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PLANBESKRIVNING
Detaljplan för del av fastighet Hammar 7:1
(Gustavelund)

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.
Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900.
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 DEL AV FASTIGHET HAMMAR 7:1
(GUSTAVELUND)
Handlingar
Planhandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:1000 (A1)
- Planbeskrivning (denna handling)
- Fastighetsförteckning
- Behovsbedömning
- Samrådsredogörelse
- Granskningsutlåtande
Övriga handlingar i ärendet är:
- Miljöutredning dagvatten (Structor Miljöteknik AB)
- PM Dagvatten (VAP VA-Projekt AB)
Bakgrund
Delar av fastighet Hammar 7:1 i Hammars samhälle används sedan ett antal år tillbaka
av företaget Hasopor till lagring av färdiga produkter innan utlastning till kund. För
att säkerställa produktionen avseende lagringsmöjlighet behöver detaljplanen ändras,
vilket också överensstämmer med översiktsplanens intentioner.
Kommunstyrelsens arbetsutskott i Askersunds kommun beslutade 2018-05-14 (§ 76)
att Sydnärkes byggförvaltning ska genomföra planläggningen.
Planens syfte
Syftet är att ändra gällande planbestämmelser för området, från parkmark till
verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. Genom detta möjliggörs en
lagringsyta som kan nyttjas av Hasopors verksamhet innan leverans till kund.
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 §.
Enligt 2 kap. 10 § PBL ska miljökvalitetsnormer, utifrån föreskrifter i 5 kap.
miljöbalken, följas vid planläggning. Planförslaget bedöms inte medföra några
betydande förändringar som kan innebära att miljökvalitetsnormer överskrids.
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PLANDATA

N 6519591

E 498301

Läge och omfattning
Området för planändringen omfattar ca 3 hektar och berör del av fastigheten Hammar
7:1 belägen i samhället Hammar. Området utgörs av åkermark, mellan verksamheten
Hasopor i norr och åkermark som gränsar i både söder och öster.
Markägoförhållanden
Hammar 7:1 är i privat ägo.

Kartbild som visar planområdets läge.

E 497576

Riksintressen
Geografiska områden som är av nationell betydelse för olika samhällsintressen kan
pekas ut som områden av riksintresse. Planområdet omfattas av ett, och ligger i
anslutning till två riksintressen.
N 6518597

1:3 691

Fastighetsgränser i kartan är översiktliga och saknar rättsverkan, jämför beslut i lantmäterihandlingar och fastighetsrättslig karta/kartor.

© Lantmäteriet

Riksintresse för rörligt friluftsliv och turism
Planområdet omfattas av riksintresset för rörligt friluftsliv och turism enligt 4 kap. 2§
MB som berör Vättern med öar och strandområden. Riksintresset innebär att turism och
det rörliga friluftslivets intressen ska beaktas i planeringen.
Aktuellt planförslag bedöms inte påverka riksintresset.
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Koordinatsystem SWEREF 99 TM

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Riksintresse yrkesfiske
Vättern utgör riksintresse för yrkesfisket, vilket planområdet angränsar till.
Riksintresset innebär att sjön är värd att skydda och åtgärder som negativt påverkar
riksintresset ska begränsas eller undvikas. Detta ställer krav på det som planeras så
dess effekter inte leder till försämring av vattenkvaliteten och förutsättningar för fiskars
fortplantning.
Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset då planområdet endast angränsar till
riksintresset.
Riksintresse för väg
Söder om planområdet är riksväg 50 lokaliserad. Vägen klassas som riksintresse då
den är av särskild betydelse för regional eller interregional trafik. Områden som är av
riksintresse för kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.
Eftersom planområdet inte ligger i anslutning till vägen bedöms inte planen påverka
riksintresset negativt.
Översiktsplan för Askersunds kommun
I den nu gällande översiktsplanen (ÖP) för Askersunds kommun, antagen 2016, är
planområdet utpekat för verksamhetsutveckling. En av planens utgångspunkter är att
hela kommunen ska leva och att landsbygden ska ha möjlighet att utvecklas.
I ÖP:en framgår även att Askersunds kommun tillsammans med näringslivet ska skapa
goda förutsättningar för företagande. Detta gäller både det företagande som redan
finns och möjligheterna till nyetablering. I detta ingår ett snabbt och professionellt
bemötande från kommunens olika verksamhetsgrenar. En bra kommunal grundservice,
en god infrastruktur och lätthanterliga regelverk har hög prioritet. Kommunen ska
således uppmuntra privata initiativ samtidigt som hänsyn ska tas till natur-, miljö- och
kulturvärden på den aktuella platsen.
Detaljplanen bedöms därmed följa översiktsplanens intentioner.
Fördjupad översiktsplan över Norra Vättern och dess stränder
I den gällande fördjupade översiktsplanen (FÖP) avseende Norra Vättern och
dess stränder, antagen 1997, pekas planområdet främst ut som permanet bebyggelse.
Den del av området som idag inte är detaljplanelagt är utmarkerat som jord- och
skogsbruksområde med i huvudsak spridd bebyggelse.
Planförslaget förefaller följa intentionerna med FÖP:en och eftersom detaljplanen
överensstämmer med översiktsplanens syften som är fastställd vid ett senare skede
bedöms planförslaget följa Askersunds kommuns avsikter med området.
Detaljplaner
Gällande detaljplan för den del av området som är planlagd är Byggnadsplan för del av
Hammars samhälle (18-HAM-974). I huvudsak möjliggör planen för industri, bostäder
och handel. Detaljplanen antogs 1965.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Befintlig bebyggelse
Planområdet är idag obebyggt men gränsar till ett mindre bostadsområde i väst samt
industribebyggelse i norr.
Trafik
Planområdet nås via gamla riksvägen (väg 587) och väg 586. Väg 587 ansluter till
riksväg 50 som sedan ansluter vidare mot Askersund och Motala. Väg 586 ansluter mot
Åmmeberg. Hastighetsbegränsningen för väg 587 och väg 586 är 70 km/h.
Kolektivtrafik
Kollektivtrafik passerar området idag genom Länstrafikens busslinje 629. Det finns en
busshållplats lokaliserad på Skyrstavägen strax väster om planområdet.
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 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad för bostäder större än 35
kvadratmeter.
- 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad för bostäder mindre än 35
kvadratmeter.
- 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning
till byggnaden.
Avsteg från riktvärden är:
- Minst hälften av bostadsrummen vänds mot en sida där 55 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå samt 70 dBA 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 dBA maximal ljudnivå vid uteplats överskrids bör den inte göra det med mer
än 10 dBA fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.
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Mark och vegetation
Marken sluttar svagt åt öster och utgörs främst av åkermark med inslag av lövträd i
form av björk och al.
Markavvattningsföretag
Detaljplanen berörs till stora delar av markavvattningsföretaget, Hammar-Lunna
invallningsföretag år 1985. I företaget ingår ett dike längs planområdets östra kant
och en invallning i den nordöstra delen samt en pumpanordning där diket ansluter
till vallen. Markavvattningsföretag är en samfällighet som bildades för att förbättra
markavvattningen och vattenavledningen, oftast för att vinna ny odlingsmark.
Genom att planområdet berörs av ett markavvattningsföretag och att de
förändringar som planen medför kommer att påverka hydrologin inom området
är det viktigt att förändringar som är fastställda i företaget inte genomförs utan
en omprövning av Mark- och miljödomstolen. En omprövning innebär även att
kostnadsfördelningslängden uppdateras med de fastighetsregleringar som skett i
området efter markavvattningsföretagets bildande, vilket behövs för att kostnaderna för
drift och underhåll av företagets anläggningar får rätt fördelning.
Planområdet gränsar även i söder till markavvattningsföretaget Lunna by m.fl.
Värdefulla vatten
Vättern omfattas av en nationell strategi där värdefulla sjöar och vattendrag i Sverige
har pekats ut. Strategin utgör en del av miljökvalitetsmålet ”Levande sjöar och
vattendrag” där berörda myndigheter ska identifiera vattenområden och ta fram ett
åtgärdsprogram för att miljömålet på sikt ska kunna uppnås. Denna strategi är utarbetad
av Naturvårdsverket tillsammans med Riksantikvarieämbetet och Fiskeriverket.
Syftet med strategin är att skydda vattenmiljöer och strandnära miljöer som har rika
naturvärden och visar på biologisk mångfald. Vättern utpekas som ett värdefullt vatten
vilket ställer krav på planering och exploatering i och vid sjön.
Planmrådet innefattas av ett torv- och våtmarksområde som går ut i Vättern
och inom detta område, i planområdets östra del, finns ett större dike. Diket och
delar av planområdet ingår dessutom i ett markavvattningsföretag. Utifrån dessa
förutsättningar är det viktigt att iaktta stor försiktighet och visa hänsyn i samband med
planering och anläggande.
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Översvämningsrisk
Enligt Länsstyrelsens skyfallskartering finns en stor lågpunkt som berör de låglänta
delarna av planområdet. På grund av markens beskaffenhet kan man inte förvänta sig
någon infiltration inom planområdet, detta i kombination med den låga kapaciteten
på avledning i dikena innebär att under perioder med mycket nederbörd blir marken
vattensjuk i ytan och översvämningar i omgivningen kan inte uteslutas.
Geotekniska förhållanden
Enligt den geologiska jordartskartan består den norra delen av planområdet av fyllning,
den sydvästra delen av lera och silt och områdets sydöstra delar av torv.
En vidare geoteknisk undersökning bedöms inte vara erforderligt i detta skede.
Risk för ras- och skred
Längs med befintligt dike, i den östra delen av planområdet, samt i områdets mittersta
delar finns viss risk för ras och skred.
Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom eller i anslutning till planområdet.
Förorenade områden
Det finns inga potentiellt eller konstaterat förorenade områden registrerade
inom planområdet men inom industrifastigheten, norr om planområdet, finns
ett identifierat och branschklassat objekt med riskklass 2.

Befintligt bostadsområde väster om planområdet.
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Miljökvalitetsnormer
Den berörda ytvattenförekomsten för aktuell detaljplan är den naturliga förekomsten
Vättern-Duvfjärden (SE651884-144722) som har en area av 26 km2 och utgör en del
av huvudavrinningsområdet Motala ström (SE67000). Den ingår i distrikt 4, Södra
Östersjön och åtgärdsområdet för Vättern. Det finns fastställda miljökvalitetsnormer,
MKN, för Vättern-Duvfjädern, med statusklassning gällande ekologisk och kemisk
status. Vattenförekomsten klassas idag ha måttlig ekologisk status, där styrande
parameter utgörs av kategorin särskilda förorenande ämnen, på grund av överskridande
värden gällande halten biotillgänglig zink. Även för kategorin hydromorfologiska
kvalitetsfaktorer är status måttlig för att det i anslutning till vattenförekomsten
finns vandringshinder. De biologiska kvalitetsfaktorerna respektive de allmänna
förhållandena (övergödning och försurning) har sammantaget god status.
Gällande kemisk status uppnår förekomsten ej god status och styrande parametrar är
kvicksilver och kvicksilverföreningar samt bromerad difenyleter. Gränsvärdet för
kvicksilver i biota är 20 μg/kg och för bromerad difenyleter 0,0085 μg/kg våtvikt (μg/
kg vv), enligt EU-direktiv 2008/105/EG samt 2013/39/EU. Idag överstigs gränsvärdena
avseende halterna av dessa ämnen i alla Sveriges ytvatten.
Dagvatten
Delar av planområdet ingår i Hammar-Lunna invallningsföretag från 1985.
Invallningsföretagets syfte är att dränera åkermarken i området. Dräneringen görs
genom en pump, belägen nordöst om planområdet, som reglerar vattenflödet från
dikessystemet.

Befintlig lagringsyta på östra delen av planområdet.
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FÖRÄNDRINGAR
Planens huvuddrag
Söder om väg 586 i Hammars samhälle finns en yta som i nuvarande detaljplan är
planlagd som parkmark. Denna yta används sedan ett antal år tillbaka som lagringsyta
av företaget Hasopor AB, där färdiga produkter innan utlastning till kund lagras.
Genom att ändra gällande planbestämmelse från parkmark till verksamheter med
begränsad omgivningspåverkan säkerställs möjligheten för lagring av produkter, vilket
är nödvändigt för att produktionen ska kunna fortskrida.
Planerad bebyggelse
Planförslaget medger verksamheter med begränsad omgivningspåverkan.
Markanvändningen Z - verksamheter är bred och innehåller olika typer av ytkrävande
verksamheter som har begränsad omgivningspåverkan. Det ingår bland annat lokaler
för serviceverksamheter, tillverkning, lager, verkstäder m.m. Handel med varor
som produceras inom området kan ingå i användningen. Det handlar då framför allt
om partihandel. I mindre utsträckning får även försäljning till enskilda förekomma
med varor som producerats i området. Handel med skrymmande varor ingår också
i användningen. I användningen ingår även komplement till verksamheten, så som
parkering och kontor.
Begränsad omgivningspåverkan innebär att verksamheter som i begränsad
utsträckning avger lukt, buller, ljusstörningar eller andra typer av störningar kan
lokaliseras här. Det finns ingen tydlig gräns för när en verksamhet är att betrakta som
störande för omgivningen, utan det är en bedömning som får göras i samband med
bygglovsprövning. Planområdet avses användas som upplag av färdiga produkter innan
leverans till kund men eventuell framtida bebyggelse regleras efter högsta totalhöjd
på 10 meter och största byggnadsarea i procent av fastighetsarea till 50 procent.
Plankartan är även försedd med ett större område med prickad mark där bebyggelse
inte får uppföras i de sydöstra delarna av planområdet. Detta område är istället avsatt
för en dagvattenanläggning (läs mer under rubriken dagvatten nedan).
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Trafik
Befintlig trafikstruktur i området behålls och förändras inte i samband med
planförslaget. Eftersom detaljplanen endast fastställer befintlig användning i området
bedöms genererad trafikmängd vara oförändrad.
I dag finns en anslutning till planområdet längs den norra delen av väg 586. För
att säkerställa att inga nya utfarter tillkommer, vilket skulle innebära en försämrad
trafiksäkerhet, är planområdet till stor del omsluten av utfartsförbud.
Minsta skyddsavstånd för uppförande av nya byggnader från vägområdet
rörande länsväg 586 är 12 meter. Det har säkerställts att detaljplanen följer dessa
skyddsavstånd.
Natur
Eftersom ett utfartsförbud endast får läggas mot allmänna platser har planområdet
försetts med en remsa bestående av några meter naturmark utanför utfartsförbudet.
Denna naturremsa kan även betraktas som en del av diket mot väg 586.
Om eventuella biotoper inom planområdet kan komma att skadas vid en framtida
exploatering krävs att dispens lämnas till Länsstyrelsen i samband med en sådan åtgärd.
Störningar
Detaljplaneförslaget medger verksamheter med begränsad omgivningspåverkan vilket
inte kräver några omfattande skyddsavstånd eller andra störningskydd. Verksamheter
kan dock ändå generera visst omgivningsbuller som exempelvis genom trafik inom
och utanför verksamhetsområdet eller genom ljud som alstras från verksamhetens
fläktar, kompressorer och värmepumpar. Som tidigare nämnts så finns det ingen
tydlig gräns för när en verksamhet är att betrakta som störande för omgivningen, utan
det är en bedömning som kommunen behöver göra från fall till fall i samband med
bygglovsprövningen.
Det föreligger minst 60 meter mellan byggrätt för verksamheter gentemot befintligt
bostadsområde och gräns för bostadsfastighet. Detta bedöms tillräckligt med tanke på
att planförslaget medger verksamheter med begränsad omgivningspåverkan och att
verksamheten, sedan ett antal år tillbaka, redan är i drift.
Vatten och avlopp
Kommunalt vatten och avlopp finns i närområdet.
El och tele
Vattenfall Eldistribution (Vattenfall) har hög- samt lågspänningsledningar inom och i
anslutning till planområdet. Högspänningsledningarna (20kV) har på kvartersmarken
tilldelats ett fyra meter brett u-område på plankartan. Ett u-område har även tilldelats
ledningsrätten (1882-94/36.1) i de södra delarna av planområdet.
Enligt Nät 2012 K § 7.3 får inte byggnader uppföras, marknivån ändras, eller andra
åtgärder vidtagas som äventyrar funktionen eller driften av nätägarens anläggningar.
Eventuell flytt eller förändring av befintliga anläggningar utförs av Vattenfall men
bekostas av exploatören.
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Dagvatten
Structor Miljöteknik AB har utfört en miljöutredning gällande dagvattenhanteringen
i området. I utredningen föreslås lämplig hantering av dagvatten och skyfall med
förslag på åtgärder. Detaljplanen har anpassats med ett område i de sydöstra delarna där
bebyggelse inte får uppföras - detta område är även avsatt för dagvattenanläggningen
vilket regleras genom planbestämmelser på plankartan.
Den östra och södra gränsen av planområdet föreslås höjdsättas och anläggas som en
vall mot dikena utanför gränsen så att dagvatten inte kan strömma ut oreglerat från
planområdet. En dagvattenanläggning med sedimentering, utjämning, oljeavskiljning
och avstängningsmöjlighet föreslås installeras i planområdets sydöstra del.
Sedimenteringsanläggningen föreslås dimensioneras för ett tvåårsregn med avseende
på att den största mängden partikelbundna föroreningar spolas av i och med ”first
flush”. Utjämningsmagasinet dimensioneras för ett tioårsregn. Vid större regn än
dimensionerande föreslås att bräddning utförs på ytan i planområdets nordöstra del så
att det bräddade dagvattnet når recipienten direkt utanför invallningen utan att belasta
dikningsföretagets pumpanläggning innanför invallningen. Den del av planområdet
som ska användas för omlastning kan höjdsättas och anläggas med avrinning
mot dagvattenbrunnar med sedimenteringsfunktion och vidare i täta ledningar till
dagvattenanläggningen för behandling.
Partikulärt bundna föroreningar kan med föreslagna åtgärder sedimentera i
dagvattenbrunnar där de kan omhändertas. En del sediment kan med tiden transporteras
till dagvattenanläggningen i systemets lägsta del där sedimenten kan omhändertas.
Före utloppet till diket öster om planområdet föreslås att en större brunn med minst
innerdiameter 1500 mm installeras för att på ett enkelt och bra sätt kunna kontrollera
de sediment som transporteras genom området. I brunnen kan man omhänderta
sedimenten och även provta dem.
Avloppen från åkermark i invallningsföretaget är dimensionerade för en avrinning vid
högvattenföring på ca 200 l/s och km2. Planområdet är ca 3 hektar, 30 000 m2 = 0,03
km2. Det innebär att utflödet från planområdet får uppgå till max 6 l/s i utloppet till
diket som leder till pumpen. Vid dimensioneringen av föreslagen dagvattenlösning
bedöms detta kunna regleras så att utflödet inte överstiger tillåten utsläppsvolym
till invallningsföretaget. Kostnadsfördelningen för invallningsföretaget kan i ett
senare skede behöva utredas och eventuellt omräknas, beroende på förändringen av
markanvändning i tillkommande verksamhet.
De åtgärder som föreslås ovan innebär att området kan behöva lyftas ut ur
markavvattningsföretaget ”Hammar - Lunna invallningsföretag” alternativt omprövas
via prövning i Mark- och miljödomstolen. Uppförande av dagvattenanläggning
(dikesgrävning, höjdsättning, invallning, etc.) kan även betraktas som vattenverksamhet
och troligen även markavvattning vilket kräver prövning enligt 11 kap. Miljöbalken.
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Miljökvalitetsnormer
Statusklassningen för vattenförekomsten beskriver zink, kvicksilver och
bromerad difenyleter som styrande parametrar avseende förmågan att uppnå
miljökvalitetsnormerna. Tillkommande verksamhet får inte generera ett ökat utsläpp av
dessa ämnen, vilket bedöms kunna regleras i föreslagen dagvattenlösning. I ovan
beskriven brunn bör det regelbundet provtas med avseende på styrande parametrar för
att säkerställa utsläppshalter under tillåtna gränsvärden. Hydromorfologiska
kvalitetsfaktorer bedöms inte påverkas av planändringen.

Brandvattenförsörjning
Brandvattenförsörjningen kan behöva anpassas och utökas. Om materialet som
lagras utgörs av brännbart material behöver tillgången på vatten för brandsläckning
säkerställas. Beroende på lagrad volym och material kan flöden mellan 1200 till 2400
liter/minut bli aktuella i brandpostnätet.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Konsekvenser av planens genomförande
Planområdet är till stor del planlagt sedan tidigare. Området som är planlagt stämmer
inte med rådande förutsättningar men genom detaljplanen säkerställs nuvarande
markanvändning.
Organisatoriska frågor
Sydnärkes Byggförvaltning ansvarar för planarbetet på uppdrag av Askersunds
kommun.
Ekonomiska frågor
Planarbetet bekostas av Askersunds kommun.
Tidplan
Planen hanteras med standard planförfarande.
Samråd: Sommaren 2018
Granskning: Hösten/Vintern 2018/2019
Antagande: Våren 2019
Laga kraft: Våren 2019
Genomförandetid
Genomförandetiden för detaljplanen är fem år efter det att planen vunnit laga kraft.
Ändras eller upphävs planen under genomförandetiden har fastighetsägare som berörs
rätt till ersättning för den skada denne åsamkas. Efter genomförandetiden fortsätter
detaljplanen med dess byggrätter att gälla men ändras eller upphävs planen finns det
ingen rätt till ersättning för de byggrätter som eventuellt gått förlorade.
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för den allmänna platsmarken i området.
Inom kvartersmark ansvarar fastighetsägaren för projektering och genomförande
av eventuell ny bebyggelse samt ansvarar för anläggande och framtida drift av
servisledningar.
Fastighetsrättsliga frågor
Detaljplanen utgör erforderligt underlag för fastighetsbildning. Fastighetsbildning
kan ske då planen vunnit laga kraft. För att genomföra fastighetsrättsliga åtgärder
som föreslås genom detaljplanen krävs en ansökan om lantmäteriförättning hos
Lantmäteriet. Ansvar att ansöka och bekosta lantmäteriförättning åligger åligger den
fastighetsägare som berörs i respektive fall. Kommunen har särskilt ansvar att ansöka
om och bekosta lantmäteriförättning avseende allmänplatsmark.
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Nya fastigheter kan bildas inom markanvändning för verksamheter. Bestämmelser i
gällande detaljplan som berörs inom aktuellt planområde upphävs med anledning av
detaljplanen.
Kommunen har med stöd av detaljplanen rätt att lösa in den allmänna platsen utan
överenskommelse med den berörda fastighetsägaren. Övertagandet av den allmänna
platsmarken kan alltså ske frivilligt eller med tvång. Kommunen är också skyldig att
lösa in den allmänna platsmarken om fastighetsägaren begär det. All mark som inte
ägs av staten kan bli föremål för expropriation. Tanken med lagstiftningen är att det
allmännas möjlighet till expropriation skall leda till frivilliga överenskommelser mellan
kommunen och fastighetsägaren. Ofta träffas en uppgörelse om försäljning av mark
utan att kommunen behöver ta till något tvångsförfarande. Expropriation kan enligt
svensk lag beviljas om speciella allmänna ändamål föreligger, till exempel gäller detta
för allmän platsmark inom detaljplaner med kommunalt huvudmannaskap. Mark för
natur föreslås övergå från berörd fastighetsägare och istället bli kommunal fastighet.
I väst, öst och söder ansluter planområdet till fastighetsgräns mot samfälld mark.
Fastighetsgränsen är registrerad med 0,1 meters felmarginal och denna gräns har
inte varit föremål för fastighetsbestämning och därmed är den inte rättsligt entydig.
Det kan alltså finnas en risk för överlappning mellan planen och det faktiska
läget för fastighetsgränsen vilket kan kräva fastighetsbestämning i samband med
fastighetsbildning i området.

MEDVERKANDE I PLANARBETET

Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning.
Emelie Andersson
Jonas Kinell		
Lars Johansson
Planingenjör		Planarkitekt		Förvaltningschef			
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Högsta totalhöjd är 10 meter,

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

n3

4 kap. 21 §

Emelie Andersson
Planingenjör

Jonas Kinell
Planarkitekt

Lars Johansson
Förvaltningschef

Upprättad av Sydnärkes Byggförvaltning januari 2019

Askersunds kommun, Örebro län.

Del av fastighet Hammar 7:1
(Gustavelund)

Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Planhandlingar

4 kap. 6 §

18KS106

Diarienummer

2019-04-16

Laga kraft

Antagande
2019-03-25

Beslutsdatum

Behovsbedömning

Fastighetsförteckning

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,

ANTAGANDESHANDLING
Detaljplan för

u

Markreservat

Bygglov får inte ges förrän invallning enligt skyddsbestämmelsen
m1 har genomförts, 4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Villkor för lov

Genomförandetiden är 5 år,

Genomförandetid

4 kap. 7 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

4 kap. 12 § 1 st 1 p.

4 kap. 10 §

Invallning med en krönhöjd på +90,5 meter (RH2000),

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,

Huvudmannaskap

m1

Skydd mot störningar

n2

4 kap. 10 §

Område för dagvattenmagasin och dike,

Marknivån höjdsätts till lägst +91,0 meter (RH2000),
Dike,

n1

4 kap. 10 §

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea inom
planområdet är 50%, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

e1

Bebyggandets omfattning

Körbar förbindelse får inte anordnas,

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK

Stängsel och utfart

Verksamheter

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

Z

Kvartersmark , 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

NATUR

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap, 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Administrativ och egenskapsgräns

Egenskapsgräns

Användningsgräns

Planområdesgräns

GRÄNSBETECKNINGAR

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

PLANBESTÄMMELSER

BILAGA 1
Plankarta
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