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HUR SAMRÅDET BEDRIVITS
Planförslaget har varit utsänt för samråd enligt 5 kap 11§ PBL under tiden 
17 april till 10 maj 2013. Under samrådstiden har 14 yttranden inkommit. 

Ett informationsmöte hölls på Folkets hus i Askersund den 22 april 2013 
för detaljplanen. Mötet annonserades i lokalpressen och i utskicket av 
planhandlingarna. 

Handlingar har skickats ut till berörda fastighetsägare, myndigheter och 
andra intressenter och alla handlingar finns under hela planprocessen 
tillgängliga på: www.sydnarkebygg.se
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SAMMANFATTNING AV INKOMNA YTTRANDEN MED 
KOMMENTARER

1. Länsstyrelsen Örebro Län
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 
§ PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör strandskydd och 
människors hälsa måste lösas i enlighet med vad som anges nedan för att 
ett antagande inte ska prövas av Länsstyrelsen.



Vägtrafikbuller
Länsstyrelsen anser att redovisningen av bullersituationen inom 
planområdet är bristfällig. I planbeskrivningen anges att planområdet 
angränsar till Askersunds busstorg där ett flertal bussar anländer och 
avgår dagligen, men att det knappast är trafikerat i sådan utsträckning att 
det skulle upplevas som störande inom planområdet. För att stödja detta 
resonemang anser Länsstyrelsen att planbeskrivningen måste kompletteras 
med en redovisning av aktuella trafikmängder och bullernivåer.

Länsstyrelsen anser att riksdagens antagna riktvärden för trafikbuller 
(proposition 1996/97:53) normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av 
bostäder. Länsstyrelsen anser att hur kommunen avser att säkerställa en 
god ljudmiljö inom planområdet, dvs. hur kommunen avser att säkerställa 
att riksdagens antagna riktvärden för trafikbuller inte överskrids, bör 
redovisas i planbeskrivningen. Vid behov bör riksdagens antagna riktvärden 
för trafikbuller, både inomhus- och utomhusriktvärden, säkerställas på 
plankartan. Vidare bör behovet av bulleråtgärder utredas och vid behov 
säkerställas på plankartan.

Förorenade områden
Kommunen har låtit genomföra en översiktlig miljöteknisk 
markundersökning inom planområdet (daterad 2013-03-11). I 
undersökningen framgår att halterna för PAH:er, alifater (C16 – 35), 
arsenik samt tungmetaller såsom bly, kadmium, koppar, krom, zink, 
kobolt och nickel överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för känslig 
markanvändning (KM) och även i vissa fall över riktvärden för mindre 
känslig markanvändning (MKM). Föroreningar över MKM har bl.a. 
påträffats i den södra delen av planområdet som i planförslaget är avsett för 
bostäder.

I undersökningen rekommenderas att en fördjupad riskbedömning, en 
utredning av fyllningens lakningsegenskaper och en kompletterande 
undersökning kring oljeförorenade områden görs samt att platsspecifika 
riktvärden tas fram. I en fördjupad riskbedömning bör platsspecifika 
riktvärden tas fram för att på ett bättre sätt beakta förhållandena på platsen 
som har betydelse för människors hälsa och miljön samt en utredning av 
fyllningens lakegenskaper, för att få en bättre bild av eventuell spridning 
av föroreningarna från området. I en kompletterande undersökning kring 
oljeförorenade områden bör föroreningen avgränsas och bättre kännedom 
fås om halterna olja inom planområdet.



I den översiktliga miljötekniska markundersökningen hänvisas till en 
tidigare gjord miljöteknisk markundersökning inom planområdet (daterad 
2011-11-09.) I undersökningen framgår att halterna för PAH:er, alifater 
(C16 – 35), kadmium, koppar, bly, zink, arsenik, kvicksilver överskrider 
Naturvårdsverkets riktvärden för KM. I undersökning anges i huvudsak 
samma rekommendationer som i den senare undersökningen, med 
tillägget att en åtgärdsutredning innehållande konkreta lösningar och 
kostnadsuppskattningar tas fram.

Även i planbeskrivningen anges att föroreningar i området kommer 
att utredas vidare i en fördjupad riskbedömning, för att räkna fram 
platsspecifika riktvärden.
 
Länsstyrelsen anser att ovanstående rekommendationer ska följas 
och genomföras inom planprocessen för att utreda den planerade 
markanvändningens lämplighet med avseende på människors hälsa. 
Länsstyrelsen anser även, utöver vad som angetts ovan, att ytterligare 
undersökningar inom planområdet är nödvändiga för att kunna genomföra 
en fördjupad riskbedömning.

Vidare överensstämmer inte området för den översiktliga miljötekniska 
markundersökningen helt med planområdet, då delar av de östra 
byggrätterna för bostäder ligger utanför undersökningens område. Den 
södra delen av planområdet är heller inte undersökt fullt ut. Länsstyrelsen 
anser att kompletterande undersökningar bör genomföras på de delar av 
området som inte har ingått i tidigare undersökningar, för att få en så bra 
bild som möjligt av föroreningssituationen inom hela planområdet.

Strandskydd
Stor del av planområdet omfattas av strandskydd. Strandskyddet föreslås 
upphävas inom planområdet. Ett upphävande av strandskyddet i en 
detaljplan förutsätter, utöver att det inte strider mot strandskyddets 
syften, att det finns särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken (MB). 
Uppräkningen av de särskilda skälen i MB är uttömmande. 

I planbeskrivningen anges som särskilt skäl för upphävande av 
strandskyddet att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att 
det saknar betydelse för strandskyddets syften. Länsstyrelsen anser inte att 
detta särskilda skäl kan åberopas för samtliga delar av planområdet som 
omfattas av strandskydd, eftersom fastigheten Askersund 1:1 inte har tagits 



i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften. Därtill anser Länsstyrelsen att det inte är nödvändigt att upphäva 
strandskyddet för allmän platsmark, d.v.s. lokalgata, gårdsgata och torg. 
Detta eftersom de inte hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda 
ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt och inte heller 
väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter enligt 7 kap. 15 § 
MB. Länsstyrelsen anser därför att planförslaget innebär att strandskydd 
enligt 7 kap. MB delvis upphävs i strid mot gällande bestämmelser.

Övriga synpunkter
•	 Länsstyrelsen anser att kommunen bör göra en utförligare redovisning 

av hur kommunen avser att tillgodose de berörda riksintressena.
•	 Länsstyrelsen anser att parkering bör förläggas 15 m från bostadshus för 

att minska störningar.
•	 Länsstyrelsen anser att befintliga träd invid Askersunds gamla 

stationsbyggnad ska bevaras.
•	 Länsstyrelsen anser att det är angeläget att mer preciserade 

skyddsbestämmelser införas på plankartan för stationshuset
•	 Länsstyrelsen anser att den närmare omfattningen, utbredningen och 

karaktären av aktuell del av fornlämning 187:1 behöver klarläggas 
genom en arkeologisk förundersökning.

•	 Länsstyrelsen anser att planbestämmelsen PE (parkering och tekniska 
anläggning) bör preciseras så att det framgår vilken typ av anläggning 
som avses.

Kommentar 
En bullerberäkning/bullerutredning har utförts och bifogats planhandlingarna. 

Kompletterande uppgifter gällande markföroreningar har bilagts 
planhandlingarna för att tydliggöra hur kommunen avser avhjälpa 
markföroreningarna och säkerställa skyddandet av miljön och mäniskors hälsa.

Kommunen anser fortfarande att mark som idag är ianspråkstagen som 
asfalterad parkering/väg bör kunna tas i anspråk för byggnation då det är 
lämpligt för att få en kvartersstruktur och ett gaturum som är format efter 
stadens förutsättningaristället för det idag befintliga industristängsel. Vi 
ändrar dock det särskilda skälet vi hänvisar till och menar att det är ett allmänt 
angeläget intresse att byggnation möjliggörs enligt detaljplan.

Upphävandet av strandskydd har även korrigerats så det endast gäller 
kvartersmark och inte allmän platsmark.

Övriga synpunkter beaktas.



4. Sydnärkes Miljönämnd

Förorenad mark
Inom fastigheten finns konstaterade föroreningar i marken och 
grundvatten. I de undersökningar som är gjorda har man hittat förhöjda 
halter av PAH.er och metaller (bl.a. Arsenik och bly) i de jordprover som 
är tagna i området. I planområdet har en del byggnader rivits och planen 
säger att ett par byggnader ämnar att kvarstå. Vid just dessa byggnader 
finns förhöjda PAH-halter i jord under byggnaderna och grundvatten 
samt även förhöjda metallhalter vilket i sig inte är acceptabelt. Dock 
ligger dessa föroreningar ostört under byggnaden med en beskaffenhet på 
fyllnadsmaterialet som hämmar en vidare exponering och/eller spridning. 
Med andra ord kan dessa föroreningar lämnas kvar men detta bör utredas 
mera i en fördjupad riskbedömning. 

I denna fördjupade riskbedömning bör även platsspecifika riktvärden 
tas fram för att klarlägga saneringsbehovet utifrån planens förslag på 
utformning. Även kompletterande undersökningar bör göras på de 
oljeskadade områdena för att avgränsa föroreningarnas storlek.  Fokus ska 
ligga på att reducera risker för människors hälsa, markmiljö och spridning, 
vilket lämpligen görs genom att analysera fyllningarnas lakningsegenskaper 
i området. De byggnader som ska rivas ska undersökas så att 
rivningsmassorna kan klassas på rätt sätt för att möjliggöra ett miljöriktigt 
rivningsarbete.

I planbestämmelserna ska det skrivas in att ”Bygglov får inte medges 
förrän markförorening har avhjälpts”. Detta innebär att byggförvaltningen 
kontrollerar med miljöförvaltningen att anmälningsärendet om förorenad 
mark på fastigheten är utfört enligt överenskommelse och avslutat innan 
bygglov kan ges. Innan en åtgärd för att avhjälpa miljöskadorna i området 
aktualiseras ska en anmälan göras till miljöförvaltningen enligt 28§
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). En 
sådan anmälan bör vara till miljöförvaltningen tillhanda i god tid. 

Handläggning av anmälan kan ta upp till 6 veckor. Om kompletterande 
undersökning utförs innan anmälan enligt 28§ skickas in till 
miljöförvaltningen, bör miljöförvaltningen informeras om detta och 
även informeras genast i det fall ytterligare föroreningar påträffas vid 
undersökningen.



Dagvatten
Projektet Värna Alsen är ett samarbete mellan Sydnärkes 
miljöförvaltning och Länsstyrelsen i Örebro län som syftar till att minska 
näringsbelastningen och höja vattenkvaliteten i sjön. Mot bakgrund av detta 
anser miljönämnden att det är viktigt att vid alla detaljplaner inom sjöns 
avrinningsområde planera in ytor för lokalt omhändertagande av dagvattnet 
genom sedimentationsdamm eller annan fördröjning. Lämpliga ytor för 
detta bör läggas in i detaljplanen.

Strandskydd
Det bör framgå av plankartan var strandskyddet ska upphävas. 
Miljönämnden är positiv till att området blir tillgängligt för allmänheten 
genom att stängslet tas bort. För att strandskyddets syfte inte ska påverkas 
ska bryggorna vara tillgängliga för allmänheten och strandparken får 
inte privatiseras eller bebyggas. Det är inte helt tydligt var gränsen för 
planområdet går eftersom plankartan och illustrationskartan har olika 
avgränsning. Illustrationskartan inkluderar även strandparken och 
bryggorna vilket inte plankartan gör.

Kommentar 
Planbestämmelse enligt synpunkterna ovan har införts på plankartan för att 
säkerställa att markföroreningar avhjälps innan bygglov ges.

Dagvattnet kommer att fördröjas så att dagvattnet sedimenteras innan det 
rinner ut i Alsen.

Illustrationsplanens något större omfattning än plankartan är endast för att visa 
på en framtida utveckling utanför området som planläggs men ändå är av vikt 
för förslaget. Vi kommer försöka tydliggöra detta till granskningsskedet.

Övriga synpunkter beaktas.

Socialdemokraterna (5)
Är i stora drag nöjda med utformningen och tycker det ger goda 
förutsättningar för en utveckling av området. Anser att det om möjligt vore 
bra med ännu större flexibilitet i byggrätterna och föreslår att bostäder och 
centrumverksamhet skulle möjliggöras tillsammans.



Kommentar 
Att möjliggöra även för centrumverksamhet i kvarteren som tidigare endast 
varit avsedda för bostäder är problematiskt då centrumverksamhet  medför 
högre trafikmängd och ett större parkeringsbehov. De utredningar(buller, 
markföroreningar) vi har gjort är under förutsättning att det blir just bostäder 
på dessa byggrätter. Dock är flexibla byggrätter enligt ovanstående förslag helt i 
linje med kommunens planeringsstrategi och önskvärt i normalfallet.

Vänsterpartiet (6)
Vänsterpartiet ställer sig positiva till detaljplaneförslaget men önskar att 
en byggrätt tillkommer vid ”smedjan” som möjliggör för framtida simhall/
fritidsanläggning/bostäder i olika plan.

Kommentar 
Det är ett intressant förslag och något vi tidigt utredde. Problemet med en 
sådan byggrätt är att det blir svårt att behålla byggnaden Smedjan som kanske 
är den mest karaktärsgivande byggnaden i hela området. Det finns även 
oljeföroreningar i områden väster om smedjan vilket gör det svårt att ekonomiskt 
försvara en känslig markanvändning på den platsen. 

Centerpartiet (7)
Centerpartiet ställer sig positiva till förslaget på detaljplan.
Centerpartiet ser gärna att byggnationen utförs i trä och att några av 
de befintliga byggnaderna renoveras och avses användas för kultur- och 
fritidsaktiviteter. Centerpartiet anser det också viktigt att kommunen 
ställer höga krav på energiförbrukning och användning av förnyelsebara 
energikällor.

Kommentar
Det är inte möjligt att i detaljplan styra vilken typ av stomme som husen uppförs 
i (trä, stål, betong etc). Det vore där emot önskvärt med så mycket trä som 
möjligt då övrig bebyggelse i Askersund till stor del är utförd i trä. De tidigare 
byggnationer på Askersundsverken är dock murade i tegel och sedan putsade 
utvändigt. I förslaget till detaljplan tillåts både trä och putsfasader. 

Det är idag inte möjligt att ställa högre krav än de krav som ställs i BBR på 
energiförbrukning, dock kan kommunen (i egenskap av fastighetsägare) ställa 
högre krav vid försäljningen av byggrätterna.



Miljöpartiet (8)
Miljöpartiet instämmer i att det är viktigt att behålla småstadens struktur 
och följa riktlinjerna stadslivsmanifestet.
Miljöpartiet anser det också viktigt att de byggnader som bevaras renoveras 
varsamt så de kan behålla sin ”industriprägel”.
Miljöpartiet framför också vikten av blandade typer av byggnation (radhus, 
lägenheter i så väl hyresform som bostadsrätt) och att dessa uppförs med 
klimattänk både i materialval och uppvärmning.
Miljöpartiet tillstyrker den bedömning som gjorts i planen av dispens från 
strandskyddet, men påtalar vikten av att byggnation närmast vattnet inte får 
bli för hög att den skymmer för annan bebyggelse.

Kommentar
Synpunkterna beaktas.

Adrianus Deems (9)
Anser att de industrilokaler som finns ska användas för olika kultur & 
fritidsaktiviteter - en Askersundsverkstad för Askersundarna där möjlighet 
finns för snickeri, möbelverkstad, metallarbete, bilverkstad etc.

Kommentar
Synpunkterna beaktas.

Daniel Carlsson (10)
Överklagar delar av tänkt byggnation inom och utanför det gamla 
verkstadsområdet med hänvisning till placering av radhus längs lilla 
bergsgatan. Anser att både höjden och placeringen missgynnar den egna 
fastigheten Södra udden 4. Anser även att det bör framgå hur många 
radhus som skall byggas på platsen och vilken upplåtelseform dessa skall ha.

Framför även oro för hur föroreningarna ska saneras och hur man 
garanterar att exponeringsrisken av de miljöfarliga ämnena som påträffats 
minimeras, samt ställer sig frågande till om man idag vet hur sedimenten 
påverkats vid Alsens badplatser med tanke på avloppsutrinning från 
Askersundsverken.

Kommentar
Det är inte möjligt att överklaga detaljplanen under samrådet - om ni vill 
överklaga förslaget till detaljplan så gör ni det när kommunen har antagit 
detaljplanen (vilket ni har rätt till om ni lämnat skriftliga synpunkter i samråd 
eller granskningsskede, vilket ni gjort). Samrådet är ett verktyg i planprocessen, 
där kommunen har möjlighet att samla in ytterligare kunskap från de som kan 
bli berörda av planens genomförande.



Den idag gällande detaljplanen möjliggör för industribyggnation att uppföras i 
två våningar på den plats där radhusen föreslås ligga. Det är alltså inte frågan 
om ingen byggnation eller byggnation utan hurovida det är lämpligare med 
möjlighet till bostadsbebyggelse eller industri. I planförslaget har stor hänsyn 
tagits till kringliggande fastigheter - dock påverkar ett projekt av denna 
omfattning i regel alltid någon på ett sätt som kan uppfattas negativt.

Kommunen har gjort ytterligare utredningar som redogör för hur en tänkt 
sanering ska utföras. Dessa dokument kommer biläggas planhandlingarna vilket 
förhoppningsvis stillar oron kring exponeringsrisk och hur en sanering skall 
genomföras.

Mona Ulvklo (11)
Delar synpunkter med ovanstående medborgare (10) hänvisar på 
försämrade förhållande för samma fastighet som ovanstående. Påtalar också 
att den återvändsplats som finns på lilla bergsgatan ligger på privat mark 
och vill att den i framtiden ska ligga på kommunens mark. Framhäver också 
vikten av att kommunen bygger enligt gällande lagstiftning när det kommer 
till avstånd till tomtgränser.

Kommentar
Se ovanstående kommentarer(10). Det är inte meningen att privatpersoner ska 
äga allmän platsmark som är av stor nytta för allmänheten. Askersunds kommun 
har för avsikt att beställa en fastighetsreglering av lantmäteriet där de får utreda 
hurovida marken skall överföras till kommunal ägo (mot ersättning) eller hur det 
kan lösas på bästa sätt.



SLUTSATS OCH ÄNDRINGAR EFTER SAMRÅD
Planhandlingarna kompletteras med bestämmelse om sanering innan 
bygglov kan ges, samt utförligare utredningar om hur detta skall gå till väga. 

Planhandlingarna kompletteras också med en bullerberäkning för att 
säkerställa att bullernivåerna inte blir för höga i området.

EJ TILLGODOSEDDA SYNPUNKTER
Av de inkomna synpunkterna tillgodoses ej önskemål om att ta bort 
byggrätterna för radhus längs lilla bergsgatan då vi anser att dessa faller bra 
in i miljön och att de kommer bli ett vackert inslag i Askersunds stadsbild.

NAMNLISTA
Följande har framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda:
Mona Ulvklo
Daniel Carlsson

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Samrådsredogörelsen har upprättats av Sydnärkes byggförvaltning.

Tobias Jansson   Ove Sahl
Bitr. Stadsarkitekt   Förvaltningschef


