
 

GRANSKNINGSHANDLING

SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR DETALJPLAN:

HAMNEN
del av Askersund 1:2



Samråd mars april 2011

Det rubricerade förslaget, daterat mars 2011 har varit föremål för samråd enligt plan- och bygglagen 
(PBL) kap 3 §9, under tiden 2011-03-07 - 2011-04-17.

Till Sydnärkes byggförvaltning har 27 yttranden inkommit. I samrådsredogörelsen redovisas yttrandena 
sammanfattade eller i sin helhet, förutom bilagor. Yttrandena är kommenterade. 

Inget att erinra:
Barn- och utbildningsnämndensarbetsutskott   2011-11-30 
Kultur- och fritidsnämnden      2011-12-13 
Nerikes Brandkår      2011-11-23
Polisen       2011-12-01
Tekniska nämnden      2011-11-15

1.  Länsstyrelsen Örebro län
2. Trafikverket region öst
3. Vattenfall eldistribution AB
4. Skanova
5. Socialnämnden 
6. Sydnärkes byggnämnd
7. Sydnärkes miljönämnd
8. Socialdemokraterna 
9. Kjell Ericsson, Agneta Ericsson
10. Catharina Jacobsson
11. Erik Bertilsson
12. Jan Skönvall
13. Kerstin Öhrman
14. Marita Brandensjö, Anders Mogren
15. Boende i seniorboendet på storgatan 5
16. Hotell Norra Vättern
17. Rolf Dalhielm, Garvaregården & Sundsgården
18. Sven Olov Johansson
19. Venus Choklad
20. Tomi Herbertsson
21. Alfred Lundgren
22. Strandhugget



Yttrande statliga myndigheter och bolag

Länsstyrelsen i Örebro län
Detaljplanen har överlämnats till Länsstyrelsen i enlighet med 5 kap 11 § plan- och bygglagen (PBL). Län-
sstyrelsen har beretts tillfälle att lämna synpunkter. 

Syfte
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en levande, attraktiv och småskalig hamnmiljö i Askersund. 
Planen ska skapa möjlighet för fler att nyttja miljön närmast vattnet.

Överensstämmelse med översiktsplan
Detaljplanen strider inte mot gällande översiktsplan.

Miljöbedömning
Kommunen har bedömt att miljöpåverkan inte kan antas bli så betydande att en miljöbedömning enligt 
6 kap 12 § miljöbalken (MB) behöver göras, och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Länssty-
relsen delar denna uppfattning.

Bedömning enligt 11 kap 10 § PBL
Länsstyrelsen kan med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL komma att överpröva kommu-
nens beslut att anta detaljplanen om beslutet innebär att strandskydd enligt 7 kap (MB) upphävs i strid 
med gällande bestämmelser eller bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa på grund 
av buller och föroreningar.

Strandskydd
Enligt planbeskrivningen ska strandskyddet upphävas inom hela planområdet. Länsstyrelsen anser att 
det i planbeskrivningen ska specificeras vilket/vilka särskilda skäl enligt 7 kap 18 c § MB som åberopas 
vid ett upphävande av strandskyddet. Länsstyrelsen anser även att beslutet att upphäva strandskyddet 
ska anges i detaljplanen genom en administrativ bestämmelse, t ex ”a1; Strandskyddet är upphävt”. 
Gränsen för strandskyddet bör också markeras som en illustrationslinje på plankartan. 

Länsstyrelsen anser inte att det är nödvändigt att upphäva strandskyddet för parker samt befintliga 
gator och parkeringsplatser, eftersom dessa markanvändningar inte väsentligt förändrar livsvillkoret 
för djur- eller växtarter och inte heller hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där 
den annars skulle ha fått färdas fritt (7 kap 15 § MB). 

I nordvästra delen av planområdet föreslås en ca 200 meter lång strandremsa öster om hotellet att ex-
ploateras med bostäder. Länsstyrelsen saknar i detaljplanen en beskrivning av detta park- och grönom-
råde, hur det nyttjas och vilken betydelse det har för strandskyddet idag. 

I norra delen av planområdet föreslås gång- och cykelvägar anläggas längs vattnet. Då dessa gång- och 
cykelvägar enligt förslaget är relativt smala anser Länsstyrelsen att kommunen bör se över möjligheten 
att bredda dem. Länsstyrelsen ser annars en risk med att dessa ytor privatiseras om bostäder byggs 
längs dessa smala gång- och cykelvägar. Länsstyrelsen ser dock mycket positivt på att tillgänglighetsfrå-
gan generellt lyfts fram som en viktig del i detaljplanen.

Den föreslagna bestämmelsen för ”WV1”, Småbåtshamn, ger ingen begränsning av hur många broar 
som får uppföras. Bestämmelsen bör därför förtydligas angående detta.

På illustrationskartan är ett flertal bryggor inritade. Det bör på plankartan regleras hur många samt hur 
stora bryggor som får anläggas i planområdet för att begränsa exploatering.
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Buller
Den norra delen av planområdet, där bl a bostäder tillåts, ligger i närheten av riksväg 50 samt Sundsbro-
gatan och exponeras därmed av trafikbuller. Länsstyrelsen anser att en bullerutredning ska göras för 
denna del av planområdet. Detaljplanen ska också säkerställa att gällande riktvärden för vägtrafikbuller 
inte överskrids vid den nya bostadsbebyggelsen.

Föroreningar
I planbeskrivningen anges att en översiktlig markundersökning, samt en geoteknisk undersökning ska 
göras innan bygglov kan ges. Länsstyrelsen anser att detta är lämpligt att reglera i en planbestämmelse.

Förutom att göra markundersökningar inom planområdet är det viktigt att även göra undersökningar 
vid misstänkta förorenade områden som ligger i närheten av planområdet. T ex ligger ett sådant objekt 
på fastigheten Gamla Kyrkogården 2.

Det bör även utredas om det finns en risk att sedimenten i vattnet är förorenade. En ökad mängd båt-
trafik kan leda till att en större mängd sediment grumlas upp och att eventuella föroreningar sprids.

Riksintressen
I planbeskrivningen framgår att planområdet berörs av både riksintresse för kulturmiljövård och riksin-
tresse för rörligt friluftsliv. Det bör även framgå att planområdet delvis berörs av riksintresse för yrkes-
fiske. 

Kulturmiljövård
Planområdet är beläget inom fornlämning RAÄ 187 i Askersund som utgörs av lämningar, s.k. kultur-
lager, av äldre stadsbebyggelse, från 1600-talet och framåt.

Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap Kulturminneslagen [Lag (1988:950) om kulturminnen m.m.]. 
Det är enligt denna lag förbjudet att utan tillstånd av Länsstyrelsen rubba, ta bort, gräva ut, täcka över 
eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning.

Enligt kapitlets 2 § omfattar skyddet även mark kring fornlämningen. Till en fornlämning hör enligt kul-
turminneslagen ett så stort område som behövs för att bevara fornlämningen och ge den ett tillräckligt 
utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Detta område benämns fornläm¬nings¬område. Inom 
det gäller kulturminneslagens skyddsbestämmelser fullt ut.

Enligt 2 kap 12 § Kulturminneslagen ska den som vill rubba, ändra eller ta bort en fornlämning ansöka 
om tillstånd hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen får lämna sådant tillstånd endast om fornlämningen med-
för hinder eller olägenhet som inte står i rimligt förhållande till fornlämningens betydelse.

Som villkor för tillstånd får Länsstyrelsen enligt 2 kap 13 § Kulturminneslagen ställa skäliga krav på 
särskild undersökning för att dokumentera fornlämningen och ta till vara fornfynd eller på särskilda 
åtgärder för att bevara fornläm¬ningen. Innan Länsstyrelsen prövar en ansökan om tillstånd enligt 12 
§, får den besluta om en arkeologisk förundersökning av fornlämningen, om det behövs för att få ett 
tillfredsställande underlag för prövningen eller för att bedöma behovet av att ställa krav på särskild 
undersökning.

Länsstyrelsen anser att den närmare omfattningen och karaktären av aktuell del av fornlämning RAÄ 
187 behöver klarläggas genom en arkeologisk förundersökning. Länsstyrelsen får genom detta under-
lag bedöma om tillstånd enligt 2 kap 12 § Kulturminneslagen kan ges till att få ta bort den del av forn-
lämningen som berörs av arbetena i planområdet och om ett sådant tillstånd i så fall behöver förenas 
med villkor om en större särskild undersökning av den (s.k. slutundersökning).



Kostnaden för de arkeologiska undersökningarna ska enligt 2 kap 14 § Kulturminneslagen betalas av 
arbetsföretagaren, d v s den som vill utföra arbetena.

Länsstyrelsen anser att det är positivt att den nya bebyggelsen ska uppföras med hänsyn till riksin-
tresset för kulturmiljö. Länsstyrelsen anser dock att planbeskrivningen bör precisera vilka värden i 
riksintresset som hänsyn ska tas till. Bestämmelsen ”q” bör ändras till ”f”, eftersom det som anges i 
bestämmelsen inte är en skyddsbestämmelse. 

Vatten
I planbeskrivningen bör framgå att det inom planen finns ett markavvattningsföretag. Inom det plane-
rade området för bostäder finns en vall som har motverkat att vatten har översvämmat marken. 

Upplysningsvis krävs antingen en anmälan om vattenverksamhet eller ett tillstånd för vattenverksam-
het om ytan för planerade bryggor och tillhörande pontoner överstiger 3000 m2. Tillstånd för alla 
planerade bryggor ska sökas samtidigt.

Friluftsområde
Länsstyrelsen anser att ”N”, Friluftsområde, bör begränsas med bestämmelse om högsta byggnad-
shöjd samt förses med prickmark.

Redaktionell synpunkt
För att förbättra plankartans läsbarhet föreslår Länsstyrelsen att egenskapsbestämmelser dras ut på 
vattenområdet med pilar dit där de ska gälla.

I handläggningen av ärendet har enhetschef Eva Kåverud beslutat och Helena Siegert, samhällsplaner-
are, varit föredragande. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kommentar 1:

Vi har på ett bättre och mer utförligt sätt redovisat avgränsningen för upphävande av 
strandskyddet till granskningshandlingen och på vilka grunder. Vi har även breddat GC-vä-
gen till 6m istället för de tidigare 4.5m för att öka tillgängligheten till vattnet för allmänhet-
en. Vi genomförde en bulleranalys och kom då fram till att de norra delarna hade för höga 
bullervärden och har således plockats ur granskningshandlingen.

I granskningshandlingen framgår det även att området delvis ligger inom riksintresset för 
yrkesfiske. Prickmark har lagts in över friluftsområdet för att säkerställa att marken inte 
bebyggs. Förändringar har även gjorts på plankartan för att göra den enklare att läsa.

Vi har ändrat bestämmelsen q till f enligt önskemål. Planbeskrivningen kompletteras med 
ett textavsnitt om de krav enligt 2 kap 13 § kulturminneslagen som gäller fornlämningar och 
de eventuella undersökningar och tillstånd som behöver utföras innan exploatering kan äga 
rum.
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Kommentar 2:

Se kommentar 1.
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Kommentar 3:

Beaktas, och i samråd med Vattenfall har ett E-område lagts in i nordöstra delen av planom-
rådet, samt ett U-område för Vattenfalls 20 kV ledning som passerar sundet.
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Kommentar 4:

Beaktas



Synpunkter kommunala nämnder och politiska partier
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Kommentar 5:

Beaktas, och är ett av huvudsyftena med detaljplanen.
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Kommentar 6:

Nordvästra sidan av planområdet har utgått i granskningshandlingen då synpunkter kom in 
att byggnationen inte var önskvärd.

Korrigering har gjorts av byggrätterna i sydöstra delen av planområdet för att minimera 
skymd utsikt.
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Kommentar 7:

Det är viktigt att byggnationen blir så pass tät att den skapar ett gaturum, men ändå inte 
så tät att den tar all utsikt för de som bor bakom.

Förhoppningen är att så många av de äldre träden i området som möjligt ska gå att återan-
vända/bevara i projekteringen.

Sjöbod och småskalighet ger alla en känsla av vilken typ av miljö som vi hoppas skapa, och 
mitt inne i en stadskärna så är knappast två våningar att beteckna som högt eller storska-
ligt. Med rätt utformning så kommer det upplevas som ett mycket pittoreskt område.
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Kommentar 8:

Beaktas, se kommentar 6.
Sjömackens placering är idag under utredning och kommer antagligen att finnas i närområ-
det till denna detaljplan då den är en viktig funktion för hamnen.
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Kommentar 8:
Det här är inte en detaljplan som på något sätt har skyndats fram, och kommunen har 
genomgående haft en bred dialog med både medborgare, näringsidkare och myndigheter 
för att kunna få fram en detaljplan som på bästa möjliga sätt möjliggör för en hållbar och 
attraktiv miljö. Vi har inte obegränsat med mark idag och förtätningsprojekt likt detta är 
mycket vanliga då det inte tar i anspråk jordbruksmark eller kräver stora infrastruktur-
investeringar. En detaljplan är nästan aldrig enkel och framförallt inte en i en stadskärna 
som denna. Det är många privata intressen i området och många har åsikter, detta är jät-
tebra och något vi lyssnar på genom hela processen, men för att få till en förändring och 
förbättring av området så är det viktigt att se till samhällsnyttan och inte enbart till enskil-
das åsikter. Vi beaktar synpunkterna.
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Kommentar 9:
Se kommentar 8.
Området närmast sundet på östra sidan har inte varit ett grönområde på länge, utan stora 
delar av området har varit en privattomt som varit inhägnad där ingen tillgänglighet fun-
nits. Det har även inte funnits tillräckligt med resurser att sköta om marken så den har 
förfallit och varit ett mycket oattraktivt inslag i hamnmiljön. 

Trafikföringen kommer fungera precis som tidigare, och kommer inte på något sätt att be-
gränsas av trädäcken.

Synpunkterna beaktas och tas med i arbetet.
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Kommentar 11:
Frågan om ägandet av parkeringsplatser är inte något vi tar i denna detaljplan, övriga syn-
punkter beaktas.
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Kommentar 12:
Utsikten ingår inte i ett fastighetsförvärv, däremot så inser vi att den är väldigt viktig och 
därför så har vi i största möjliga mån utformat planbestämmelserna för att husen framför 
ska skymma så lite som möjligt men ändå vara ett positivt inslag i miljön. Vad det gäller 
hastigheten på Sundsbrogatan så är det inte något som regleras i denna detaljplan utan i 
trafikföreskrifterna. Se även kommentar 8. 
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Kommentar 13:
Se kommentar 8,  Vi håller helt med om att en riktigt bra restaurang hade varit önskvärt i 
hamnen, men tyvärr kan vi inte styra det i ett detaljplanearbete utan vi kan endast möjlig-
göra för funktionen. Vi måste kunna bygga på mark inne i staden i närheten av redan 
etablerad bebyggelse för att kunna få ett hållbarare samhälle som inte bara tar större ytor i 
anspråk hela tiden. Visst att detta medför konflikter, men tyvärr är det nödvändigt.

Kommentar 14:
Se kommentar 8 och 13.
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Kommentar 15:
Se kommentar 8, 12 och 13.
Vad det gäller kostnad för byggnation så är det inte nödvändigtvis Askersunds kommun 
som kommer att genomföra byggnationerna.

Detta planförslag är förankrat helt enligt plan- och bygglagen och erforderliga beslut har 
tagits i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen. Det är viktigt att poäng-
tera att detta inte är ett färdigt förslag utan just bara ett förslag som politikerna ville ta ut 
på samråd med medborgare och myndigheter. Förslaget har förändrats till granskningske-
det och den byggrätt som hänvisas till har tagits bort.

Det mycket vackra seniorboende som ni bor i byggdes så sent som på 90-talet och det var 
stor debatt om att det skulle bygga för utsikten för andra, men nu i efterhand så ser man 
vilket vackert tillägg det varit till staden. Så är det ofta med förändringar.
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Kommentar 16:
Se kommentar 6, 8, 12 och 13.
Parkeringen har utgått i granskningshandlingen.
Synpunkterna i övrigt beaktas.
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Kommentar 17:
Synpunkterna beaktas, och justering av parkeringsytan har genomförts.
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Kommentar 18:
Se kommentar 8, 12, 13 och 15.
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Kommentar 19:
Se kommentar 16.
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Kommentar 20:
Se kommentar 12 och 13.
Synpunkterna beaktas.



2011-11-20

    Kommunstyrelsen
    Askersunds kommun

Yttrande angående detaljplan för Askersunds hamn del av Askersund 1:8 m.fl.

Jag motsäger mig den nu framtagna detaljplanen för Askersunds Hamn, jag anser inte att detaljplanen kom-
mer att främja Askersunds utveckling. Inte heller ser jag detaljplanen som gynnande för varken boende eller 
fastighetsägare i området. 
      Som heltidsboende och egenföretagare i hamnen är jag mycket kritisk till det hela. 

Jag citerar texten ur planbeskrivningen av samrådshandlingen ”Planen syftar till att möjliggöra för en 
levande, attraktiv och småskalig hamnmiljö i Askersund.” 
Detta låter givetvis väldigt positivt för staden men att uppföra fastigheter som enligt planen skall vara upp 
till 7 meter höga längs Sundsgatan är allt annat än ”småskaligt”.
Byggnader på denna höjd kommer att skymma för boende i närheten.
Antagligen kommer sundet dessutom att få ett förminskat utseende för besökare och förbipasserande. Byg-
gnaderna kommer att vara abstrakta och opassande i en annars attraktiv hamn. Mindre sjöbodar är att före-
dra. 

För att bidraga till trivsel och harmoni i Askersunds hamn så bör fria ytor finnas.
Är det inte trevligt att gå längs med vattnet och blicka utöver en gräsäng och en flock sjöfåglar. Eller kanske 
ha möjlighet till att ta med sin hund och sätta sig på en bänk vid sundet på grön och fin mark en vacker som-
mardag.
Om alla fria ytor både längs sundet, hamnen och strandparken skall bebyggas så finns inte så stora möj-
ligheter till detta. Askersunds kommun bör beakta strandskyddet. 

I samrådshandlingen så står det att båttrafiken är en stor del i turismnäringen i Askersund.
Trots detta så valde Askersunds kommun att inte stödja Motala Express.
En möjlighet att få ha kvar fartyget i Vättern fanns men kommunen tog inte tillfället i akt.
Askersunds kommun väljer nu att lägga stora summor pengar på nya projekt för att få fler besökare och 
invånare till staden, även om det innebär nedskärningar.
Nedskärningarna går ut över de nuvarande invånarna. Varför inte avklara ett projekt i taget? Kommunen 
borde försöka bibehålla de få saker som starkt bidrar till fler besökare innan det är försent.

På uteserveringen framför fastigheten Sundsbron 7 (Strandhuggets f.d. uteservering) så anser jag inte att 
några byggnader skall vara tillåtna. Det kompletta kök med bar som Wärdshuset Sundsgården uppfört (tvärs 
över gatan) är under all kritik och den nya detaljplanen anser jag inte skall tillåta någon som helst byggnad 
(med undantag för tillbehör till uteserveringar, såsom markiser m.m.) på platsen, uteserveringen skall själv-
fallet tillhöra restaurangen i fastigheten, så som det varit många år tillbaka.
 
Gällande hamnscenen som nu inritats i planen så motsäger jag mig den helt.
Jag hävdar att tidigare beslut som tagits av diverse myndigheter skall gälla, alltså att scenen skall flyttas eller 
rivas. Jag anser att Askersunds kommun skall följa gällande lagar och följa de beslut som högre instanser 
tagit tidigare år. Hamnscenen bryter mot gällande plan och Askersunds kommun kringgår den genom en ny 
detaljplan.

Som boende på fastigheten Sundsbron 7 så kan jag inte acceptera en så stor scen på den nuvarande platsen. 
Hamnscenen skymmer utsikten och minskar ljusinsläppet betydligt.
Den blockerar också ut och infart till fastigheten.
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Jag vill också nämna att det i de samrådshandlingar jag gått igenom står kort om trafiken på Sundsbrogatan, 
”Sundsbrogatan, som leder vidare in mot centrum, är förhållandevis hårt trafikerad”. Detta är högst an-
märkningsvärt då Askersunds kommun skrivit att Sundsbrogatan inte är hårt trafikerad och inte heller bull-
rig, detta i en annan detaljplan för Sundsbron 2 och 8. Enligt min tolkning så verkar det variera beroende på 
vad det gäller.

Alfred Lundgren   
Sundsbrogatan 2
696 30 Askersund

011-11-20

  Yttrande av detaljplan för Askersunds hamn

Vi motsäger oss delar av den nya detaljplanen för Askersunds hamn, Askersund 1:8 m.fl. Vi anser ej att hän-
syn till fastighetsägare, näringsidkare och boende tagits vid utvecklandet av planen.

Vi motsäger oss exempelvis att hamnscenen (Sundsbron 6) skall finnas i angränsning till fastigheten Sunds-
bron 7. Vi åberopar i detta fall tidigare beslut om avslag av bygglov.
Hamnscenen påverkar Strandhugget och Kafé & Restaurang Hamnens uteservering väldigt negativt.
Verksamheternas transporter och eventuella varutransporter måste väja för scenen då den blockerar in och 
utfart till Sundsbron 7.

Ingen utav de inblandade parterna i verksamheten Strandhugget godkänner någon typ av byggnad på Hamn-
gatan 1, utanför restaurangen Strandhugget (ursprungliga Strandhugget).

Vi har frågor angående kartan i samrådshandlingarna.

Vi önskar också få mer tid för synpunkter.

Undertecknat: Strandhugget

Alfred Lundgren       
Sundsbrogatan 2      
696 30 Askersund      

Birgitta Eckers Björnberg
Gårdsjögatan 50
696 32 Askersund
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Kommentar 21:
Se kommentar 8, 12, 13 och 15.
Synpunkterna beaktas.

Kommentar 22:
Se kommentar 8, 12, 13 och 15.
Ytterligare tillfälle för synpunkter är i granskningsskedet.
Synpunkterna beaktas.



Tobias Jansson    Kenneth Berglund
Planarkitekt     Samhällsbyggnadsstrateg
Sydnärkes Byggförvaltning   Sydnärkes Byggförvaltning

Ove Sahl
Förvaltningschef
Sydnärkes Byggförvaltning


