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PLANBESKRIVNING
Detaljplan för fastighet Vitsippan 1 och
Askersund 1:49

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.

HÄR ÄR VI NU

DETALJPLAN FÖR FASTIGHET VITSIPPAN 1 OCH
ASKERSUND 1:49
Handlingar
Planhandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:1000 (A3)
- Planbeskrivning (denna handling)
- Fastighetsförteckning
- Undersökning om betydande miljöpåverkan
- Samrådsredogörelse
- Granskningsutlåtande
Bakgrund
Askersunds kommun genomförde 1972 en försäljning av en mindre del av kommunens
fastighet till fastighetsägaren av Vitsippan 1. Marken som såldes och avstyckades vad
planlagd som parkmark. När nu gällande detaljplan togs fram år 1973 planlades denna
mark på nytt som parkmark, det blev således ett misstag. Sydnärkes Byggförvaltning
fick 2020-01-20 uppdrag att ta fram en ny detaljplan som skapar förutsättning för
aktuell markanvändning att vara planenlig. Del av planområdet som i gällande
detaljplan har markanvändningen parkmark utgör en yta på cirka 240 kvadratmeter.
Planens syfte
Planförslaget syftar till att:
• skapa möjlighet för bostäder i en till två våningar på fastighet Askersund 1:49
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 §.
Planförslaget berör en idag befintlig bostadsfastighet samt en fastighet som nyttjas
som bostadsmark men som enligt gällande detaljplan är parkmark. Det finns inga
naturvärden på platsen. Fastigheterna skapar en naturlig fastighet. Med sluttningen
ned mot befintlig parkmark skapas en naturlig avgränsning mellan bostadsmark och
parkmark.
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Miljökvalitetsnormer
Enligt 2 kap. 10 § PBL ska miljökvalitetsnormer, utifrån föreskrifter i 5 kap.
miljöbalken, följas vid planläggning.
Strax öster om planområdet finns ett mindre vattendrag som har sitt
huvudavrinningsområde Motala ström samt delavrinningsområde till Vättern, Alsen.
Vattendraget har ingen klassnings i Viss.
Cirka 350 meter söder om planområdet finns vattenförekomsten Vättern - Alsen som är
en naturlig sjö som utgör en yta på 5 km2. Vattenförekomsten uppnår otillfredställande
ekologisk status och ej god kemisk status. Vattenförekomsten ska nå god ekologisk
status år 2021. Vattenförekomstens påverkanskällor med betydande påverkan är bland
annat reningsverk, förorenade områden, urban markanvändning, jordbruk, transport
och infrastruktur.
Planförslaget medger bostäder och därmed att tidigare planlagd parkmark försvinner.
Planförslaget bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för vatten, luft och buller
överskrids då åtgärderna har ringa påverkan. Planförslaget bedöms inte medföra att
bullernivåerna ökar då planen medger bostadsändamål.
Miljökvalitetsnormer för luft bedöms inte överskridas då planförslaget inte medför
möjlighet till betydande ökning av byggrätt och därmed inte bedöms medföra ökade
luftföroreningar. Miljökvalitetsnormer för vatten bedöms inte överskridas. För att
inte påverkan på vattenförekomsten Vättern - Alsen inte ska ske får inga föroreningar
föras vidare genom det mindre vattendrag som finns i planområdets närhet. Denna
risk bedöms vara mycket låg då planförslaget endast medger bostad i två våningar och
därmed ingen miljöfarlig verksamhet.
Planförslaget bedöms inte medföra några betydande förändringar som kan innebära att
miljökvalitetsnormer överskrids.
Förenlighet med miljöbalken
Planförslaget skapar möjlighet för fortsatt bostadsändamål på större del av planområdet
medan mindre del av planområdet förändras från parkmark till bostadsmark.
Planförslaget skapar möjlighet för nutida markanvändning att bli planenlig och
medger därmed inga större skillander i hur marken idag nyttjas. Ytan som idag är
planlagd som parkmark och i och med planförslaget ändras utgörs av en yta på cirka
240 kvadratmerter. På grund av planförslagets ringa förändring av markanvändningen
bedöms detaljplanen vara förenlig med miljöbalken.
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PLANDATA
Läge, omfattning och markägoförhållanden
Planområdet är beläget i Askersunds tätort och utgörs av en yta på cirka 1000 m2.
Fastighet Vitsippan 1 och fastighet Askersund 1:49 är privatägda av samma ägare.

Kartbild som visar planområdets läge

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen
Södra delen av planområdet berörs av riksintresse för rörligt friluftsliv. Vid områden
som omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv ska dess intressen särskilt beaktas vid
ingrepp i miljön och exploatering.
Inom planområdet finns befintlig bostadsbyggnad samt garage. Planområdet omges av
befintliga enbostadshus. På grund av planområdets befintliga byggation och omgivning
bedöms planförslaget inte medföra påverkan på riksintresset för det rörliga friluftslivet.
Översiktsplan för Askersunds kommun
I Askersunds kommun översiktsplan pekas aktuellt område ut som område för
bebyggelseförtätning. Planförslage bedöms därmed inte strida mot översiktsplanen.
Detaljplaner
Planområdet berörs av två detaljplaner. För planområdets västra del gäller Förslag till
ändring av stadsplan för del av Askersunds stad som vann laga kraft 1964. Stadsplanen
skapar möjlighet för friliggande bostadsbyggnad i en våning.
För planområdets östra del gäller Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen
för del av Askersund och togs fram 1972. Stadsplanen reglerar aktuellt område till
parkmark. Se utdrag från gällande detaljplaner på nästkommande sida.
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Bilderna visar de gällande detaljplanerna för området. Rödstreckad linje visar planområdets läge.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Befintlig bebyggelse
Befintlig bebyggelse inom planområdet består av ett enbostadshus i två våningar med
tillhörande uthus och garage sammanbyggt med huvudbyggnaden. Söder och väster om
planområdet består bebyggelsen av enbostadshus. I direkt anslutning till planområdets
öster finns ett mindre parkområde med grönytor och gång- och cykelbanor. Öster om
denna parkyta består bebyggelse av enbostadshus.
Norr om planområdet består bebyggelsen av ett vårdboende. Byggnaden kommer vid
färdigställande att vara 3 våningar högt närmast planområdet.
Trafik
Två gator för biltrafik sträcker sig förbi planområdet. Norr om planområdet sträcker sig
Torebergsvägen som har en hastighetsbegränsning på 30 km/h. I planområdets väster
sträcker sig Torelundsvägen som har en hastighetsbegränsning på 30 km/h.
Torebergsvägen sträcker sig från Drottning Kristinas väg i väster som är huvudled inom
Askersunds tätort. Fler bostadskvarter har sin infartsväg via lokalgatan Torebergsvägen
men gatans betydelse minskar vid planområdet. Torebergsvägens betydelse som
tillfartsväg minskar innan planområdet nås. Se karta på nästkommande sida.
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Karta som visar vägarnas läge. Planområdet visas inom område med röd linje.

Störningar
De riktvärden som anges i Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader
ligger till grund för bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet för
människors hälsa i plan- och bygglagen är uppfyllt i planläggning, bygglov och
förhandsbesked.
Gällande riktvärden är:
- 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad för bostäder större än 35
kvadratmeter.
- 65 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad för bostäder mindre än 35
kvadratmeter.
- 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå samt 70 dB(A) maximal ljudnivå vid uteplats i
anslutning till byggnaden.
Avsteg från ovanstående riktvärden är:
- Minst hälften av bostadsrummen vänds mot en sida där 55 dB(A) dygnsekvivalent
ljudnivå samt 70 dB(A) maximal ljudnivå mellan kl. 22-06 inte överskrids vid fasaden.
Med ett bostadsrum menas rum för daglig samvaro (utom kök) och rum för sömn.
- Om 70 dB(A) maximal ljudnivå vid uteplats överskrids bör den inte göra det med mer
än 10 dB(A) fem gåner per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.
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Enligt en bullerutredning som togs fram under 2018 framgår att ÅDT för Drottning
Kristinas väg/ Bergslagsvägen var 5600 och andel tung trafik var 6 %. För år 2040
bedömds ÅDT ha ökat till 7100 för Drottning Kristinas väg/ Bergslagsvägen och andel
tung trafik till 7 %. Beräkningarna har utförts enligt Nordiska beräkningsmodellen för
vägtrafikbuller.
Mellan Drottning Kristinas väg/ Bergslagsvägen och planområdet är det som minst
cirka 300 meter.
Natur & rekreation
Planområdets östra del är idag planlagd som parkmark. Områden är idag privatägt och
nyttjas som tillhörande trädgård till bostaden.
Planområdet berörs av kommunens grönstrukturplan. Det område som pekas
ut i grönstrukturplanen är större än den del av planområdet som berörs. I
grönstrukturplanen beskrivs att områdes kvaliteter är att det är att vackert grönstråk
som har en sammanbindande funktion för området vid vårdcentralen och Strandparken
samt Hagabadet. Området beskrivs besitta sociala värden då det är välbesökt av
cyklister, hundägare samt gående. Parkbänkerna efter vägen bidrar till goda möjligheter
för möten.
Förorenade områden
Inga kända förorenade områden finns inom planområdet. Väster om planområdet finns
en identifierad förorening.
• Inom fastighet Snickaren 13 finns en förorening av bransch sågverk utan doppning/
impregnering. Föroreningen har tilldelats riskklass 4. Mellan planområdet och
fastighet Snickaren 13 är det en sträcka på cirka 160 meter.
Planområdet samt direkt angränsade områden är sedan tidigare bebyggt och det kan
därmed inte uteslutas att fyllnadsmassor förekommit vid uppförande av nuvarande
bebyggelse.
Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom eller i närheten till planområdet.
Geotekniska förhållanden
Marken inom och i närheten till planområdet utgörs av lera silt.
Det finns två tidigare genomförda geoteknisk undersökning i planområdets närhet.
Utlåtande över geoteknisk undersökning för gruppbostäder vid vårdcentralen i
Askersund genomfördes 1992 och berör området vid vårdcentralen strax norr om
planområdet. I utlåtandet framförs att marken är stabil och att någon risk för ras och
skred ej föreligger vid den oexploaterade marken. Lokala koncentrerade laster kan
däremot orsaka markbrott. Det framförs att större belastningsskillnader än 100 kN/
m2 ej ska tillåtas om säkerheten mot markbrott ska vara minst 1,5-faldig. I utlåtandets
slutsats framgår att förutsättningar för markgrundläggning är störst om marklasten kan
hållas på en måttlig nivå. Detta är möjligt framförallt om fyllningen runt och under
blivande byggnad begränsas. Byggnadsytorna bör därför anpassas till de delar där
marken är tämligen plan.
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Blivande byggnad föreslås i utlåtandet grundläggas direkt i naturlig lagrad
mineraljord efter att humus, fyllning och eventuellt uppuckrade ytjordar schaktats
bort. Grundläggning ska ske tjälsäkert med kantförstuvad bottenplatta, längsgående
grundsulor eller plattor av betong.
I Yttrande över grundundersökning för småhus inom Blomsterhultsområdet i Askersund
som togs fram 1966 berörs området vid Stadsparksvägen som ligger sydöst om
planområdet. I yttrandet framgår att marken består av lera ovan friktionsmaterial
och berg. Det framförs att belastningen på marken vid den nordligaste delen av
undersökningsområdet bör begränsas. Belastningen på markytan av jämt fördelad last
bör inte överstiga två ton. Byggnader kan grundläggas i torrskorpleran på så kallade
förstärkt markplatta.
Risk för ras och skred
Större delen av planområdet är inom område utpekat av SGU som risk för skred i
finkornig jordart.

Orangea områden visar området där förutsättningar för skred i finkornig jordart finns.
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FÖRÄNDRINGAR
Planens huvuddrag
Planförslaget skapar möjlighet för bostäder, befintlig bostadsmark ska fortsätta nyttjas
så som idag och den mindre del parkmark ska i och med planförslaget göras om till
bostadsmark. Planförslaget skapar förutsättning för privat markägare att nyttja sin
ägendom.
Planerad bebyggelse
Befintlig bostadsbebyggelse inom och runt om planområdet utgörs av en till två
våningar, därför bedöms det rimligt att gestaltningen är enhetlig med övrig bebyggelse
och nockhöjden regleras till 8 meter för att skapa möjlighet för två våningar. För att
undvika byggnation med platta tak regleras takvinkeln till mellan 10 - 45 grader.
Byggrätten regleras till att 25 % av fastigheten får bebyggas och 25 % får hårdgöras.
Planförslaget regleras med bestämmelse om att byggnad ska placeras minst 2 meter
från fastighetsgräns samt 4,5 meter från gata. Detta för att inte tillåta byggnation som
kan försämra sikten vid korsning.
Trafik
Planförslaget innebär ingen förändring på trafiksituationen. Inga nya bostadsfastigheter
bildas i och med planförslaget vilket innebär att det inte kommer ske en ökning av
trafik i området.
Störningar
Planförslaget ligger i anslutning till två befintliga vägar med en hastighetsbegränsning
på 30 km/h. De båda vägarna ligger i direkt anslutning till planområdet. På grund av
vägarnas funktion och antal hushåll vägen försörjer bedöms planområdet inte utsättas
för bullernivåer som innebär störningar och risker för människors hälsa. Vägarnas ÅDT
bedöms vara så pass låg att buller från vägtrafiken inte medför för höga nivåer, detta på
grund av att det endast är ett fåtal hushåll som försörjs med biltrafik förbi planområdet
samt att hastighetsbegränsningen 30 km/h råder.
Mellan huvudleden Drottning Kristinas väg/ Bergslagsvägen och planområdet är det
minsta avståndet cirka 300 meter. Enligt tidigare utförd bullerutredning är nuvarande
ÅDT 5600 och bedöms vid år 2040 vara 7100. Enligt tabellen på nästkommande sida
har bullernivåerna sjunkit under 50 dBA efter 300 meter räknat på prognosen för 2040
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Natur & rekreation
Planförslaget tar i anspråk mark som i befintlig detaljplan är planlagd som parkmark.
Parkmarken som planförslaget tar i anspråk nyttjas idag som tillhörande trädgård till
bostaden inom planområdet och nyttjas därmed inte för rekreation av allmänheten.
Den del av planområdet som berörs av kommunens grönstrukturplan utgör en liten
del av hela det utpekade området. Planförslaget bedöms inte utgöra hinder för att
nyttja resterande parkmark eller störa den grönstruktur som finns i övrigt omkring
planområdet.
Förorenade områden
På grund av avståndet på cirka 160 meter mellan planområdet och det förorenade
området bedöms det inte finnas risk för spridning till planområdet.
Vid genomgång av handlingar från uppförandet av befintlig bostadsbyggnad finns ingen
dokumentation eller annat som tyder på att marken blivit förorenad vid uppförande
av befintlig byggnad inom planområdet. Därmed bedöms det inte förekomma
markföroreningar inom planområdet.
Geotekniska förhållanden
De undersökningar som tidigare genomförst i planområdets närhet bedöms påvisa
att marken blir lämplig för bebyggelse med rätt grundläggning så som påvisas i
undersökningarnas slutsats. Som framgår av kartan, som visar områden för risk för
skred i finkornig jordart, ligger område som berörs av tidigare genomförd geoteknisk
undersökning inom sådant område. Därmed bedöms de tidigare geotekniska
undersökningar och dess grundläggningsrekommendationer även vara aktuella inom
planområdet.
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Vatten och avlopp
Planområdet är anslutet till kommunalt vatten och avlopp.
El och tele
Planområdet är anslutet till befintliga el- och teleledningar. Befintliga elledningar
i områdets direkta närhet har försetts med markreservat genom att de är angivna
som u-område. U-områden får inte överbyggas då bestämmelse om markreservat
innebär att kommunen inte får lämna bygglov för något som hindrar utnyttjandet av
markreservatet.
Dagvatten
Planområdet är anslutet till det kommunala ledningsnätet och ligger inom
verksamhetsområde för dagvatten.
Dagvatten kan även infiltreras och fördröjas inom kvartersmark för att underlätta
för det kommunala va-nätet. Det ska fördröjas så att inte ytorna avleder mer än
motsvarande maxflöde från den befintliga oexploaterade ytan. Dagvattenåtgärderna
ska dimensioneras för ett tioårsregn. Hanteringen av dagvatten ska ske på sådant sätt
att det vatten som når recepienten är så rent som möjligt. Genom att låta dagvatten
passera grusbäddar och andra filtrerande material kan det ske en rening innan det når
recepienten eller dagvattenledningarna.
Brandvattenförsörjning
Brandvattenförsörjningen inom planområdet ska utökas och anpassas efter
rekommenderad minsta kapacitet i markbrandposter som är 600-900 liter per minut
med ett maximalt inbördes avstånd på 250-400 meter. Fastighetsägaren ska vidta
åtgärder för att tillgodose behovet.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Konsekvenser av planens genomförande
Planförslaget medför nu aktuell markanvändning blir planenlig. Del av planområde
är enligt befintlig detaljplan parkmark vilket kommer att ändras till mark för
bostadsändamål. Detta medför att andelen planlagd allmän platsmark minskar i
området. Hela planområdet är idag privatägt och nyttjas som tillhörande trädgård vilket
innebär att den faktiska parkmarken som allmänheten kan nyttja idag inte minskar i
och med planförslagets genomförande. Planförslaget skapar möjlighet till bostad i två
våningar vilket är en ökning med en våning från gällande detaljplan som tillåter en
våning. Befintlig byggnad inom planområdet är dock i två våningar vilket innebär att
planförslaget inte medför möjlighet till högre byggnad än befintlig.
Planförslaget bedöms inte medföra påverkan på trafiksituationen i området då planen
inte medför ökat antal bostäder i området.
Organisatoriska frågor
Sydnärkes Byggförvaltning ansvarar för planarbetet på uppdrag av Askersunds
kommun.
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Ekonomiska frågor
Askersunds kommun står för alla kostnader för framtagande av planförslaget.
Fastighetsägaren ansvarar för samt bekostar den lantmäteriförrättningen som behövs
för att fastigheterna Vitsippan 1 och Askersund 1:49 ska ingå i samma fastighet.
Eventuell flytt av befintliga elledningar utförs av Vattenfall men bekostas av den som
initierar åtgärden.
Tidplan
Planen hanteras med standard planförfarande. Tidplanen kan komma att ändras.
Samråd: Våren 2020
Granskning: Våren 2020
Antagande: Höst 2020
Laga kraft: Höst 2020
Genomförandetid
Genomförandetiden är fem (5) år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.
Ändras eller upphävs planen under genomförandetiden har fastighetsägare som berörs
rätt till ersättning för den skada denne åsamkas. Efter genomförandetidens utgång
fortsätter detaljplanen med dess byggrätter att gälla men ändras eller upphävs planen
finns det ingen rätt till ersättning för de byggrätter som eventuellt går förlorade.
Huvudmannaskap
Fastighetsägare ansvarar för kvartersmark.
Fastighetsrättsliga frågor
Fastighet Vitsippan 1 och fastighet Askersund 1:49 föreslås sammanfogas till en
fastighet.
I planområdets nordvästra hörn regleras u-område som ska säkerställa att elanläggning
får finnas kvar. Genom att lägga ut markreservat för allmännyttiga underjordiska
ledningar ser kommunen dels till så att det inte blir planstridigt att lägga dessa på
kvartersmark och dels att lovpliktiga 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 Sydnärkes Byggförvaltning.
Fanny Germer			
Fredrik Idevall
Planarkitekt			Samhällsbyggnadschef
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