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PLANBESKRIVNING



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 ändring av detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 
2010:900.

HÄR ÄR VI NU



HANDLINGAR
Detaljplanehandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:1000 (A1)
- Planbeskrivning (denna handling)
 
Övriga handlingar i ärendet är:
- Fastighetsförteckning
- Samrådsredogörelse

BAKGRUND
Askersundsbostäder AB ser ett behov av att utöka beståndet av hyreslägenheter i 
kommunen. Ett förslag på marklägenheter har tagits fram för ett detaljplanelagt 
område i Åsbro. För att genomföra förslaget i sin huvudsakliga utformning krävs 
en ändring av lokalgatans sträckning inom en av bostadsenklaverna, i gällande 
detaljplan. Planändring krävs även för att möjliggöra byggnation av parhus och 
kedjehus.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planen syftar till att justera lokalgatans dragning från en inre ögla till en, i huvudsak, 
yttre sträckning, kring tomterna i den nordligaste bostadsenklaven. Ändringen syftar 
även till att möjliggöra byggnation i fler modeller än som fristående hus, även det i 
detaljplanens norra del.

PLANPROCESSEN
Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900 då alla krav för 
detta är uppfyllda.

PLANDATA

Läge och omfattning
Planområdet är beläget i nordvästra Åsbro, öster om Riksväg 50, och i närhet till 
omkringliggande bebyggelse. Hela planområdet omfattar drygt 11 hektar, där 
dock området som är aktuellt för en planändring endast omfattar en mindre bit i 
detaljplanens norra del.

Markägoförhållanden
Marken ägs i helhet av Askersunds kommun.

GÄLLANDE PLANER OCH BESTÄMMELSER
Den aktuella ändringen bedöms inte strida mot andra gällande plandokument.

Översiktsplan
I den kommunövergripande översiktsplanen från 2016 pekas planområdet ut som 
område för bebyggelseförtätning.

Detaljplan
Gällande detaljplan för området är Förslag till stadsplan för del av Åsbro samhälle 
(fastigheten Åsbro 1:17), från år 1975. 

Detaljplan som gränsar till planområdet, i öster, är Förslag till stadsplan för Vissboda 
2:14 i Åsbro.



FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Befintlig bebyggelse
Den gällande detaljplanen består av tre bostadsenklaver med villabebyggelse. Den 
sydligaste enklaven är fullt utbyggd medan den mellersta är bebyggd med villor på 8 
av 12 tomter. Den nu aktuella enklaven, längst i norr, är avstyckad till 13 tomter, där 
dock ingen är bebyggd idag.

Planområdet öster om den nu aktuella planen är fullt utbyggd med villabebyggelse.

Planändring
Planändringen medger bebyggelse inom de byggrätter som finns i gällande detaljplan. 
Byggrätternas begränsning i form av att det endast är friliggande bostäder som får 
uppföras, tas bort. 

Planändringen innebär även att gatusträckningen inom bostadsenklaven löper på 
utsidan av bebyggelsen i huvudsak, men på framsidan av den västra byggrätten. 

Riksintresse och fornlämningar
Planområdet omfattas inte av några riksintresseområden eller kända fornlämningar.

Riskfaktorer
Planområdet innefattar inga kända riskfaktorer och den ändring som görs förändrar 
inte strukturen eller helheten på ett sådant sätt att nya risker bedöms infalla.

Plankartan innan ändring av detaljplan



GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Tidplan
Planprocessen för den föreslagna ändringen beräknas pågå under vinter/vår 
2016/2017.

Teknisk försörjning
Planområdet avses anslutas till befintliga VA- och elnät i området. 
Brandvattenförsörjning måste utökas och anpassas till den nya detaljplanen. 
Rekommenderad minsta kapacitet i markbrandposter är 600 liter per minut med ett 
maximalt inbördes avstånd av 400 meter. 

Genomförandetid
Genomförandetiden för ändringen är fem (5) år från den dag ändringen vinner laga 
kraft.

Ekonomiska frågor
Detaljplanearbetet bekostas i helhet av Askersunds kommun.

Fastighetskonsekvensbeskrivning
Fastigheten Åsbro 1:17 är en stor fastighet, indelad i 6 skiften, där vägdragningen i 
den ursprungliga planen förändras med denna ändring av detaljplan.

De 13 fastigheterna, Åsbro 1:320 - 1:332, som idag är avstyckade i enlighet med den 
ursprungliga planen, kräver en justering genom en fastighetsreglering för att bättre 
stämma överens med intentionerna av planen efter dess ändring.

Huvudmannaskap
Kommunen är fortsatt huvudman för den allmänna platsmarken inom planen.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes byggförvaltning.

Ulrika Åberg     Ove Sahl
Planarkitekt     Förvaltningschef

Föreslagen placering av parhus och radhus inom befintliga byggrätter


