommer utgöras av en låg andel hårdgjord yta och att tillkommande
bebyggelse planeras till områden med goda höjdförhållanden.
Risk för ras- och skred
Områden som är utpekade som riskområden gällande ras- och skred i den översiktliga
karteringen planläggs inte för tillkommande bebyggelse.
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Strandskydd
Strandskyddet har två syften; att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till
strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Inom aktuellt
planområde gäller det generella strandskyddsavståndet, 100 meter, både på land och i
vattenområdet.
Sedan 2010 kan kommunerna i sin översiktsplan peka ut områden för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen – LIS-områden. Syftet är att långsiktigt
stimulera den lokala och regionala utvecklingen på landsbygden. Redovisningen i
översiktsplanen ska vara vägledande när man prövar ansökningar om dispenser från
strandskyddet och upphävande av strandskyddet i detaljplaner.

Utdrag ur LIS-planen
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Askersunds kommun har en antagen LIS-plan, där delar av planområdet finns utpekat
som LIS-område. Huvudskälet till LIS-områdena i Hammar är bland annat att inte
låta närheten till vattnet som finns runt Hammar, och tillhörande strandskydd, försvåra
naturlig förtätning och komplettering av bebyggelse.
Planförslaget möjliggör bebyggelseutveckling inom strandskyddat område, såväl
på land som i vatten. Utvecklingsmöjligheterna ligger i linje med LIS-planen och
strandskyddet avses därför upphävas genom det särskilda skäl som anges i Miljöbalken
7 kap 18d §. Endast ett mindre område för bostäder ligger utanför den avgränsning
som har gjorts i kartan i LIS-planen. Detta område angränsar dock direkt till ett sådant
utpekat område och ligger i linje med det huvudskäl som anges till LIS-område i
Hammar.
Strandskyddet kan inte upphävas i område som behövs för att mellan strandlinjen
och bebyggelsen säkerställa fri passage för allmänheten och för att bevara goda
livsvillkor för växt- och djurliv. Detta gäller inte om en sådan användning av området
närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller
anläggningarnas funktion, till exempel en anläggning som kräver direkt koppling till
vattnet.
Planförslaget möjliggör fri passage längs med stora delar av vattenlinjen, med
undantag för befintlig bostadsfastighet i norr och båtklubbens verksamhet i nordöst.
Strandskyddet upphävs även för att möjliggöra anläggande av en strand, som dock
syftar till att vara tillgänglig för allmänheten.
Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.
Teknisk försörjning
Hammar är anslutet till det kommunala VA-nätet.
Det finns flera sjöledningar för vatten och avlopp, varav delar av dessa finns inom
planområdet.
Vattenfall ansvarar för elnätet i Hammar.
Dagvatten
Inom planområdet infiltreras dagvatten naturligt. En mycket liten andel av markytan är
hårdgjord.
Buller
Planområdet ligger relativt ostört i de norra delarna av Hammar. Riksväg 50 passerar
väster, på ett avstånd av drygt 1,5 km fågelvägen.
Farligt gods
Riksväg 50 är en rekommenderad primär väg för transporter av farligt gods. I allmänhet
gäller ett byggnadsfritt avstånd på 30 meter från riksväg 50.
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FÖRÄNDRINGAR
Planens huvuddrag
Detaljplanen säkerställer de grundläggande strukturerna inom planområdet samtidigt
som den möjliggör utveckling av såväl allmänna samlingspunkter som bostadsmark.
Kring området för befintlig föreningslokal och ytor för utomhusidrott möjliggörs
anläggande av en badstrand för allmänheten. Båtklubbens verksamhet säkerställs och
ges viss utvecklingsmöjlighet med bryggor och byggrätt för verksamhetens ändamål.
Inom mark som idag tillhör kyrkoverksamheten möjliggörs bostäder inom två mindre
ytor, en i norr och en i sydöst.
Inom området med befintliga bostäder strax norr om kyrkan möjliggörs kompletterande
bostadsbebyggelse.
Befintlig bostadsmark i norra planområdet planläggs för att överensstämma med
verkligheten och möjliggöra försäljning av den mark som idag arrenderas.
För att möjliggöra en utveckling av användningen av det gamla brofästet anger
detaljplanen användningen friluftsliv.
Vattenområdet planläggs delvis som öppet vattenområde och delvis som område för
småbåtshamn/bryggor/båthus och område för iläggningsramp för båtar.
Planerad bebyggelse
Bostäder
Planförslaget möjliggör en komplettering av befintlig bostadsbebyggelse inom området.
I planområdet sydöstra delar möjliggörs bostadsbebyggelse strax öster om kyrkans
församlingsbyggnader. Området omfattar knappt 4000 kvm mark, i närhet till vattnet.
Den nya bebyggelsen anpassas till befintlig bostadsbebyggelse i Hammar, med
begränsningar gällande byggnadshöjd och byggnadsarea. Bostäderna placeras relativt
dolt inom kyrkoområdet och bedöms inte påverka uppfattningen av kyrkans område
negativt.
Detaljplanen möjliggör för en komplettering med bostäder i anslutning till de befintliga
bostäderna norr om kyrkan och kyrkogården. Marken som planläggs har olika
markägare men hålls samman geografiskt kring den befintliga bebyggelsen.
Inom området närmast Lunnafallsvägen, där marken är lägre och sluttar norrut,
begränsas bebyggelsen till en lägre höjd för att inte störa befintliga bostäder och vyn
mot kyrkan. För att komplettera bostadsutbudet i Hammar syftar byggrätterna och dess
begränsningar till att möjliggöra mindre bostäder, möjligen i form av marklägenheter,
mindre parhus etc.
Inom fastigheterna Hammar 7:15, 7:14, 8:1 och 8:2 säkerställs att befintlig bebyggelse
blir planenlig. Inom området möjliggörs även kompletterande bostadsbebyggelse med
likvärdig utformning som den befintliga.
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Befintlig bostad i norr säkerställs i planen och ges utvecklingsmöjligheter genom att
befintlig lada söder om bostaden, som i föregående plan är placerad på naturmark
övergår till bostadsmark, i likhet med hur området nyttjas idag. Planförslaget
säkerställer även befintliga bryggor kopplade till bostadsfastigheten.
Föreningslokal
Området för föreningslokalen placeras inom området för friluftsliv och
besöksanläggningar. Byggrätten för befintlig byggnad säkerställs och möjlighet ges
även till viss utbyggnad i området, för byggnation kopplad till områdets användning
som idrottsplats, badplats och föreningslivet i Hammar.
Båtklubb, bryggor, iläggningsramp
Planen möjliggör viss utveckling av båtklubbens verksamhet. Mark och vattenområde
för befintlig båtklubb planeras, något tilltaget, för småbåtshamn.
Befintliga bryggor och båthus säkerställs genom detaljplanen. Områden för
tillkommande bryggor planläggs vid brofästet och vid området där anläggande av
badplats är tänkt.
Markområde för iläggningsramp specificeras inte på plankartan, men det görs i vattnet
vid den plats som bedöms lämplig för rampen för att säkerställa möjliggörandet av
anläggningen.
Badplats/strand
Detaljplanen möjliggör för anläggande av en badplats i planområdets nordvästra delar,
i anslutning till föreningslokal och fotbollsplan. Badplatsen är tänkt att fungera som en
allmän yta för såväl Hammarsbor som besökare.
Trafik
Befintlig grundläggande trafikstruktur i området avses inte förändras.
Tillkommande byggrätter ligger i anslutning till befintlig trafikstruktur och kan anslutas
genom gator inom kvartersmark för bostäder.
Genom anläggande av båtramp och anläggande av badplats kan behovet av parkering
öka i området. Inom område för friluftsliv och idrottsplats.
Natur och öppet vattenområde
I planförslagets västra delar förändras markanvändningen natur till område för
odling, friluftsliv, och besöksanläggning för idrottsplats. Förändringen säkerställer
såväl nuvarande användningssätt av marken och dess gröna värden samtidigt som det
möjliggör en utveckling av området som kan gynna Hammar.
På den östra sidan av planområdet övergår en större andel naturmark till kvartersmark
för bostäder. Naturområdet bevaras som ett stråk längs med vattenlinjen för att säkra
allmänhetens passage. Den bostadsmark som planläggs bedöms ligga i linje med en
lämplig utveckling av bostadsbeståndet då den kompletterar befintlig bebyggelse.
Bebyggelsens omfattning syftar även till att bevara den luftiga bebyggelsestruktur
som finns i området och som möjliggör att en stor andel av bostadsmarken utgörs av
grönyta.
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Område för besöksanläggning för religiöst ändamål, och område för begravning utgörs
idag av en stor andel grönyta och detta avses inte förändras genom planläggningen.
Övervägande del av det vattenområde som omfattas av planområdet planläggs som
öppet vatten. Undantag görs för områden där det idag finns bryggor och båthus och där
lämplig utveckling av småbåtshamn har behov av utökat område för sin verksamhet.
Bryggor tillåts även i anslutning till delar av området för friluftsliv.
Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är produkter och tjänster som naturen ger människan. Exempel på
ekosystemtjänster är pollinering av grödor, klimatreglering genom växtlighet som ger
skugga och binder koldioxid, svamp, bär och naturlig vattenrening. De kan även vara
estetiska värden, resurser för forskning, turism och friluftsliv. Biologisk mångfald är
grundförutsättningen för alla ekosystemtjänster.
Inom detaljplaneområdet kan värdefulla ekosystemtjänster skapas,
värnas och stärkas, tjänster som ger upplevelsevärden, kunskap och
mentalt välbefinnande.
Bänkar och andra viloplatser kan installeras ute på piren, som
rastplatser för återhämtning och avkoppling. Det kan uppföras ett
fågeltorn och en informationstavla om vilka fåglar och annan flora
och fauna som finns på platsen, vilket bidrar till lärande, inspiration
och rekreation. Badplatser och bryggor ger också större möjligheter
att ta del av Vätterns kustområdes naturarv och landskapskaraktär
och bedöms innebära en positiv utveckling för riksintresset för
rörligt friluftsliv. Om piren utvecklas och tillgängligheten för
besökare i området ökar kan fler få möjligheten att nyttja dessa
ekosystemtjänster.
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 25
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.
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Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Tillkommande bebyggelse avses anslutas till det kommunala VA-nätet.
Det finns flera sjöledningar för vatten och avlopp, varav delar av dessa finns inom
planområdet. Ledningarna och tillhörande ventilstation säkerställs i planen.
El och tele
Vattenfall ansvarar för elnätet i Hammar. Tillkommande bebyggelse avses anslutas till
befintliga el- och teleledningar.
Dagvatten
Planförslaget medför endast en marginell ökning av dagvatten inom området.
Omhändertagande av dagvatten bedöms även fortsatt kunna hanteras lokalt genom
naturlig infiltration på de grönytor som finns inom planområdet.
Brandvattenförsörjning
Området skall försörjas med brandvatten enligt Räddningstjänstens anvisningar.
Brandposterna ska utformas enligt de riktlinjer som ges ut av Svenska Vatten- och
avloppsverksföreningen. Brandposterna placeras i samråd med Räddningstjänsten.
Avfall
Avfallshanteringen för eventuellt tillkommande bebyggelse förutsätts ske i enlighet
med standarden för Sydnärkes kommunalförbund.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Konsekvenser av planens genomförande
Planförslaget innebär möjligheter att utveckla området utifrån den grundläggande
struktur som finns idag.
Konsekvenserna av planens genomförande innebär att en andel naturmark tas i anspråk
för bostadsbebyggelse, vilket minskar allmänhetens tillgång till marken och även
minskar andelen grönytor i området. Genom att tillskapa byggrätter för bostäder tillåts
dock Hammar att utvecklas och möjliggör kompletterande bebyggelse som erbjuder
attraktiva boendemiljöer för fler människor.
Konsekvenserna av ytorna för friluftsliv, med tillhörande vattenområden för bryggor,
är positiva för Hammar som ort. Utvecklingen av området måste dock göras med stor
hänsyn till naturmiljöns värden, inkl de djurarter som behöver skyddas från ingrepp
som riskerar att skada deras fortplantnings-, vilo- eller födosöksplatser.
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Planområdet omfattar ett socialt värdefullt område i Hammar då det är en naturlig
samlingsplats med fotbollsplan och föreningslokal i det västra området och
kyrka med tillhörande kyrkogård i öst. Konsekvenserna av planen är att kyrkans
verksamhet säkerställs inom en detaljplan, istället för den uppdelning mellan
planer som tidigare gjorts, och att området för idrott och föreningsliv stärks genom
de utvecklingsmöjligheter som ges genom planläggning av området som mark
för friluftsliv och idrottsplats. Anläggande av badplats och bryggor vid brofästet
tillsammans med båtklubbens möjligheter till utveckling av småbåtshamnens
bryggplatser bedöms öka de sociala värdena i området.
För att inte bidra till negativa konsekvenser på områdets kulturvärden regleras
tillkommande bebyggelse höjdmässigt till att delvis samspela med befintliga höjder
och delvis reglera till något lägre höjder för att underordna sig befintlig byggnation.
För att inte förändra områdets karaktär reglera även takutformningen till sadeltak.
Exploateringsgraden säkerställer en fortsatt gles bebyggelsestruktur.
Ekonomiska frågor
Detaljplanearbetet bekostas av Askersunds kommun.
Kostnader för eventuella fastighetsregleringar bekostas av den part som initierar
åtgärden. Utbyggnad av nät för teknisk försörjning bekostas i enlighet med respektive
nätägares bestämmelser.
Tidplan
Planen hanteras med standard planförfarande.
Samråd: Vinter 2019/2020
Granskning: Vår 2020
Antagande: Sommar 2020
Laga kraft: Sommar 2020
Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Efter
genomförandetiden fortsätter detaljplanen att gälla så länge kommunen inte ändrar eller
upphäver planen.
Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats.
Enskilt huvudmannaskap motiveras av att det stämmer överens med gällande
huvudmannaskap, som formulerats som att kommunen är ej huvudman för allmän
platsmark som ingår i privatägd fastighet.
Den allmänna platsmark som utgör gata förvaltas av en samfällighetsförening. Övrig
allmän platsmark förvaltas av respektive fastighetsägare.
Tekniska frågor
Tillkommande bebyggelse avses anslutas till befintliga tekniska försörjningssystem.
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Fastighetsrättsliga frågor
Detaljplanen utgör erforderligt underlag för fastighetsbildning. Efter att detaljplanen
vunnit laga kraft kan fastighetsbildning ske i enlighet med detaljplanen.
Planområdet omfattas till största del av fastigheten Hammar 7:46 som är i kommunal
ägo.
Detaljplanen möjliggör fastighetsreglering och försäljning av den kvartersmark
som planeras för bostäder, småbåtshamn, bryggor och båthus, odling och friluftsliv/
idrottsplats. Marken kan även stanna inom den kommunala fastigheten och fortsatt
arrenderas ut genom avtal om detta.
Fastighetsägaren till Hammar 8:1 och 8:2 får möjlighet att fastighetsreglera inom sina
fastigheter för att skapa nya bostadsfastigheter. Fastigheten Hammar 8:2 omfattar även
allmän platsmark med användningen natur. Enskilt huvudmannaskap gäller. Vid enskilt
huvudmannaskap åligger ansvaret för allmän plats fastighetsägarna.
De fastigheter som idag ägs av Askersund-Hammars församling planläggs delvis som
tidigare, för religiöst ändamål och för begravning. Delar av marken planläggs för
bostäder, vilket möjliggör fastighetsreglering för att skapa enskilda bostadsfastigheter.
Anläggningssamfälligheten Hammar GA:7 är en befintlig gemensamhetsanläggning
för vägar, gång- och cykelvägar inom planområdet. Anläggningssamfälligheten avses
inte förändras förutom i det avseende att förändringar av fastighetsindelning och
tillkommande fastigheter i området behöver anslutas till gemensamhetsanläggningen.
Övriga anläggningssamfälligheter inom planområdet bedöms inte påverkas av
detaljplanen.
De ledningsrätter som finns inom planområdet avses säkras genom markreservat i
detaljplanen.
De servitut gällande väg och båtplats som regleras mellan Hammar 8:1 och 8:2
kan komma att förändras om fastighetsreglering sker till följd av genomförande av
detaljplan och möjlig ny bostadsbyggnation och fastighetsindelning.
Servitut gällande väg till förmån för Hammar 7:14 och 7:15 kan komma att justeras för
att även innefatta eventuella tillkommande bostadsfastigheter inom planområdet.

MEDVERKANDE I PLANARBETET
Ulrika Åberg 		
Planarkitekt		

Fanny Germer		
Planarkitekt		

Lars Johansson
Förvaltningschef
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ILLUSTRATIONSKARTA

Obeservera att illustrationen endast ger ett
exempel på en möjlig utveckling med anledning av
planförslaget. Detaljplanen reglerar hur marken och
vattnet inom planområdet får, och inte får, användas
men styr inte vad som ska genomföras.
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Upprättad av Sydnärkes Byggförvaltning december 2019

Askersunds kommun, Örebro län.

Diarienummer

Laga kraft

Antagande

Beslutsdatum

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Del av fastighet Hammar 7:46 m.fl.

Detaljplan för

Granskningsutlåtande

Planbeskrivning
Samrådsredogörelse

Planhandlingar

Strandskyddet är upphävt, 4 kap. 17 §

Fastighetsförteckning

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar, 4 kap. 6 §

SAMRÅDSHANDLING

a

Upphävande av strandskydd

u

Markreservat

Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vinner laga kraft, 4 kap. 21 §

Genomförandetid

Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats, 4 kap. 7 §

Huvudmannaskap

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

p1

f1

00-00

0.0

0.0

Placering, utformning, utförande

Största byggnadsarea i procent av fastighetsarea, 4 kap. 11 §

Minsta fastighetsstorlek i kvadratmeter, 4 kap. 18 §

e1 00
e2 000

d1 000

Bebyggandets omfattning

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Vattenområde som får överbyggas med sjöbodar/båthus och bryggor
Bryggor för bad

W3

Öppet vattenområde
Småbåtshamn

W1
W2

W

Vattenområde, 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Friluftsliv

N2

Odling

Båthus och bryggor

N1

Ventilstation

L
Begravning

Transformatorstation

E2

M

Bostäder

B
E1

Kvartersmark, 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Naturområde

4 kap. 5 § 1 st 3 p.

GATA
NATUR

Allmänna platser,

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Administrativ gräns

Egenskapsgräns

Användningsgräns

Planområdesgräns

GRÄNSBETECKNINGAR

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen
inom hela planområdet.

PLANBESTÄMMELSER

BILAGA 1
Plankarta

BILAGA 2

Illustration

Observera att illustrationen endast ger ett exempel på en möjlig
utveckling med anledning av planförslaget. Detaljplanen reglerar hur
marken inom planområdet får och inte får användas men styr inte vad som ska
genomföras. Detaljplanen anger ramarna för vad som är möjligt och vad som
inte är möjligt vid en framtida bygglovsprövning och fastighetsbildning.
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20

Kumulativa effekter från
aspekter i alla kategorier

Gränsöverskridning,
reversibilitet, övrigt

Kulturlämningar, landskapsbild

Överensstämmer med ÖP och
riksintresset gällande frilutsliv
samt LIS-bestämmelser

Eventuellt en påverkan på
landskapsbilden för befintliga
boende, men bedöms som
ringa. Fornlämningar kommer
att värnas

LIS-område, område
utpekat för
landsbygdsutveckling

Befolkning och
sysselsättning

Kulturmiljö

x

Positiv påverkan genom
utveckling av bryggor och
piren i och med stärkta
rekreationella värden

Båtklubb, bryggor,
fotbollsplan

Livskvalitet, rekreation och
friluftsliv

8

x

x

x

Bedöms inte uppstå någon
negativ påverkan på
människors hälsa eller
säkerhet på grund av planens
ringa storlek och omfattning

Hälsa och säkerhet

Riksintresse för rörligt friluftsliv

x

Går åt material till ny
bostadsbebyggelse, men
bedöms inte uppstå någon
negativ påverkan på grund av
planens ringa storlek och
omfattning

Rödlistade arter kan påvrkas
av planens genomförande

Naturresurser

Naturmiljö

Förekomst av rödlistade arter enligt Artportalen
Akut hotad (CR): Vit stork
Sårbara (VU): Gråtrut, hussvala, stare, gulsparv, sävsparv,
tornseglare, kungsfågel
Nära hotade (NT): Rördrom, kungsörn, bivråk, duvhök,
havsörn, fjällvråk, mindre hackspett, spillkråka, pilgrimsfalk,
nötkråka, skäggmes, sånglärka, buskskvätta, ängspiplärka,
sädgås, gröngöling

x

Bedöms inte uppstå någon
negativ påverkan på klimatet
på grund av planens ringa
storlek och omfattning

Klimat

Vattenverksamhet att
utveckla bryggor, kräver
eventuellt tillstånd. En mindre
del av planområdet som ska
bebyggas ligger inom
strandskydd

x

x

Strandskydd 100 m

Kustområde i Vätterns
norra skärgård

Vatten

Jordbruksmarken kommer att
värnas inom planområdet

Positiv eller
ingen
påverkan

Bedöms inte uppstå någon
negativ påverkan på
luftkvaliteten på grund av
planens ringa storlek och
omfattning

Jordbruksmark

Jordbruksmark,
fotbollsplan, Svenska
kyrkan, kyrkogård, LISområde

Mark

med sannolikhet, varaktighet
och frekvens
Genomförande/drift

av eller på miljöaspekten

Luft

Skyddsobjekt

Platsen
nulägesbeskrivning

Miljöaspekter

Påverkan

Bedömning

2

x

x

Negativ
påverkan

0

Betydande
miljöpåverkan
(ger MKB)

Genomförande/drift
Samrådsunderlag

God bebyggd miljö avses
uppfyllas i och med låg
exploateringsgrad

Miljömål

Bostadsnära
naturområde

Uppfyllda
hållbarhetskriterier

Häslofrämjande med naturnära bostäder

Behöver ta hänsyn till rödlistade fågelarters
häckningsperioder i genomförandet

Undersök tillståndsförfarande i genomförandet och
se över om det är nödvändigt att bygga inom
strandskydd. Boende och besökare kan ta del av
Vätterns naturarv och möjligheter till rekreation och
friluftsliv

Kommentar

Landskapskaraktär

Lärande och inspiration i
och med utveckling av
piren

Hänsyn till
fornlämningar

Lärandemiljö

Planen bedöms inte innebära negativa kumulativa
effekter

Boende får möjlighet att ta del av områdets
landskapskaraktär och kulturlämningar

Om piren utvecklas genom rastplatser och fågeltorn
eller liknande enligt ovan

Rekreation, avkoppling,
mentalt välbefinnande och
Förslag för att skapa ekosystemtjänster: Fågeltorn,
friluftsliv från naturen vid
Rekreations-område
informationstavla om fåglar, bänkar, bättre
Vättern och dess stränder +
tillgänglighet för besökare
landskapskaraktär för de
boende kring Vättern

Hälsa

Naturarv

Rekreation, friluftsliv,
naturarv

Ekosystemtjänster

Berörda miljömål och ekosystemtjänster

BILAGA 3
Undersökning

Structors process för undersökning av planer görs utifrån ekosystemtjänster och, av
framtagna hållbarhetskriterier, som är framgångsfaktorer för hållbarhet. I checklistan för
undersökning är dessa kopplade till miljöaspekterna. Tanken är att skapa något positivt
genom en samverkan mellan undersökning och planering som främjar hållbar utveckling,
istället för att bedömningen av miljöpåverkan blir en begränsande faktor för planeringen.
Resultatet blir att miljöanpassningsåtgärder vidtas tidigt och hållbara planer skapas.

