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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 enkelt planförfarande enligt PBL 2010:900.
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Bakgrund
Beslut har tagits om försäljning av förskola i Åmmeberg. För att en avstyckning av 
fastigheten skall vara möjlig, krävs en ersättning av en del av byggnadsplan för Åmmebergs 
samhälle.

Handlingar

•	 Plankarta med bestämmelser
•	 Denna planbeskrivning
•	 Behovsbedömning
•	 Fastighetsförteckning

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra en fastighetsbildning inom planområdet, och medge 
bostäder där gällande byggnadsplan anger område för bostadsändamål och område för park 
eller plantering.

Plandata

Läge och areal
Planområdet är beläget i Åmmebergs samhälle. Området begränsas i norr av tomter med 
friliggande enbostadshus, öster av en lokalgata samt i söder och väster av en grusväg och 
mark bevuxen med träd, främst björk och tall.

Planområdets area uppgår till ca 4150 m2.

Markägoförhållanden
All mark inom planområdet är i kommunens ägo.



Tidigare ställningstaganden

Detaljplan
För planområdet är det idag byggnadsplan för del av Åmmebergs samhälle, laga kraft mars 
1955, som är gällande. I byggnadsplanen omfattas planområdet av användningsområde 
för bostadsändamål med friliggande byggnader i en (1) våning och område för park eller 
plantering.

Kommunala ställningstagande
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat (2011-12-29 § 217 Dnr 2011-283) att ändra del 
av den gällande byggnadsplanen.

Förutsättningar

Mark och vegetation
Marken är idag bebyggd med en förskola i södra delen och obebyggd mark i norr. Väster om 
förskolan är marken bevuxen med större träd, främst björk och tall.

Geotekniska förhållanden
Marken inom planområdet består till största del av morän och berg.

Riksintresse
Planområdet ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv och turism. Den aktuella 
detaljplanen bedöms inte utgöra något hinder för riksintresset.

Bebyggelse
Befintlig	bebyggelse	inom	planområdet	består	av	en	förskolebyggnad	i	en	(1)	plan.	
Närliggande bebyggelse består av friliggande enbostadshus i norr och skolbyggnad i öst.

Trafik
Idag nås planområdet via infart i öst och sydöst från Sportvägen, öster om planområdet. Till 
fots går det även att nå området via den grusväg som löper söder och väster om planområdet.

Planförslaget

Planförslaget i stort
Planförslaget syftar till att möjliggöra fastighetsbildning och medge område för 
bostadsändamål.	Den	befintliga	sträckningen	med	bostadtomter	norr	om	planområdet	får	
en naturlig fortsättning och planen ersätter den gällande byggnadsplanen för det aktuella 
planområdet.

Bebyggelse
Detaljplanen möjliggör bebyggelse i en plan med en byggnadshöjd på maximalt 5 meter. 
Den minsta fastighetsstorleken begränsas till 800 kvm och 30 procent av fastighetsarean får 
bebyggas.

Byggnader inom planområdet ska placeras med långsidan parallell mot gatan i öst, 
Sportvägen.

Trafik
Planområdet nås även i fortsättningen i huvudsak via tillfart från Sportvägen i öst. Parkering 
ska lösas på tomtmark.



Teknisk försörjning

Vatten & avlopp
Bebyggelsen inom planområdet avses anslutas till det kommunala VA-nätet.

Dagvatten
Dagvatten ska tas hand om inom den egna fastigheten.

El- och telenät
Planområdet	bedöms	kunna	anslutas	till	befintligt	el-	och	telenät	i	området.	

Miljöbedömning
                     
Enligt 4 kap 34 § PBL ska planer miljöbedömas om planens genomförande kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. För att klargöra detta ska en behovsbedömning 
göras enligt bil 2 och 4 i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. En sådan 
behovsbedömning har gjorts för denna detaljplan där det framgår att planens totala 
utnyttjande inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen biläggs 
planförslaget och följer detta genom planprocessen.

Genomförandebeskrivning

Organisatoriska frågor
Planen hanteras med enkelt planförfarande.
Planförslaget bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan. Sakägarkretsen är begränsad. 
Enkelt planförfarande bör kunna motiveras trots att mark för allmänt ändamål övergår i 
kvartersmark då markområdet redan idag är inhängnat i direkt närhet till förskolebyggnaden. 

Bedömd tidplan
Samråd om planförslaget  v. 42-44
Granskning av planförslaget  v. 47-49
Antagande av planförslaget  december 2012
Laga kraft    december/januari 2012

Dessa tider har angivits utifrån förutsättningen att detaljplanearbetet går som planerat samt 
att planen inte överklagas.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Under genomförandetiden 
har fastighetsägarna en säkerställd rätt att få bygga enligt detaljplanen.

Fastighetsrättsliga frågor
Askersunds kommun initierar avstyckning av planområdet. Plankartan bedöms utgöra 
tillräckligt underlag för erforderlig fastighetsbildning.

Vid behov avses tillfart till planområdet säkerställas genom servitutsavtal.

Ekonomiska frågor
Planarbetet bekostas av Askersunds kommun.
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Tekniska frågor
Vatten & avlopp
Bebyggelsen inom planområdet avses anslutas till det kommunala VA-nätet.

Dagvatten
Dagvatten ska tas hand om inom den egna fastigheten.

El- och telenät
Planområdet	bedöms	kunna	anslutas	till	befintligt	el-	och	telenät	i	området.

Enligt kundavtalet, Nät 2009 K § 7.3, får inte byggnader uppföras, marknivån ändras, eller 
andra åtgärder vidtagas som äventyrar funktionen eller driften av nätägarens anläggningar. 
Eventuell	flytt/förändring	av	befintliga	el-anläggningar	utföres	av	vattenfall	men	bekostas	av	
exploatören.

Vid arbete nära Vattenfalls anläggningar krävs bevakning. Vid markarbeten skall 
kabelutsättning i fält alltid begäras. Bevakning och kabelutsättning beställs från Vattenfall.

Medverkande tjänstemän

Planhandlingarna har tagits fram av Sydnärkes byggförvaltning på uppdrag av Askersunds 
kommun.


