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Översiktsplan Askersund 

PM – Särskild sammanställning enligt 6 kap 16 § miljöbalken 

1 Inledning 
Askersunds kommun har upprättat en översiktsplan för användning av mark och 
vattenområden inom kommunens gränser. Planen  beskriver möjligheter till 
exploatering och pekar ut framtida exploateringsområden för såväl industri som 
bostäder. Planen beskriver också de allmänna kultur- och naturmiljövärden som finns 
och hur dessa skall bevaras och beaktas. 

2 Uppdrag och syfte 
Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av Askersunds kommun genomfört en 
miljökonsekvensbeskrivning för översiktsplanen. I detta uppdrag har även ingått att 
upprättat den särskilda sammanställningen enligt 6 kap 16 § miljöbalken.  

Av 6 kap 16 § miljöbalken framgår att när planen har antagits ska den beslutande 
myndigheten eller kommunen i en särskild sammanställning redovisa: 

• hur miljöaspekterna har integrerats i planen eller programmet, 
• hur miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter från samråd har beaktats, 
• skälen till att planen eller programmet har antagits i stället för de alternativ 

som varit föremål för överväganden 
• de åtgärder som avses att vidtas för uppföljning och övervakning av den 

betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet 
medför. 

Sammanställningen och planen eller programmet ska göras tillgänglig för de som 
deltagit i samråden om miljökonsekvensbeskrivningen och planen eller programmet. 
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3 Integrering av miljöaspekter i planen 
I samband med planarbetet genomfördes en miljöbedömning för att avgränsa de 
miljöaspekter som kunde antas vara betydande vid genomförandet av planen.  

Det beslutades att genomförande av planen medför betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning krävs.  

En avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen arbetades fram och det beslutades 
att miljökonsekvensbeskrivningen ska avgränsas till att omfatta:  

• Transportsystemet 
• Vattenmiljö 
• Naturmiljö 
• Kulturmiljö och landskapsbild 
• Rekreation 
• Miljöskydd , hälsa och säkerhet 
• Klimat 

Inom ramen för miljöbedömningen och samråden har planen successivt anpassats för 
att minimera miljöpåverkan. Miljöbedömning och revidering av planförslag har 
genomförts i samråd mellan planförfattare och miljöutredare. Synpunkter på 
planförslaget har framförts och avhandlats vid flera miljöanpassningsmöten.  

Miljökonsekvensbeskrivningen ska på ett transparent sätt belysa hur denna process 
genomförts. Nedan omnämns de mest genomgripande ändringarna och 
anpassningarna som genomförts för att minska miljöpåverkan. I 
miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs dessa närmare.  

4 Beaktande av synpunkter från samråd 
Samråd om planen och miljökonsekvensbeskrivningen har hållits mellan den 17 april 
till den  21 juni 2012. Planen har varit utställd för granskning 2 gånger mellan den 11  
december till den  27 februari 2014 och den 29 juni till den 6 september 2015.  

Handlingarna har funnits tillgängliga på kommunhuset, Stöökagatan 8 samt via 
kommunens hemsida.  

Under samråd- och granskningstiden inkom bland annat synpunkter rörande: 

• Tydligare beskrivning av riksintressen, hälso- och säkerhetsfrågor samt 
miljökvalitetsnormer. 

• Planen bör ha en tydligare koppling med miljökonsekvensbeskrivningen och 
dess åtgärder och konsekvensanalyser 

o Buller och säkerhetsfrågor längs v 49 skall tydliggöras 
o Strandskyddsfrågor kring Alsen bör belysas 
o Landskapsbild och riksintresse för kulturmiljö Stjernsund skall beaktas 

på ett bättre sätt 
o I samband med utveckling av Åsbro behöver förorenad mark, 

strandskydd kring Tisaren samt buller och vibrationer från järnvägen 
beaktas bättre 

o I Åmmeberg behöver landskapsbildfrågor belysas bättre i samband 
med exploatering av kuperad terräng, strandskyddsfrågor och 
naturmiljöfrågor beaktas vid etablering av bebyggelse i värdefulla 
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biotoper eller strandnära lägen, samt beaktande av föroreningar vid 
omställning av äldre industriområde. 

o I Hammar och Olshammar är det de lokala hälsofrågorna som bör 
beaktas bättre med avseende på skyddsavstånd 

 
• Bebyggelseutveckling behöver ske i samklang med trafikförsörjning och 

möjlighet till kollektivtrafik samt att skyddsavstånd till vägar och järnvägar 
generellt skall beaktas.  

• Stråk för Farligt gods skall tydliggöras i planen. 
• I samband med förtätning av Askersund skall grönstrukturen beaktas i hög 

grad. 

Dessa synpunkter har hanterats och inarbetats i planförslaget och i 
miljökonsekvensbeskrivningen. Inkomna synpunkter har bemötts i 
samrådsredogörelsen. 

5 Skälen till att planen antagits i stället för 
studerade alternativ 
Under arbetsgången har ett antal olika alternativa utformningar, arbetsalternativ 
studerats och förkastats efterhand. Styrande för utformningen av alternativen har varit 
miljöbedömningsprocessen samt de synpunkter som inkommit i samråd/granskning.  

6 Uppföljning 
Enligt miljöbalken ska kommunen så tidigt som möjligt skaffa sig kunskap om den 
betydande miljöpåverkan som översiktsplanen medför. Detta innebär, förutom att följa 
upp de miljöaspekter som redan identifierats, att även upptäcka annan oidentifierad 
miljöpåverkan. 

De miljöaspekter som föreslås följas upp efter det att planen genomförts är följande: 

• Strandskyddsfrågor och tillgänglighet kring Alsen 
• Negativ påverkan från järnväg i Åsbro 
• Naturmiljöfrågor och strandskyddsfrågor i samband med exploatering av 

strandnära lägen i Åmmeberg. 
• Kontroll av lokala hälsofrågor i Hammar i samband med utbyggnad av tätorten 

med såväl industri som bostäder.  

Uppföljning av miljöaspekter ska göras genom fördjupade planarbete som detaljplaner 
och fördjupningar/tillägg till den kommunövergripande översiktsplanen. 
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