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Sammanfattning 
Syftet med planen som omfattar kv Verk-
staden m.fl. är att säkerställa en bebyg-
gelse och stadsmiljö av hög kvalitet i 
Askersunds stads östra delar. Utveckl-
ingen skall anpassas till stadens struktur 
och kulturmiljövärden. Planen möjliggör 
uppförande av bostäder samt idrottshall. 
Planen skapar också förutsättningar till 
att nyttja befintliga äldre industrihallar till 
lokaler för rekreations och idrottsända-
mål. 
 
Planens genomförande har bedömts in-
nebära en betydande miljöpåverkan var-
för en miljökonsekvensbeskrivning tagits 
fram.  De aspekter som studerats när-
mare och bedömts ur miljösynpunkt är:  
 

 Föroreningar i mark 

 Kulturmiljöaspekter 

 Lokala störningar i samband med 
åtgärder 

 
Markföroreningar och sanering 
Planområdet utgörs huvudsakligen av ett 
fd. industriområde där bland annat gjute-
riverksamhet bedrivits sedan tidigt 1900-
tal fram till 1970-tal. Med anledning av 
detta har därför markens föroreningsin-
nehåll undersökts.  Utredningarna påvi-
sar metall- och kolväteföroreningar som 
huvudsakligen förekommer i uppfyllda 
markpartier inom planområdet. Påvisade 

föroreningshalter överstiger Naturvårds-
verkets generella riktvärden varför en 
efterbehandlingsåtgärd är nödvändig för 
att nå syftet med planen.   
 
Kostnaden för efterbehandlingsåtgärden 
uppskattas till ca 6-7 miljoner kronor vil-
ket bedöms rimligt med hänsyn till pla-
nens syfte och lokalisering. 
 
I samband med saneringsåtgärden 
kommer lokala och temporära störningar 
att uppstå såsom buller, vibrationer, lukt, 
damning och transporter.  För att minska 
dessa störningar kommer en rad olika 
åtgärder att vidtas tex. placering av upp-
lagsplatser för schaktmassor i Strand-
parken vilket kommer att reducera risken 
för negativ spridning av lukt och damm till 
bostäder, främja återanvändning av 
schaktmassor inom projektet vilket kom-
mer att reducera antalet externa trans-
porter, m.m. 
 
Metod för efterbehandling, system för 
kontroll samt vilka försiktighetsmått som 
avses vidtagas kommer närmare att be-
skrivas i en anmälan om efterbehandling 
som lämnas in till den lokala miljömyn-
digheten innan åtgärd. 
 
 
 
 

Kulturmiljö 
Planområdet ligger till stor del inom riks-
intresset för kulturmiljö. Riksintresset 
gäller för Askersunds gamla stadskärna 
med rätvinklig rutnätsplan från 1600-
talets mitt. Kv Verkstaden utgör också  
 
 
fornminne enligt Riksantikvarieämbetet 
(RAÄ187). 
 
Ur kulturmiljösynpunkt bedöms planen på 
ett bra sätt ta hänsyn till, och i viss mån 
även utveckla, de värden som finns i be-
skrivningen av riksintresset. Planen 
kommer också föreslå att man i benäm-
ning av kvarter och gator inom planom-
rådet stödjer sig på platsens historia.  
 
Planen bedöms ej strida mot någon mil-
jökvalitetsnorm och i jämförelse med be-
rörda miljömål bedöms planens intent-
ioner med att genomföra nödvändiga 
saneringsåtgärder ihop med en ambition 
att integrera bostäder, rekreation och 
idrottsändamål ligga väl i linje med såväl 
målet ”God bebyggd miljö” som med må-
let ”Giftfri miljö”.   
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Bilaga 1 Kulturhistoriskt planeringsunderlag 

Miljökonsekvensbeskrivningen har sammanställts av Peter Larsson på Structor 
Miljöteknik AB som också har samordnat miljöbedömningsprocessen.  
 
Structor har även genomfört utredning av markföroreningar samt bedömt even-
tuella lokala störningar i samband med planerad efterbehandlingsåtgärd.  
 
Konsekvensbedömning avseende kulturmiljön har utförts av Riksantikvarieäm-
betet, Karin Lindeblad.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Askersunds kommun avser pröva förut-
sättningarna för att utveckla och ställa 
om det f.d. industriområdet, som tillhört 
Askersundsverken under långt tid, till ett 
attraktivt bostads- och rekreationsom-
råde vid Vätterns strand. För detta har 
kommunen nu tagit fram planhandlingar 
med tillhörande miljökonsekvensbeskriv-
ning. 

1.2 Miljöbedömning 
Kommunen ska för varje detaljplan be-
döma om det krävs en miljökonsekvens-
beskrivning för planen. Bedömningen ska 
ske utifrån de kriterier som anges i bilaga 
4 till förordningen om miljökonsekvens-
beskrivningar 1998:905. Om detaljplans 
genomförande kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan skall en miljö-
bedömning genomföras. 
 
I detta fall har detaljplanen bedömts in-
nebära betydande miljöpåverkan och en 
avgränsning har genomförts. 
 

1.3 Avgränsningar 
Med hänsyn till områdets karaktär och 
känslighet har miljökonsekvensbedöm-
ningarna avgränsats enligt följande 
 
Tidsmässigt 
Bedömningar av miljöpåverkan har ge-
nomförts dels för exploateringstiden dels 
för driftsfasen dvs. kontinuerlig påverkan 
när detaljplanen är genomförd till fullo.  
 
Geografiskt 
Miljöpåverkan bedöms för planområdet 
och dess närmaste omgivning. 
 
Aspekter 
De aspekter som studeras närmare och 
bedöms ur miljösynpunkt är:  
 

 Föroreningar i mark 

 Kulturmiljöaspekter 

 Lokala störningar  
 
Avgränsningsförslaget har skickats in till 
Länsstyrelsen för samråd. Länsstyrelsen 
ansåg att MKB:n mer ingående bör be-
lysa påverkan på kulturmiljön i området. I 
övrigt framfördes inte några erinringar 
mot inlämnad avgränsning. 
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2 Planförslag 

2.1 Huvudalternativ 
Planområdet är ca 17 000 m2 stort och 
omfattar kv Verkstaden m:fl , se bild 1. 
 
Syftet med planen är att säkerställa be-
byggelse och stadsmiljö av hög kvalitet i 
Askersunds stads östra delar. Utveckl-
ingen skall anpassas till stadens struktur 
och kulturmiljövärden.  
 
Planen möjliggör förutom bostäder (B) 
även uppförande av idrottshall i planens 
norra delar (R).  
 
Planen skapar också förutsättningar för 
att nyttja befintliga industrilokaler för olika 
idrotts- och rekreationsaktiviteter (C). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Bild 1 Planförslag 
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2.2 Nollalternativ 
Nollalternativet innebär att detaljplanen 
inte träder i kraft och området förblir oex-
ploaterat under överskådlig framtid. Om-
rådet utvecklas i enlighet med gällande 
översiktplan vilket i princip innebär att 
industriområdet förblir outvecklat och 
lämnas orört och otillgängligt för allmän-
heten.  
 
Marken inom fastigheten förblir osanerad 
och området upplevs som ett förfallet 
område vilket medför att intrycket av 
strandpromenaden och området vid vatt-
net försämras. 
 

2.3 Tidigare planalternativ 
 
I tidigt skede fanns ett alternativ där hela 
industriområdet skulle ställas om till bo-
stadsmark och där befintliga lokaler nytt-
jas som parkeringshus, se bild 2.  
 
Alternativet har sedan förkastats främst 
med hänsyn till rådande föroreningssitu-
ationen samt med hänsyn till platsens 
kulturmiljö. 
 
 
 

 
Bild 2 Tidigt alternativ 2005 
 
Det alternativ som nu föreligger har tagits 
fram genom att tidigare alternativa ut-
formningar successivt miljöanpassats via 
arbetet med både behovsbedöm-
ning/avgränsning och miljökonsekvens-
beskrivning. 
 

2.4  Tidigare planering 
 
I aktualiseringen av översiktsplanen för 
Askersunds kommun (2003) framgår 
generellt att kommunen skall skapa lä-
gen för boende i attraktiva lägen och då 
speciellt lägen som är sjönära i 
Askersunds stad. 
 
I den gällande fördjupningen av 
Askersunds tätort från 1990 är området 
undantaget för exploatering då området 
inte var tillgängligt. 
 

I bevarandeplanen för Askersunds stad 
omnämns Askersunds stadskärna där 
aktuellt område ingår som kulturhistoriskt 
viktig och att denna skall bevaras, vårdas 
och återanvändas i största möjliga om-
fattning. 
 
Området omfattas också av de riktlinjer 
och mål som beskrivs i stadslivsmani-
festet. 
 
Området omfattas idag av två detaljpla-
ner: Ändring av stadsplan för del av kv 
Verkstaden, 1960 och Ändring av stads-
plan för del kv. Verkstaden och kv. Hotel-
let 1983. Dessa båda detaljplaner anger 
aktuellt planområde som industriområde. 
 
I det nu föreliggande förslaget till över-
siktsplan anges området som möjligt ut-
vecklingsområde för bostäder. 
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3 Nuläge 

3.1 Områdesbeskrivning 
 
Planområdet utgörs huvudsakligen av ett 
fd. industriområde där gjuteriverksamhet 
bedrivits sedan tidigt 1900-tal fram till 
1970-tal. Området ligger i anslutning till 
parkområde och strandpromenad vid 
sjön Alsen. 
 
Området är till hälften bebyggt med olika 
typer av industribyggnader från olika 
tidsepoker. En stor del av dessa byggna-
der är idag rivna med endast bottenplat-
tor kvar. Tre av de äldsta byggnaderna 
där gjuteriet, mekaniska verkstaden samt 
smedjan bedrevs aves sparas.  
  
I syd-sydöst angränsar området till park-
område och strandpromenad samt sjön 
Alsen. I nord-nordväst avgränsas områ-
det av Lilla bergsgatan. På andra sidan 
Lilla bergsgatan ca 10-50 m från planom-
rådet finns idag ett 15-tal byggnader för 
bostäder inklusive flerbostadshus, se bild 
3. 
 
Området avgränsas i norr av Norströms-
gatan samt Askersunds resecentrum. 
 
Planområdet nås framför allt via Sunds-
brogatan via Trädgårdsgatan men områ-
det kan också nås via den mindre Nor- 

 
 
 
 
strömsgatan. Dessa gator löper alla ge-
nom centrala Askersunds tätort. 
 
Trafikflödesberäkningar saknas i områ-
det. Schablonmässigt antas Sundsbroga-
tan/Drottnings Kristinas väg idag belas-
tas av ca 3000-4000 fordon/dygn(ÅDT) 
och de mindre gatorna i området ca 500 
– 600 fordon/dygn (ÅDT). Hur stor andel 
som utgörs av tung trafik är oklart, men 
den antas vara begränsad till några en-
staka procent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 3 Planområdet med omgivningar 

 

3.2 Mark 
 
Enligt jordartskartbladet 9E utgörs den 
naturliga jordarten i Askersunds av lera. 
Inom planområdet har denna lera över-
lagrats av fyllnadsmassor av varierande 
mäktighet och innehåll. 
 
I den västra delen av planområdet mot 
Lilla bergsgatan är berget i dagen på ett 
flertal ställen. 
 
Fyllnadsmassor har i de två markmiljö-
tekniska undersökningar som genomförts 
konstaterats innehålla föroreningar i för-
höjda halter. Påträffade föroreningar ut-
görs framförallt av metaller samt oljepro-
dukter. Föroreningar har huvudsakligen 
påträffats i södra och norra delar av 
planområdet. Föroreningarna förekom-
mer oftast från markytan och nedåt i 
markprofilen, djupet på föroreningar vari-
erar men i medeltal uppgår detta ca 1 
meter. Föroreningarnas ursprung be-
döms huvudsakligen härröra från den 
gjuteriverksamhet som bedrivits på fas-
tigheten sedan tidigt 1900-tal fram till 70-
talet.  
 
Grundvattennivån i området korrespon-
derar med Alsen vilket innebär att nivån 
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för grundvatten ligger relativt högt i 
markprofilen.  
 
Vid utförda underökningar har grundvat-
tennivån i ungefär mitten av planområdet 
mäts upp till ca 1-1,5 meter under marky-
tan.  

3.3 Kulturmiljö 
Planområdet ligger till stor del inom riks-
intresset för kulturmiljö. Riksintresset 
gäller för Askersunds gamla stadskärna 
med rätvinklig rutnätsplan från 1600-
talets mitt, se bild 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 4 Karta från 1773 

 

Hela Askersunds stadskärna inklusive Kv 
Verkstaden utgör fornminne enligt 
Riksantikvarieämbetet (RAÄ187) och 
därför har det ett visst skydd mot exploa-
tering.  
 
En del byggnader inom Kv verkstaden 
anses vara av värde att bevara för kul-
turmiljön. Bevarandet grundas på att 
många Askersundsbor har anknytning till 
verkstäderna och dessa byggnader har 
en stor betydelse för staden på många 
plan.   
 
Många av de byggnader som är värda att 
bevara har skador som orsakats av bris-
tande underhållning såsom vattenskador 
och fasadskador av diverse slag, dessu-
tom har olika typer av ombyggnationer  
skett av husen.  
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4 Konsekvenser 

4.1 Mark 

4.1.1 Beskrivning av effekter och 
konsekvenser 

Inom vissa delar av planområdet över-
skrider påträffade föroreningar tillämpade 
generella riktvärden för planerad mar-
kanvändning. Huvudsakligen gäller detta 
de norra och södra delarna av fastighet-
en, se ungefärlig utbredning av dessa i 
bild 5. Hur stor del av dessa ytor som 
kräver efterbehandling kommer att 
framgå i vidare projekteringsarbete. 
 
Exponeringsrisker för människa bedöms 
framförallt föreligga, i de delar av planen 
där höga metall- och kolvätehalter påträf-
fats, främst via intag av jord och inand-
ning av ångor från flyktiga kolväten. Nå-
gon risk för intag via dricksvatten be-
döms ej föreligga då området skall för-
sörjas med kommunalt VA.  
 
För miljön föreligger en viss risk för 
spridning till grundvatten och ytvatten. 
Denna risk bedöms liten då genomförda 
undersökningar ej kunnat påvisa några 
betydande föroreningshalter i grundvatt-
net.    
 

Genomförda undersökningar indikerar att 
risker föreligger för människors hälsa och 
miljön med planerad markanvändning 
och att en efterbehandlingsåtgärd krävs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 5 Ungefärlig föroreningsutbredning 

4.1.2 Jämförelse med nollalternativ:  
  
I nollalternativet där marken förblir osa-
nerad kvarstår exponeringsrisken för 
människor varför området behöver vara 
instängslat.  

 
Även om någon betydande utlakning av 
förekommande föroreningar ej kunna 
påvisats innebär trots allt området lång-
siktig belastning på sjön Alsen. 

4.1.3 Åtgärder 
Enligt detaljplanen kommer stor andel av 
markytan vara hårdjord vilket minskar 
risken för exponering via damning eller 
direktintag.  
 
Planen beskriver även upphöjda grönytor 
vilket ökar avståndet till föroreningar och 
därmed också exponeringsrisken för 
människa. Planen kommer också på 
grund av förekommande föroreningar 
lägga restriktioner på odling.  
 
Med hänsyn till platsens egenskaper och 
planerad markanvändning kommer plats-
specifika riktvärden tas fram som är mer 
anpassade till platsens förhållanden nu 
och i framtiden än vad de generella rikt-
värdena är. Utifrån dessa åtgärdsmål och 
riktvärden kommer en saneringsåtgärd 
projekteras och genomföras för möjlig-
göra planerad markanvändning.  
 
Kostnaden för detta uppskattas idag 
uppgå till 6-7 miljoner kronor vilket be-
döms som rimlig med hänsyn till planens 
läge och ekonomi. 
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4.2 Kulturmiljö 

4.2.1 Beskrivning av effekter och 
konsekvenser 

De konsekvenser som uppstår av planen 
bedöms som positiva.  Kvarteret Verk-
staden ligger till största delen inom riksin-
tresset för kulturmiljövården, Askersunds 
äldre stadsmiljö (T4). Enligt motiveringen 
för riksintresset är staden en typisk re-
presentant för de städer som grundades 
vid mitten på 1600-talet, bland annat ge-
nom den rätvinkliga rutnätsplanen och 
den bevarade tomtstrukturen.  
 
Detaljplanen har anpassats till såväl riks-
intresset som till det historiska kart-
materialet genom att ett par av stadens 
karaktärsdrag har förstärkts. Upplevelsen 
av platsens vattennära läge har utveck-
lats genom att man i detaljplanen öppnar 
upp nya siktlinjer, som möjliggör kontakt 
mellan staden och den historiskt sett helt 
avgörande placeringen vid vattnet (RAÄ 
2012, se bilaga 1).  
 
Därmed bedöms att planen har tagit 
hänsyn till, och i viss mån även utvecklat 
de värden som finns i beskrivningen av 
riksintresset. 
 
 

 

4.2.2 Jämförelse med nollalternativ 
Inga större skillnader förutom att planen 
på ett bättre sätt tar hänsyn till den ka-
raktäristiska stadsplanens utformning 
från 1600-talet samt att planen på ett 
tydligare sätt beaktar platsens historia. 

4.2.3 Åtgärder 
Förutom att planen beaktat riksintressets 
kärnvärden och det historiska kartun-
derlaget kommer det i planen även att 
förslås att man i benämning av kvarter 
och gator inom planområdet stödjer sig 
på platsens historia. 
 
I samband med kommande markarbeten 
kommer kommunen även att söka till-
stånd enligt fornminneslagen. 

4.3 Lokala störningar 

4.3.1 Beskrivning av effekter och 
konsekvenser 

I samband med saneringsåtgärd kommer 
sannolikt olika typer av lokala störningar 
uppkomma för närboende.  
 
Lukt och damning 
Störningar i form av lukt och damning 
kan orsaka tillfälliga olägenheter, fram-
förallt vid ogynnsam vind samt vid torra 
och varma förhållanden. Förhärskande 

vindriktning är syd- sydväst men lokala 
variationer kan förväntas i och med när-
het till sjön Alsen.  
 
Luktstörningar kan framförallt ske vid 
grävning i kolväteförorenade markpartier. 
Dessa har huvudsakligen observerats i 
fastighetens södra delar samt ställvis 
längs Lilla Bergsgatan.  
 
Buller och vibrationer 
I samband med schakt, rivnings- och 
byggarbeten kommer sannolikt vissa 
störningar i form av buller uppstå för när-
boende. Dessa störningar bedöms som 
normala och kan hänföras till konvent-
ionellt byggnadsarbete där maskiner och 
metoder följer gällande krav och riktlinjer 
vad gäller buller. 
 
Risk för vibrationer för närboende kan 
uppstå vid bilning av befintliga betong-
plattor.    
 
Transporter 
Efterbehandlingsåtgärden kommer att 
medföra ett ökat antal transporter vid 
busstorget samt längs Drottning Kristinas 
väg i norrgående riktning. Uppskattings-
vis kommer saneringsåtgärden tillföra ca 
25 antal bilar/dygn under åtgärdstiden 
som beräknas till 2-3 månader.  
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4.1.2 Jämförelse med nollalternativ: 
I nollalternativet sker varken sane-
ringsåtgärd eller nybyggnation och där-
med sker heller inga lokala störningar 
som lukt och transporter.  Ökningen av 
trafikflödet vid en sanering bedöms mot-
svara en 1 - 5 % ökning mot nollalternati-
vets förhållanden. 
 
Vibrationer och buller kan i viss mån in-
träffa i nollalternativet i form av mindre 
ombyggnationer och rivningar. 
 
4.1.3 Åtgärder 
För att minska påverkan på omgivningen 
från transporter och maskiner kommer 
miljökrav ställas i den kommunala upp-
handlingen. 
 
För att bekämpa damning kommer vat-
tenbegjutning eller andra metoder tilläm-
pas för att vid behov binda finpartiklar i 
upplag och körytor. Upplagsplatsen för 
mellanlagring av uppschaktade förore-
nade massor kommer att väljas med 
hänsyn till närboende, exempelvis i 
strandparken.  
 
En ökad återanvändning av massor inom 
projektet kommer, förutom att reducera 
projektets kostnader, också medföra ett 
färre antal externa transporter. 

 
Externa transporter från saneringsåtgär-
den kommer att ledas ut genom 
Askersund via Drottning Kristinas väg 
norrut vidare mot Örebro.   
 
Områden med lukt kommer att schaktas 
och återfyllas skyndsamt för att reducera 
risken för lukt.   
 
Kontrollbesiktning av närliggande hus 
längs lilla bergsgatan kommer att ske i 
samband med bilning av betongplattor 
eller vid andra arbeten som kan orsaka 
vibrationer. 
 
Ovanstående kommer att beskrivas mer 
detaljerat i en anmälan om efterbehand-
ling som avses lämnas in till den lokala 
miljömyndigheten i dog tid innan åtgärd. 
 
För att reducera tiden då lokala störning-
ar kan uppstå kommer saneringen vid 
Askersundsverken att samordnas tids-
mässigt med saneringen inför byggnation 
av Kunskaps- och kulturcentrum.  

4.4 Övriga aspekter 
I behovsbedömningen identifierades ett 
antal övriga aspekter för människors 
hälsa och miljön där konsekvenserna ej 
bedömts vara betydande och har därför 
inte presenterats mer utförligt inom ra-

men för denna miljökonsekvensbeskriv-
ning.  
Den beskrivning som framgår av be-
hovsbedömingen har bedömts som till-
räcklig för dessa aspekter: 
 
Strandskydd 
Området har under hela 1900 talet varit 
stängt för allmänheten då det varit in-
dustriell verksamhet. Nu möjliggör planen 
att Askersunds stad utvecklas längs sjön 
Alsen samt att ett förut stängt område vid 
vattnet öppnas upp för allmänheten. 
Strandpromenaden kommer vara intakt 
och i större utsträckning än idag präglas 
av öppna och tillgängliga ytor de delar av 
planen som närmast vetter mot Alsen. 
 
Dagvatten 
Dagvatten från de hårdgjorda ytor som 
skapas kan tas om hand på konvention-
ellt sätt och bedöms inte innebära några 
betydande effekter på mark eller vatten.  
Inget vatten kommer att infiltreras i de 
underligande marklagren. 
 
Radon 
I befintliga industrilokaler kommer venti-
lerade golv att installeras för att minska 
exponeringsrisken för markradon samt 
för att avlägsna eventuell lukt från äldre 
betong och underliggande mark.  
Nya hus inom planen kommer vid behov 
att byggas med radonsäkert utförande. 
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Detta behov kommer att kontrolleras ge-
nom radonmätning i mark. 

5 Miljömål 
Relevanta miljömål för detaljplanen be-
döms vara ”Giftfri miljö” och ”God be-
byggd miljö”. 
 
Giftfri miljö  
"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i 
eller utvunnits av samhället ska inte hota männi-
skors hälsa eller den biologiska mångfalden. Hal-
terna av naturfrämmande ämnen är nära noll och 
deras påverkan på människors hälsa och ekosy-
stemen är försumbar. Halterna av naturligt före-
kommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna." 

 
De markpartier inom planområdet som idag 
är förorenade i den grad att de utgör en 
risk för människors hälsa och miljön kom-
mer att avlägsnas i och med genomförande 
av planen. Kommunen har bedömt att sa-
neringsåtgärden är såväl ekonomiskt rimlig 
som tekniskt genomförbar.  
 
Kvarvarande föroreningshalter i marken, 
efter genomförd sanering, kommer att vara 
så låga att exponeringsrisken för männi-
skor som vistas eller bor på platsen är för-
sumbar och att den långsiktiga belastning-
en på sjön Alsen reduceras.  
 
Under dessa förutsättningar bedöms om-
ställningen av industriområdet till ett attrak-
tivt bostads- och rekreationsområde ligga 
väl i linje med miljömålet.    

 
 
 
 

God bebyggd miljö 
"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska 
utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt med-
verka till en god regional och global miljö. Natur- 
och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. 
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en 
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och 
andra resurser främjas." 

 
 
Planen innebär att platsens kulturhistoria 
tas tillvara och i viss mån tydliggörs. De 
äldsta husen kommer att ställas om för 
sport och rekreation och marken kommer 
som tidigare nämnts saneras för planens 
ändamål. Planen ger också möjlighet till 
en integrering av olika typer av bostäder 
med sport- och rekreationsmöjligheter 
inom närområdet.  
 
Platsen har under hela 1900- talet varit 
stängd för allmänheten. Planen kommer 
nu att skapa allmänna ytor såväl inom 
planen som längs Alsens stränder.  
 
De intentioner som beskrivs ovan be-
döms stämma bra överens med miljömå-
let samt även med kommunens eget 
önskemål om att hitta attraktiva platser 
för  byggnation av bostäder i Askersunds 
östra delar. 

 
 

6 Normer 
De miljökvalitetsnormer som finns i Sve-
rige gäller luftföroreningar, ytvatten och 
grundvatten samt påverkan på särskilda 
fisk- och musselvatten.  Denna miljökon-
sekvensbeskrivning är avgränsad och 
ämnar ej bedöma luftutsläpp från trafik 
eller verksamheter då detta ej bedömts 
som betydande miljöaspekter för planens 
genomförande. Planområdet berör ej 
heller något av de särskilda fisk- och 
musselvatten som anges i bilaga 1 till 
förordningen om miljökvalitetsnormer för 
särskilda fisk- och musselvatten. 
 
I anslutning till planområdet finns en mil-
jökvalitetnorm för ytvatten, Alsen. Nor-
men anger förutsättningar för att nå de 
utsatta målen. Då saneringsåtgärder av 
marken inom planområdet avses vidta-
gas samt att dagvatten från hårdgjorda 
ytor inom området kommer att renas be-
döms genomförandet av planen ej för-
sämra Alsens möjligheter att nå normen, 
snarare tvärtom.    
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7 Uppföljning 
Enligt miljöbalken skall kommunen så 
tidigt som möjligt skaffa sig kunskap om 
den betydande miljöpåverkan som de-
taljplanen faktiskt medför. Detta innebär 
förutom att följa upp de miljöaspekter 
som redan identifierats även upptäcka 
annan oidentifierad miljöpåverkan. 
 
De miljöaspekter som föreslås följas upp 
efter det att planen genomförts är föl-
jande: 
- Luftkvalitet i byggnader inom plan- 

området 
 
På vilket sätt uppföljningen skall gå till 
bör formuleras i ett kontrollprogram som 
följer planen. Kontrollprogrammet skall 
omfatta kontroll på längre sikt samt kon-
troll under byggskedet. Vid framtagandet 
av kontrollprogrammet skall så lång som 
möjligt redan befintliga kontroll- och 
övervakningsprogram nyttjas. 
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