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Inledning
En samrådsredogörelse ska innehålla en redovisning av samrådskretsens olika synpunkter 
på planförslaget samt kommunens ställningstagande till dessa, i enlighet med 3 kap 11 § 
plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Planens syfte och huvuddrag
Den kommunomfattande översiktsplanen ska beskriva kommunes avsikter med hur mark- 
och vattenområden ska användas. Genom politiska mål och visioner ska planen ge de nöd-
vändiga riktlinjer som behövs för att vägleda kommunen.

Samrådets genomförande
Översiktsplanen har varit på samråd enligt 3 kap 9 § plan- och bygglagen  (PBL 2010:900). 
Samrådshandlingen har skickats ut till myndigheter, berörda förvaltningar och andra be-
rörda instanser. Handlingen har även funnits att tillgå på kommunens hemsida samt varit 
uppsatt på olika platser i kommunen. Samrådsmöten har hållits på flera platser för att all-
mänheten ska ges möjligheter att höra vad förslaget innebär samt komma med synpunkter.

Totalt har 25 yttranden inkommit till kommunen.

Inkomna synpunkter och kommentarer

Sammanfattning av föreslagna förändringar
Askersunds kommun vill tacka för alla synpunkter som inkommit under samrådstiden. 
Synpunkterna har utvärderats och kommunen vill lämna följande kommentarer.

Askersunds kommuns vision är att hela kommunen ska leva. Det är viktigt att landsbygd 
såväl som tätorts- och stadsmiljöer utvecklas på ett sätt som möter upp mot detta. Kopplat 
till detta finns lagar, regler och förordningar samt miljömål etc. som ska beaktas och tas 
ställning till. Det är inte sällan som målkonflikter uppstår och olika intressen ska vägas mot 
varandra och sedan knytas till rådande lagar och regler. 

Hållbar utveckling, som begrepp, innebär att kommande generationer ska kunna uppfylla 
sina behov på samma sätt som dagens generation har gjort. Jordens resurser har rejält utar-
mats vilket innebär att hushållningen av dessa drastiskt måste öka för att möjliggöra detta 
för kommande generationer. Klimatförändringen, med ökad årsmedeltemperatur - som en 
följd av ett alltför stort uttag av naturresurser, utsläpp av koldioxid m.m, är en mycket ange-
lägen och svår uppgift att ta sig an och försöka begränsa. Översiktsplanen har kompletterats 
med en utförligare information om begreppet hållbar utveckling.

Allt detta ställer krav på hur mark- och vattenanvändningen i kommunen tas om hand 
framöver. Det är lämpligt att förtäta i tätortsmiljöer för att bygga och utveckla kring befint-



lig infrastruktur, såsom vägar, gator, vatten- och avloppssystem m.m. Detta kan innebära 
att vissa grönområden eller ytor med en eller ett par träd får ge vika för bebyggelse. Där-
med inte sagt att det gröna inte är viktigt utan snarare en enorm resurs och tillgång, varför 
det behöver tillskapas gröna ytor på andra platser istället samt bevara och vårda/utveckla 
andra. 

Samtidigt vill kommunen att landsbygden ska leva och då behöver avvägningar göras för 
att erbjuda boende och verksamheter på landsbygden för att öka mångfalden och göra 
landsbygden attraktiv och inte minst levande. Landsbygdsutveckling generellt, samt inom 
strandnära lägen (LIS), behöver ske på ett sådant sätt att den främjar en hållbar utveckling, 
i så stor utsträckning som möjligt och att det skapas förutsättningar för att bra vatten- och 
avloppsanläggningar kommer till stånd. Kommunen kommer i ett tematiskt tillägg att före-
slå vissa områden som ur olika aspekter är lämpliga som LIS-områden. De områden som i 
översiktsplanen pekas ut för bostäder och/eller verksamheter ska istället benämnas utred-
ningsområden. 
Översiktsplanen har kompletterats för att på ett bättre sätt överensstämma med miljökon-
sekvensbeskrivningen för att planeringen av hur mark och vatten på bästa sätt ska användas 
kommer till stånd; kopplat till hållbar utveckling. 

Handelsetablering ska ske på ett sådant sätt att det gagnar kommunen i stort. I Askersund 
är det viktigt att den centrala handeln ges företräde medan extern handel starkt ska begrän-
sas. För Åsbros del är en etablering längs riksväg 50 nödvändig, för att göra en butik livs-
kraftig, varför detta ska förespråkas. Åsbros närhet till Hallsberg, och den utveckling som 
sker där i form av en mängd nya arbetstillfällen, gör Åsbro dels kommunalt och dels re-
gionalt attraktiv. Detta gör att Åsbro sannolikt står inför en positiv utveckling vilket ställer 
krav på planerad mark för bostäder, verksamheter samt industrier. Vattenverket i Åsbro be-
höver anpassas till denna utveckling, tillsammans med ökad byggnation vid Tisaren, i både 
Askersunds och Hallsbergs kommuner, så att behovet av rent vatten kan åstadkommas.

Kollektivtrafiken behöver ständigt ses över för att göra den attraktiv och ändamålsenlig för 
att kunna konkurrera med eller i alla fall vara ett bra och miljövänligt komplement eller 
alternativ till bilen. Landsbygd såväl som tätorter behöver ha fungerande kollektivtrafik för 
att göra den än mer attraktiv. Landstinget, som huvudman för kollektivtrafiken, behöver få 
en bild av hur kommunen önskar och vill att trafiken ska fungera, i form av service, turtät-
het, samkörning mellan skolelever, de som ska till och från arbetet samt de som gör andra 
resor, o.s.v. Genom ett ständigt förbättrat samarbete mellan kommunen och landstinget 
kan  kollektivtrafiken förbättras och möta upp mot kundernas behov och efterfrågan.

Översiktsplanen ska på ett tydligt sätt visa vilka riksintressen som berör kommunen samt 
hur komunen ställer sig till dessa. Kartor, som på ett tydligt sätt visar var dessa finns, tagits 
fram och arbetats in i planen. Hur kommun tar ställning till intressenas syften och hur man 
ska tillgodose dessa är av största vikt och framgår i planen. En bedömning görs vilka intres-
sen som väger tyngre än andra, i de fall där det är nödvändigt och motivera varför det ena 



väger tyngre än det andra. 

Riksvägar och länsvägar, där farligt gods tillåts respektive inte tillåts framgår. Planen har kom-
pletterats med uppgifter om detta samt en karta som visar var dessa vägar och/eller avsnitt 
av dessa är belägna. De utbyggnadsplaner som finns för riksväg 49 och 50 redovisas i text i 
planen samt vilka vägreservat som behövs för att tillgodose utveckling av dessa viktiga trans-
portnoder.

Den regionala aspekten och de mellankommunala frågorna är oerhört viktiga och ska lyftas 
fram , varför planen har kompletterats med mer information kring detta samt de regionala 
planer och inriktningsmål som finns. Detsamma gäller för nationella och regionala miljömål.

För att främja möjligheten att arbeta från hemmet eller på annat håll, än just på arbetsplatsen, 
behöver utveckling ske inom detta breda område.  Länsstyrelsens arbete med at ta fram en 
digital agenda ska belysas i översiktsplanen, utöver mer information kring hur kommunen ser 
på tillgänglighet och tillgång till fiber och annan teknik.

Många synpunkter har inkommit om vikten av att kulturen lyfts fram på ett bättre sätt. Kul-
turen utgör ett viktigt inslag i kommunen varför en utveckling av den välkomnas och ska 
främjas, oavsett vilken kulturform det handlar om. Översiktsplanen har kompltterats så att 
kulturen lyfts fram ytterligare så att den kan fortleva och utvecklas.

Miljömålen har i planen getts en utförligare beskrivning.

Kulturmiljöerna i kommunerna är oerhört viktiga att lyfta fram. Dessa miljöer har i vissa fall 
tillgivits ett visst skydd medan andra inte har det. Kommunens vilja är att dessa miljöer ska 
kunna fortleva samt i vissa fall utvecklas. Översiktsplanen har kompletterats med riktlinjer 
och mål för hur kulturmiljöer ska värnas och skyddas.
 
Länsstyrelsen i Örebro
(yttrandet daterat 2012-06-19)

Sammanfattning av synpunkterna. 

Översiktsplanen behöver kompletteras  och utvecklas för att konkretisera kommunens visio-
ner. För att översiktsplanen ska kunna vara vägledande vid beslut om bebyggels, mark- och 
vattenanvändning måste både beskrivningar och kartor innehålla redovisningar av mer kon-
kreta ställningstaganden.

Länsstyrelsen anser vidare att planen behöver kompletteras i redovisningen av planeringsfrå-
gor som framförallt berör riksintrerssen, hälso- och säkerhetsfrågor samt miljökvalitetsnor-
mer. Det behövs vidare en starkare koppling mellan miljökonsekvensbeskrivningen, med dess 
konsekvensanalyser samt åtgärdsförslag, och översiktsplanens förslag på områden för bebyg-
gelse- och verksamhetsutveckling/förtätning.



Länsstyrelsen rekommenderar en ny samrådsomgång då det aktuella planförslaget kan fung-
era som ett program till översiktsplan. Samråd har skett med länsstyrelsen kring detta och vi 
gör den bedömningen att översiktsplanen har kompletterats på ett sådant sätt att en ny sam-
rådsomgång inte är möjlig. Det finns ytterligare tillfälle till yttrande under utställningsskedet.

Ett tematiskt tillägg för LIS-områden ska arbetas fram. I väntan på den planen behöver de 
områden, inom strandzon, som i översiktsplanen pekas ut som lämpliga för bostäder och 
verksamheter, hellre benämnas utredningsområden.

De regionala frågorna måste lyftas på ett bättre sätt och det behöver i planen tydligt framgå 
vilka nationella och regionala mål samt planer och program som finns, av betydelse för en 
hållbar utveckling av kommunen. 

Kartmaterialet är otydligt och svårläst och behöver utvecklas. Kartorna är ändrade i utställ-
ningsversionen för att bli mer tydliga och överskådliga.

Kulturmiljöerna i kommunerna behöver lyftas fram på ett bättre sätt och fler kulturmiljöer 
behöver lyftas fram och beskrivas.

Översiktsplanen är utformad som en interaktiv pdf och mycket av informationen är länkad. 
Detta förfarande kan fungera i planprocessen, men vid antagandet krävs en arkivbeständig 
översiktsplan med fullt redovisade underlagsdokument. En del av länkarna hänvisar till myn-
digheters startsidor, vilket gör att läsaren själv måste söka informationen. Att ha mycket av 
informationen länkad ställer  krav på kommunen att se till att länkarna är aktuella. För att öka 
översiktsplanens läsbarhet skulle förslagsvis www-adresser kunna anges vid länkarna.
 

Kommunens kommentarer:

Översiktsplanen kommer även fortsättningsvis vara en interaktiv pdf. Det finns en vits med 
att det ska gå att söka information och fördjupa sig i de frågor som någon anser intressanta. 
Därför kan det vara en fördel att länka till just startsidan och inte till en speciell sida, vil-
ken kan tas bort eller ändras. Att lägga in www-adresser vid länkarna är bra och det kom-
mer planen att utvecklas med.
Generellt sett kan mer information ges under en del avsnitt men fortfarande kommer det att 
kunna gå att fördjupa sig via länkarna. Översiktsplanen ska vara ett dokument som inte ska 
upplevas som för tungt för läsarna att ta sig an.

I övrigt hänvisas till de sammanfattande kommentarerna. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
(yttrandet daterat 2012-06-18)
Länsstyrelsen saknar en beskrivning och redovisning av riksintressena och hur dessa ska 
säkerställas. Riksintresse för totalförsvar Karlsborg berör och påverkar Askersunds kommun 



och bör därför redovisas.

Kommunens kommentarer:

Hänvisning sker till de sammanfattande kommentarerna.

Övriga myndigheter

Trafikverket
Det är viktigt att de transportpolitiska målen finns med i den kommunala planeringen och att 
hänsyns- och funktionsmålen tas hänsyn till när det gäller hur trafikförsörjningen ska se ut 
framöver.

Bebyggelseutveckling behöver ske i samklang med trafikförsörjning samt möjligheter till kol-
lektivtrafik. Översiktsplanen och miljökonsekvensbeskrivningen behöver samordnas på ett 
bättre sätt.

Trafikverket saknar helt redovisning av riksintressen för trafikslagens anläggningar/kommu-
nikationer. Trafikverket anser att riksintressen ska beaktas och redovisas som en viktig plane-
ringsförutsättning. Det är nödvändigt att utpekat vägnät och järnväg av riksintresse  skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomst eller utnyttjande av anläggning.

Markering av dessa riksintressen kan med fördel göras på en kommuntäckande mark- och 
vattenanvändningskarta.

Nationella och regionala infrastrukturplaner, vilka ligger till grund för vilka infrastruktur-
satsningar som ska göras, ska beskrivas i planen och vilka områden som det handlar om ska 
markeras på lämpligt sätt.

Hälsa och säkerhetsapekten behöver lyftas fram. Trafikverket ska samrådas med när det gäller 
planering och etablering av bebyggelse intill väg och järnväg.  Avståndet mellan bebyggelse 
och väg/järnväg ska tas hänsyn till vid en eventuell etablering.

En redovisning av vilka stråk som transporterar farligt gods ska redovisas, vilka risker som är 
förknippade med dessa transporter samt hur kommunen ska bemöta dessa frågor.

Kommunens kommentarer:

Planen har kompletterats med en redovisning av de transportpolitiska målen och hur kom-
munen bemöter dessa.

Föreslagna textavsnitt har inkluderats i översiktsplanen.



I övrigt hänvisas till de sammanfattande kommentarerna.

Sjöfartsverket
I planen tas möjligheterna till arbetspendling med båt upp, som medel för en förstorad ar-
betsmarknad. Sjöfartsverket ser positivt på en sådan utveckling då vattenvägen i många delar 
är en underutnyttjad resurs.

Sjöfartsverket förutsätter att följande planområde kommer att samrådas med verket när pla-
nerna bearbetas ytterligare och konkretiserats:
- utbyggnad eller utökning av små- och fritidsbåtshamnar.
- Etablering av småbåtshamnar, båtplatser, bryggor, kajer eller varvsanläggningar.
- Eventuella anläggningar för färje-, yrkes-, linje- och kollektivtrafik samt planer för etab-
   lering av dessa.
- Etablering av förtöjningsanläggningar.
- Vatten- och strandnära anläggningar samt bostads- och övriga bebyggelser.
- Inrättande av naturreservat i strandnära eller vattenområde.
- Planer som innebär ändring av befintlig strand- eller kajlinje.

Kommunens kommentarer:

Det är positivt att fler intresserar sig för en utveckling av arbetspendling på vatten och det 
är en underutnyttjad resurs.
Samråd ska ske med berörda myndigheter i samband med planering och etablering av an-
läggningar och bebyggelse etc.

Försvarsmakten
Askersunds kommun berörs av riksintresset Röknens skjutfält (del av Karlsborgsområdet) 
samt Karlsborgs övningsflygplats. Både ett skjutfält och en flygplats har en omgivningspåver-
kan dels i form av buller, dels i form av krav på hinderfrihet. 

En text om riksintresset för totalförsvarets militära del, bör arbetas in i planen. Förslag från 
Försvarsmakten finns.

Kommunens kommentarer:

Textförslaget arbetas in i översiktsplanen.

Dessa områden innebär en omgivningspåverkan vilket ska tas hänsyn till i samband med 
planering och exploatering i närheten av dem.



Luftfartsverket
Luftfartsverket har inget att erinra mot planförslaget. Man har dock inte analyserat konse-
kvenser för flygvägar till och från flygplatser samt om CNS-utrustning (Communication, 
Navigation, Surveillance) ägd av flygplats kan riskera att bli påverkad.

Kommunens kommentarer:

Kommunen tar till sig informationen och hänsyn ska tas till flygplatser med deras behov vid 
en eventuell detaljplanering eller annan förfrågan, etablering eller liknande. Samråd med 
berörda parter ska alltid ske.

Statliga bolag

Vattenfall
Vid framtida planering och byggnation ska hänsyn tas till Elsäkerhetsverkets starkströmsfö-
reskrifter. Beträffande elektromagnetiska fält finns inga fastställda gränsvärden utan vi förut-
sätter att försiktighetsprincipen tillämpas av exploatörer och kommun vid uppförande av ny 
bebyggelse nära våra befintliga kraftledningar.

Vattenfall flygbesiktigar alla luftledningar med en spänning från 10 kV. Riktlinjer för flygbe-
siktning tas fram av Transportstyrelsen. I samband med vindkraftsetableringar behöver vissa 
säkerhetsavstånd hållas för att besiktningen ska kunna ske på ett ändamålsenligt och säkert 
sätt. Generellt sett ska ett hinder placeras så att det inte når luftledningen vid ett eventuellt 
fall.

Kommunens kommentarer:

Avstånd till kraftledningar ska beaktas inom planeringen samt i samband med en etable-
ring/exploatering. Samråd ska hållas med Vattenfall i förekommande fall.

Organisationer och lokala intresseföreningar

Naturskyddsföreningen
Kommunen behöver tänka i nya banor och ha modet till att planera för en hållbar samhälls-
utveckling.  När det gäller vatten så bör kommunen eftersträva blå flagg för stränder, bad-
platser och hamnar. Blå flagg certifieras av Håll Sverige rent. Stränderna ska vara till för alla 
och värdefulla områden ska inte exploateras. Tillstånd till att bygga bostäder i strandskyddat 
område ska ges mycket restriktivt. Utbyggnad bör ske etappvis.

Hållbar utveckling behöver preciseras mer utförligt. Vi måste vara rädda om det som redan 
finns här, det vill säga naturen. Naturvärden bör förädlas och natur nära människor vårdas 



och tysta områden bevaras. 

Kollektivtrafiken behöver utvecklas, något som planen lyfter fram. Vi ser med spänning fram 
emot en anropsstyrd kollektivtrafik.

Kommunens miljömål bör konkretiseras mer. Vi efterlyser till exempel planer kring hur vatt-
net brukas och återvinns, till exempel nytänkande när toaletter ska byggas, hur dusch- och 
diskvatten ska tas om hand och hur trädgårdar kan vattnas. Detsamma gäller för avfallshante-
ring, uppvärmning och byggmaterial. Det handlar om att precisera energismart byggande. 

Naturskyddsföreingen tycker att det är bra att åkermark inte bebyggs, som det står i översikts-
planen. Solceller är ett bra alternativ som bör lyftas fram. I Åsbro pågår ett projekt som hela 
kommunen har nytta av.

Kommunens kommentarer:

Kommunen delar uppfattningen om att ett energismart byggande ska lyftas fram. Planen 
kompletteras för att detta tydligare ska framgå.

Blå flagg kan bli aktuellt för exempelvis Hargebaden, vilket redan är klassat som EU-bad 
idag.

I övrigt sker hänvisning till de sammanfattande kommentarerna. 

Föreningen för Olshammars utveckling
I planen pekas det på att det inte skulle gå att få fler människor som vill bosätta sig i Olsham-
marsområdet pga risker och luft från fabriken. Vi som bor i samhället är inte särskilt störda 
av detta, sannolikt är det mer en fördom än ett problem. Egentligen är det bara vid östlig vind 
eller väldigt mycket dimmoln, som luktproblem kan uppstå. Förhärskande vindriktning är 
västlig och det betyder att lukten snarare känns vid Hammar eller i Zinkgruvan. Däremot är 
den tunga trafiken genom samhället ett större problem. Vissa hus skakar när 100-tals 60-tons 
lastbilar kör för fort på gropig väg. Det vore önskvärt med en separat väg till fabriken, på pla-
nare mark.

Olshammar är annars strategiskt bra placerat för industrietablering vid väg 49, som blir klar 
inom en snar framtid. Det finns möjlighet till etablering vid Hindstorpsvägens båda sidor 
(gamla sågverksområdet).

Vi tycker att det nämns för lite om kulturbygderna i kommunen och undrar över vad det blev 
av de intensiva diskussionerna som förts om ekomuseum. Det skulle kunna bli ett bra kom-
plement till annan turism och kunna frambringa några nya arbetstillfällen.



Kommunens kommentarer:

Planen har omarbetats så att Olshammar och området omkring lyfts fram på ett bättre 
sätt.

I övrigt hänvisas till de sammanfattande kommentarerna. 

Norra Vätterns Bild och Form konstnärer
Föreningen anordnar, sedan 1998, årligen ”Konstrundan”, då över 100 konstnärer ställer ut 
och visar sin konst i hela norra Vätternområdet. Cirka 3000 personer kommer och besöker 
Konstrundan. Utöver detta anordnas Höstglöd tillsammans med andra aktiviteter

Föreningen ställer frågan var konsten nu kommer in, inte minst i samband med det nya kun-
skaps- och kulturcentret. Finns det en plats för konsten där eller har den glömts bort?

Bild- och formkonsten ska ha en given plats i kommunens kulturvisioner och att man ska få 
verka i det nya kunskaps- och kulturcentret, genom att en hall finns där. En utställningsdel i 
biblioteket skulle kunna tjäna flera ändamål. 

I den nya skolplanen finns det också tydliga riktlinjer för hur de estetiska uttrycken ska ges 
plats inom alla ämnen. Där har också bild- och formkonsten en oerhört viktig roll att spela.

Kommunens kommentarer:

Bild- och formkonsten är viktig och ska lyftas upp. Översiktsplanen har kompletterats så 
att all form av kultur lyfts fram och vikten av att kunna utöva den på ett bra sätt, då det är 
kommunens vilja att vara attraktiv inom en mängd områden.
 

Askersundsbyns byalag
I översiktsplanen förekommer två uttryck upprepade gånger; småstadsidyll och förtätning av 
innerstaden. Det är två uttryck som motsäger varandra. Förtätar man staden så försvinner 
de få trädgårdar och gröna ytor som finns kvar. I flera kvarter har så redan skett och det är 
bara sorgligt. Exempel på det är trädgårdarna bakom Apoteket, Hanna Ljungquists hus och 
i riskzonen ligger förmodligen den lilla remsan trädgård  ut mot Sundsbrogatan som ännu 
finns kvar av gamla Eltjänsts gård.

Kommunen riskerar att skjuta sig själv i foten och förstöra den småstadsidyll man säger sig 
värna om.

Jag föreslår en studieresa till Nora, Vadstena och Hjo, några småstadsidyller där man förstått 
att vårda idyllen. 

I både Svensk Byggnadsvårds tidning, Byggnadskultur och i Torp och Gårdar finns rivningen 



av Ahnérska fastigheten med som ett avskräckande exempel på hur en kommun kan hantera 
sin idyll.

Kommunens kommentarer:

Kommunen kommer att arbeta fram områdesbestämmelser för Askersunds stadskärna som 
ska ge riktlinjer och krav för hur bebyggelsen ska utvecklas.

Förtätning är inte alltid av ondo utan är ett sätt att använda befintlig lednings- och annan 
infrastruktur istället för att tillskapa ny eller fölänga eller utveckla befintlig. Ny mark behö-
ver inte tas i anspråk i så stor utsträckning heller, såsom exempelvis jordbruksmark. Gröny-
tor är också viktiga att ha kvar varför en sammanvägning alltid är det mest fördelaktiga. 
Parallellt med översiktsplanearbetet pågår arbetet med en grönstrukturplan för kommunen, 
där Askersunds stad ingår.

Samhällsföreningen Hammarslaget
Projektgruppen, som arbetar med en lokal utvecklingsplan som ska vara färdig i slutet av året, 
vill lämna följande synpunkter:

Ombyggnad av riksväg 50 söderut från Brattebro backe är viktig för etablering och pendling 
till och ifrån Hammar söderut. Ombyggnaden av sträckan Motala-Mjölby innebär att trafiken 
kommer att öka från de 8000 bilar som redan idag passerar per dygn. Det är viktigt att plan-
arbetet kommer igång omedelbart.

Gruppen anser att ombyggnad till 2+1-väg inte är nödvändigt utan kan medföra nackdelar 
för boende och för företag som finns eller vill etablera sig i området.

Bygg ut i tätorten Hammar där infrastruktur idag finns, med utsikt över Vättern med tom-
ter utmed bl.a Ullagrundsvägen och Vintervägen. Undvik bebyggelse längs Hammarsviken, 
vilket ställer krav på minskat buller för de industrier som idag finns på IFHAB:s industriom-
råde. Bygg samman området mellan Strandgården och kyrkan med bostadshus.

LIS-områdesgräns 300 meter vid exploatering av Grönebacke. Jordbruksmark ska bebyggas 
sparsamt.

Promenadstråk är viktiga att utveckla, längs Vättern runt Hammars gård. En cykelväg till 
Askersund är önskvärt.

Se över behovet av kollektivtrafik med anpassade bussar till och från Askersund för familjer 
med ungdomar som utövar någon form av idrott. Kontant betalning på bussen borde införas, 
istället för enbart bankkort.



Kommunens kommentarer

Utbyggnaden av rv 50 är nödvändig för att utveckla stråket och göra det säkert och smidigt. 
Detta innebär förändringar och nödvändiga åtgärder (2+1-väg) för att åstadkomma detta. 
Dialog finns mellan kommunen och Trafikverket med diskussioner kring utveckling av väg-
nätet.

Utveckling av bebyggelse i Hammarsviken ska ske på ett sådant sätt att det gynnar bygden. 
Bullerkravet finns oavsett och företagen behöver hela tiden arbeta med att få ner värdena i 
och med att det ständigt kommer nya direktiv och krav. En tillkommande bebyggelse måste 
anpassas till rådande förhållanden på platsen, d.v.s ta hänsyn till de industrier som finns.

Kollektivtrafiken behöver hela tiden utvecklas och diskuteras kring. Dialogen mellan kom-
munen och utföraren behöver ständigt utvecklas.

Det pågår en utredning kring utäkt strandskydd, dom länsstyrelsen arbetar med. Kommu-
nen får i samband med detta arbete tillfälle att yttra sig.

I övrigt hänvisas till de sammanfattande kommentarerna.

Mariedamms samhällsråd
För att vår ort Mariedamm ska leva, överleva och utvecklas är kommunikation till och från 
Mariedamm A och O. 

För att öka tillgängligheten till Mariedamm vill vi att tågen ska stanna som förr. Vi behöver 
fler bussturer, cykel- och gångvägar i samhället.

Vi vill bevara och utveckla vårt unika kulturarv; masugnsområdet i Mariedamm.

Planera och marknadsför nybyggnation och pensionärsbostäder för dagens och framtidens 
mariedammare.

Kommunens kommentarer:

Kolllektivtrafiken behöver hela tiden utvecklas för att fler ska kunna nyttja den. Det handlar 
om turtäthet samt fler busslinjer. Det behövs en ständig kommunikation och dialog mellan 
kommunen och de som bedriver trafiken.

Värdefulla kulturmiljöer i kommunen lyfts fram då en komplettering har gjorts i översiktspla-
nen. Masugnsområdet i Mariedamm ingår där.

I övrigt hänvisas till de sammanfattande kommentarerna.



Norra Aspamarkens bygdelag
Översiktsplanen går i samma gamla spår och tänket verkar inte vara förändrat och möta upp 
mot dagens och framtidens krav och behov. Klimatförändringen innebär att vi behöver tänka 
nytt och på ett helt annat sätt än vad vi gör idag. Hur mycket behöver Alsen stiga för att det 
ska tränga in i det nya kulturcentret? Lokala kretslopp skulle kunna vara en lösning för fram-
tiden. Omhändertagande och användning av gråvattnet behöver komma till stånd. Vattna 
trädgårdar och åkrar med gråvattnet. 

Strandskyddet ska efterlevas i större utsträckning. Som det ser ut i planen så ska det hellre 
tummas på dessa regler än att inte göra det. Bebggelsutvecklingen vid våra sjöar ger inte för-
utsättningar för att vattnet blir renare. 

Hela landsbygden ska leva men det verkar som om allt fokus ligger på Askersund och Åsbro 
och andra orter med kollektivtrafik. Alla delar av kommunen har inte tillgång till kollektiv-
trafik, vilket inte kan sägas rimma väl med tanken att även landsbygden ska leva. Anropsstyrd 
trafik skulle kunna vara ett alternativ, vilket vi ser fram emot.

Äldreomsorgen behöver erbjuda serviceboende i de olika orterna och inte bestå i en central 
”förvaring” i den centrala staden. Att vara själv hemma och få en kort stunds besök av hem-
tjänsten, äta mikromat och leva i tystnad är inte något som lockar. Bättre och attraktivare 
alternativ måste finnas att tillgå.

Rönneshytta ges endast tre rader i översiktsplanen, trots att det sker en positiv befolkningsut-
veckling i orten. Frågan är hur det kan komma sig?

Kommunens kommentarer:

Utveckling behöver ske där det är attraktivt att bosätta sig eller bedriva verksamhet. Närhe-
ten till sjöar lockar och möjliggör att lån kan beviljas då värdet på huset motsvarar vad det 
kostar att bygga. Självklart ska utvecklingen ske i symbios med infrastruktur, barnomsorg 
och bra vatten- och avloppslösningar, för att det ska bli ett hållbart samhälle. Det ska samti-
digt sparas strandnära och andra natursköna miljöer, för alla att nyttja och glädja sig åt.  

Hanteringen av gråvattnet borde vara ett område att utveckla. Överlag behöver tillgången 
till rent vatten samt bra vatten- och avloppslösningar vara bättre än vad som är fallet idag. 
Utveckling sker dock inom dessa områden.

Klimatförändringen ställer helt andra krav på hur kommunen ska se på mark- och använd-
ningen. Det behövs nya grepp för att möta förändringarna, såsom kraftigare regn och ett 
högre vattenstånd, som en följd av att den globala temperaturen stiger.

Äldreomsorgen behöver ses över och kunna erbjuda bra lösningar och alternativ för våra 
allt fler äldre. Många vill dock bo kvar i sina hem, vilket är en rättighet.



I övrigt sker hänvisning till de sammanfattande kommentarerna. 

Åsbro Intresseförening
När det gäller ”generella riktlinjer” så vill föreningen framföra sin stora besvikelse när det 
gäller hur det omfattande arbete vi lade ner i studiecirkelform för att komma med förslag till 
den nya ÖP:n helt har nonchalerats. I lagstiftningen kring översiktsplanerna poängteras den 
demokratiska processen vid framtagandet av planen. Vi upplevde mycket positivt kommu-
nens öppna attityd under arbetet, men när vi nu ser hur lite hänsyn som tagits har det bytts i 
sin motsats.

I förslaget står att områden nära kollektivtrafiknoder bör exploateras i högre grad än... Vår 
tolkning av detta är att det är främst Askersunds stad och Exploatering ska ske. På flera andra  
ställen i samrådshandlingen framhålls Åsbros stora utvecklingspotential vilket kontrasterar 
starkt mot  de resurser som sätts in på att framställa en fördjupad översiktsplan alternativt 
andra planer för byggnation. Så länge som detta är fallet klingar orden om Åsbros potential 
falskt.

När det gäller grönytorna är det viktigt att de grönytor som sköts även finns utanför Asker-
sunds stad. Vad som beslutas för att underhållas bör beslutas efter dialog med ortsborna.

Regeln om dagligvaruhandeln bör flyttas in under rubriken ”Askersunds stad”. För Åsbro kan 
det bli avgörande att få behålla en butik i samhället är att den nyetableras vid nya 50:an alter-
nativt vid gamla. Vi föredrar att ha en butik i ett mer externt läge än ingen alls.

Under rubriken Åsbro framhålls samhällets goda förutsättningar för ökad befolkning vilket 
kräver prioritering av planarbetet. De nya arbetsplatserna i Hallsberg kommer att skapas inn-
an planarbetet för Åsbro hunnit ge upphov till ny bebyggelse. Det nämns tre sjöar som i första 
hand bör erbjudas tomter i närheten av. Av dessa är två, Åsasjön och Estabosjön, har den 
tidigare  en stor del av stranden upptagen av impregneringen och den senare område som är 
belagt med restriktioner mot byggnation. Sjön Tiborn bör däremot läggas till denna lista med 
möjlighet till sjönära och bra småhustomter. I det sammanhanget är det viktigt att utbyggnad 
av barnomsorg och skola sker i takt med att behoven ökar.

Åsbro är förknippat med kampen för tågstopp hos många, speciellt utsocknes. Om det nya 
dubbelspåret kommer att förläggas i annat läge än det nuvarande kommer diskussionen om 
centrums lokalisering i ett helt nytt läge. Under alla omständigheter kommer stationshuset 
aldrig att få den ursprungliga funktionen igen varför dess funktion som allmän samlingsplats 
bör fastställas. 

Kollektivtrafiken behöver utvecklas och vikten av att kunna ta sig snabbt från Askersund till 
Örebro är stor. För att det ska gå att åka till Örebro på 40 minuter krävs det få stopp längs 
vägen. En busslinje Åsbro-Örebro borde dörför komma till stånd då det finns ett stort kund-
underlag för en sådan linje. Vi vill påtala behovet av angöringsplatser vid kollektivtrafikhåll-
platser. Laddningsstolpar för elbilar och elmoped bör även finnas där.



Äldreboenden bör planeras i de större tätorterna då många vill bo kvar i sitt samhälle i till-
gänglighetsanpassade mindre lägenheter, och inte bara koncentreras till centralorten.

Då Tisarvattnet försämras i en accelererande takt är vikten av att reningsverket i Åsbro tas ur 
drift och avloppsvattnet leds i ledning till centralorten viktig. Då Tisarens vatten är dricks-
vattentäkt för två kommuner anser vi att detta bör vara en del i att förse även samhällena på 
norra Tisarstranden med kommunalt VA.

Kommunens kommentarer:

Kommunen har förståelse för att man i Åsbro anser att resurser inte läggs ner för att göra 
fördjupning och andra planer. Det är dock en del på gång, framförallt ”Åsbro strand”. Åsbro 
kommer även att ingå i den LIS-plan som påbörjas under 2013 och som ska vara klar sen-
sommar/höst 2014. 

Dubbelspårsutredningen, med spårpassage antingen igenom eller förbi Åsbro, är i full gång 
och det finns tankar kring ett tågstopp i Åsbro för att underlätta pendling samt andra resor; 
något som kommunen vill höra hur man i Åsbro tänker kring detta.

Det pågår en utredning kring hur reningsverket i Åsbro ska kunna utvecklas och förbättras 
för att möta de behov som finns, dels idag och dels framöver, i samband med eventuell bo-
stads- och verksamhetsutveckling i Åsbro och längs Tisaren.

Dagligvaruhandel centralt i orten arbeyas in under Askersunds stad. Övrig handel kan dock 
etableras vid för andra tätorter/samhällen gynnsamma lägen, för att möjliggöra fortlevnad 
och utveckling. 

Kommunen håller, parallellt med översiktsplanearbetet, på att ta fram en grönstrukturplan 
för kommunen och där Åsbro ingår.

I övrigt hänvisas till de sammanfattande kommentarerna. 

Kommuner

Hallsbergs kommun
Hallsbergs kommun anser att den digitala versionen av översiktsplanen med utformningen 
som ett interaktivt pdf-dokument är en bra lösning för ett dokument som behöver vara upp-
daterat med gällande information och regler. 

Hallsbergs kommun väljer i samrådsskedet lämna synpunkter på de förslag i Askersunds 
översiktsplan som har mellankommunal betydelse. Kommunen förutsätter att mellankommu-
nala frågor samordnas så som avses i plan- och bygglagen.



Hallsbergs kommmun anser att den vindbruksplan som är under framtagande ska omnämnas 
mer i översiktsplanen än det utrymme som den får idag. Vindkraften är även den en mellan-
kommunal fråga. Även en karta där aktuella områden för vindkraftsutbyggnad pekas ut bör 
finnas med i översiktsplanen. L’änk bör även finnas till vindbruksplanen.

Det kartmaterial som finns med i Askersunds översiktsplan i form av fördjupningar för tätor-
terna Askersund, Åsbro och Åmmeberg är bra och ändamålsenliga men de behöver komplet-
teras. Något som saknas är en markanvändningskartan för kommunen som helhet; riktlinje-
karta, kartor för skogsbruk, energi, vatten, kommunikationer, bevarandefrågor, riksintressen 
etc.

Ingen erinran finns mot miljökonsekvensbeskrivningen.

Kommunens kommentarer:

De mellankommunala frågorna är oerhört viktiga och kan hela tiden utvecklas. Samråd 
med berörda kommuner ska ske, i aktuella och relevanta frågor.

Kartorna har uppdaterats och arbetats in i översiktsplanen

I övrigt hänvisas till de sammanfattande kommentarerna.

Karlsborgs kommun
Karlsborgs kommun har inget att erinra mot förslaget till översiktsplan.

De mellankommunala frågor som berör Karlsborgs kommun behandlas på ett bra sätt och 
kommunen ser fram emot ett utvecklat samarbete med Askersunds kommun i fråga om bland 
annat utveckling av besöksnäringen och trafikinfrastrukturen.

Kommunledningsförvaltningen har i ärendet samrått med bygg- och miljöförvaltningen som 
inte har några synpunkter i ärendet.

Kommunens kommentarer:

Kommunen tackar för kommentarerna.

Kommunala förvaltningar och nämnder 

Barn- och utbildningsnämnden
Nämnden har svårt att som nämnd enas om ett svar. Dock vill man påpeka att nämnden vid 



ett tidigare sammanträde beslutade att dra tillbaka förslaget till Barn- och ungdomsplan. 
Punkten bör därför strykas.

Kommunens kommentarer:

Punkten om barn- och ungdomsplan stryks i översiktsplanen.

Kultur- och fritidsnämnden
Förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget utan anser att det i sin helhet är bra.

Socialnämnden
Socialnämnden har inget att erinra mot planförslaget.

Politiska partier

Miljöpartiet
Attraktiva boendemiljöer är viktigt och vi vill hellre att man skapar områden med sjöutsikt 
än att stycka av enskilda fastigheter i sjönära läge. Det är bra att förtäta istället för att sprida ut 
bebyggelsen, men det är viktigt att skapa grönytor mellan bostadsområden. 
Vi vill värna om Vättern och dess stränder varför vi förordar utökat strandskydd till 300 meter. 
Bebyggelseutveckling bör ske med försiktighet och med stor hänsyn och med ekologiska mate-
rial samt energisnåla byggnader med förnyelsebara uppvärmningsmetoder. 

För att främja en hållbar utveckling behöver utbyggnaden ske på ett sådant sätt att befintlig 
infrastruktur samt vatten- och avloppsanläggningar kan nyttjas i så stor utsträckning som 
möjligt. Miljökonsekvensbeskrivningen lyfter vissa aspekter som översiktsplanen behöver ta 
ställning till.

Effektiv resursanvändning innebär att vi tar tillvara den miljö vi har i vår kommun. Vi bör 
bygga i anslutning till annan bebyggelse och spara våra stränder och tätortsnära natur för 
rekreation. Avfallet bör minskas, mer återvinnas och kompost insamlas till biogas. Energiför-
brukningen skall minskas och endast flödande energi tillåts, såsom sol och vind.  

Det är viktigt att planera för bostadsområden med blandat boende samt att det finns goda 
rekreationsområden i anslutning till boendet. Särskilda stråk för cykling och promenader bör 
anläggas.

För att hela kommunen ska leva är det viktigt att betona  att både förskolor och skolor finns på 
flera orter. Vi vill poängtera det livslånga lärandet där även vuxenutbildning i olika former är 
viktig.

Ett starkt näringsliv är viktigt och kommunen behöver stimulera  nya företag att flytta hit sam-
tidigt som den värnar om befintliga och stöttar dem, genom exempelvis lokala upphandlingar, 
vilket kan ske genom att transporter och klimatbelastning läggs in i upphandlingskraven.



Bra vägar och god kollektivtrafik anbefalles. Vi vill arbeta för fler bussturer än snabbare turer. 
Om restiden till Örebro minskas till 40 minuter betyder det att antalet stopp måste minskas 
och därmed möjligheten för många att resa minskar. Man bör planera för pendlarparkeringar i 
anslutning till hållplatser samt kombination med anropsstyrd trafik för vidare resor med buss.

Kulturmiljön behöver värnas och det är viktigt att Stadslivsmanifestet ger riktlinjerna för hur 
vi kan bevara och utveckla kulturmiljön.  De gamla miljöerna är unika och kan inte återska-
pas, men nya miljöer i gammal stil kan  byggas på vilket gärde som helst.

Värdefulla miljöer längs vissa stränder ska värnas. Ingen bebyggelse i Natura 2000-området 
längs Kyrksjön, stränderna runt Askersund och Solbergaområdet. Vidare är strandlägen runt 
Åmmeberg redan ianspråktagna för bebyggelse. Resten av Kärrafjärden bör fredas, MKB:n 
värnar också värdefulla ekmiljöer. Bastedalen bör inte byggas ut mer och vi är också tveksam-
ma till utbyggnad av Forsaviken.

Kommunens kommentarer:

Utveckling i strandnära lägen ska ske med varsamhet och försiktighet. Det är även viktigt 
bebyggelseutveckling, i så stor utsträckning som möjligt, sker vid befintlig bebyggelse och in-
frastruktur. Hållbara lösningar, vare sig det handlar om VA-anläggningar, vägar och fiber, 
ska strävas efter.

I övrigt sker hänvisning till de sammanfattande kommentarerna.

  
Socialdemokraterna
Det är en hel del redaktionella synpunkter som lyfts fram. 

Socialdemokraterna lyfter fram en rad punkter som är angelägna att trycka på i översiktspla-
nen. Dessa kan sammanfattas i att det är viktigt med ett väl fungerande näringsliv, där både 
etablerade och nya arbetsgivare och företagare ges bra förutsättningar. Dialog mellan kommun 
och företag är en viktig framgångsfaktor. 

Ett väl fungerande föreningsliv samt aktiva föreningar och sammanslutningar i, runt om i 
kommunen, är en resurs och en attraktionskraft. 

Det är viktigt med en välfungerande kollektivtrafik och där den anropsstyrda ses som ett bra 
tillskott.

Det är viktigt att kommunen har bra skolor, för att se till att lärandet blir så bra som möjligt, 
oavsett var i kommunen man bor. Detta är även attraktivt för att locka till sig inflyttare. Samti-
digt ska möjligheten att utbilda sig och förkovra sig, under hela livet, främjas.

För att främja en god folkhälsa samt öka tillgängligheten behöver gång- och cykelvägnätet byg-



gas ut.

Viktigt med att kommunen verkar för att vindkraft, och utvinning av energi från andra 
förnyelsebara energikällor, kommer till stånd i kommunen, som ett sätt att främja en hållbar 
utveckling. 

Kommunens kommentarer:

Översiktsplanen uppdateras avseende de redaktionella synpunkterna.
I övrigt sker hänvisning till de sammanfattande kommentarerna.

Folkpartiet
Folkpartiet ställer sig bakom den politiska visionen för Askersunds kommun år 2025, som 
presenteras i planförslaget.

Partiet vill framhåla vikten av att en hållbar utveckling kommer till stånd. Det finns målkon-
flikter mellan planen och miljökonsekvensbeskrivningen vilka behöver utredas och lösas.
Punkten om dagligvaruhandel bör finnas under Askersunds stad. Eftersom övriga orter inte 
har någon centrumhandel av någon dignitet, kan en sådan bestämmelse helt slå ut handeln 
på en ort.

Beträffande ”trafik och transporter” ser vi tacksamt fram emot att även Askersund får en 
viktig roll i regionens trafikplanering. Samordning av de offentligt betalda resorna, som 
skolskjutsar och färdtjänst samt en utveckling av ett lokalt transportnät mellan kommunens 
tätorter som samordnas med kommunens transporter anser vi vara en viktig del i en trans-
portutveckling. 

Det som står under rubriken ”Landsbygdsutveckling” motsäger det som sägs om var lokali-
seringen av tomter ska ske.

Beträffande den offentliga servicen vill vi poängtera vikten av att en skolplan tas fram. I den 
är det viktigt att den pedagogiska kvaliteten får styra.

Vi vill poängtera vikten av att en god äldreomsorg finns att tillgå även utanför staden, i hela 
kommunen.

Kommunens kommentarer:

Texten kompletteras med att en skolplan ska tas fram, där den pedagogiska kvaliteten ska 
vara styrande.

Äldreomsorgen ska vara bra i kommunen och texten kompletteras i detta avseende.



Enskilda

Calle Bruno, Edö och Örebro
Översiktsplan är ett vägledande dokument av övergripande karaktär. Samrådsversionen är 
väl genomarbetad avseende de aspekter som enligt anvisningar och nuvarande modeller för 
form och innehåll i plandokument av övergripande karaktär. Aktuella opnionsyttringar kring 
detaljplaner visar dock på att metoderna för framtagande kan utvecklas ytterligare. Vådan av 
alltför flexibla och generösa planbestämmelser kan nu t.ex beskådas i Bastedalen och på Edö.

För de flesta medborgarna är kommunal planering svårläst och inte särskilt intressant, varför 
det är svårt att nå ut med budskap och syfte med en plan. Först när effekterna av en plan bör-
jar visa sig gör sig reaktionerna gällande. En bättre dialog och kommunikation mellan kom-
mun och berörda medborgare kan underlätta den framtida planeringen.
Askersunds främsta tillgång är naturresurser av hög kvalitet inpå knutarna. För att vända be-
folkningsutvecklingen måste fler finna att kommunen är en attraktiv bostadsort trots att läget 
ur kommunikationssynpunkt kunde vara bättre och försörjningsmöligheterna fler.

Det unika med Askersund, ur ett regionalt perspektiv, är kopplingen till Vättern.

Kommunens kommentarer:

Den demokratiska processen är inte helt tydlig för gemene man och vilka möjligheter som 
man faktiskt har att påverka och tycka till. Den komunala planeringen kan hela tiden bli 
bättre och mer tillgänglig för att medborgarna ska känna delaktighet och tycka att den är 
intressant. Kommunen arbetar hela tiden med förbättringar för att göra den mer tillgänglig 
för medborgarna.

I övrigt hänvisas till de sammanfattande kommentarerna.  

Kenneth Berglund    Tobias Jansson
Samhällsbyggnadsstrateg   Planarkitekt
Sydnärkes byggförvaltning  Sydnärkes byggförvaltning


