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FÖRORD
Efter flera års arbete med kommunens strategiska och översiktliga
fysiska planeringsfrågor kan vi nu presentera Askersunds kommuns
Översiktsplan, som är ett dokument som klargör hur kommunen i stora
drag planerar att använda sina mark- och vattenområden de närmaste
5-10 åren.
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska alla kommuner ha
en översiktsplan. Den ska vara aktuell, vilket innebär att
kommunfullmäktige en gång varje mandatperiod ska ta ställning till
översiktsplanens aktualitet.
Översiktsplanen är kommunens viktigaste strategiska och demokratiska
instrument för mark- och vattenanvändningen. Kommunen har
formulerat fem mål som visar hur vi vill att kommunen ska utvecklas
och hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras. Förutom att
tydliggöra visionen, mål och strategier för framtiden ska den samtidigt
ge vägledning för beslutsfattande i plan- och byggfrågor.
Översiktsplanen ska vara en ledstjärna för utvecklingen i kommunen
och medborgarna ska känna stolthet över sin kommun och även locka
andra att bosätta sig här. Vi ska bidra till en positiv miljöpåverkan
samtidigt som kommunen utvecklas på ett dynamiskt och hållbart
sätt. Kommunens natursköna områden ska värnas och fler ska kunna
uppleva dem, en tillgänglighet för alla!

Madeleine Andersson
Kommuncehf
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1. BAKGRUND
& SYFTE

PLANERINGSSYSTEMET
Det planeringssystem vi jobbar efter i Sverige
idag grundar sig på Plan- och bygglagen, PBL.
Den inledande portalparagrafen i PBL, 1 §, förklarar kort lagens syfte och innehåll:
I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande.
Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till
den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens
samhälle och för kommande generationer.
I PBL regleras även det kommunala planmonopolet vilket innebär att det är en kommunal
angelägenhet att planlägga mark och vatten.
Det är kommunen som antar planer enligt de
lagar som finns och det är även kommunen som
ensam bestämmer om planläggning ska komma
till stånd eller inte.
Plansystemet är inte hierarkiskt då detaljplaner kan upprättas i strid med översiktsplanen
och lov kan grundas direkt på tillämpning
av plan- och bygglagen och miljöbalken.
Områdesbestämmelser är dock knutna till kommunens översiktsplan.

REGIONAL PLANERING
Plan- och bygglagen möjliggör för att bilda ett
regionplaneorgan för att hantera kommunöverskridande planfrågor. Formella regionplaneorgan, utpekade av regeringen, finns idag
endast för Stockholms- och Göteborgsregionen.
Utöver de regionplaneorgan som regleras i PBL
drivs dock även andra former av regional planering runt om i Sverige.
Region Örebro län är den gemensamma arenan
för regionalt utvecklingsarbete och bildades av
länets kommuner och landstinget 2014.

ÖVERSIKTSPLANERING
Varje kommun ska ha en kommuntäckande
översiktsplan som talar om hur kommunen
vill främja en lånsiktig god utveckling när det
gäller bebyggelse och mark- och vattenanvändning. Översiktplanen underlättar för kommande detaljplanering och lovgivning genom
att ge en helhetsbild av kommunens utveckling
i relation till den fysiska strukturen.
Kommunens översiktsplan är inte bindande
utan utgör ett vägledande och strategiskt dokument. För att nyttan av översiktsplanen ska
fortgå finns det ett krav på kommunfullmäktige
att ta ställning till aktualiteten i översiktsplanen
under varje mandatperiod.
Fördjupade översiktsplaner kan tas fram över
mindre geografiska områden, som en enskild
ort inom kommunen, eller som en tematisk fördjupning gällande exempelvis vindkraft.
Processen för att ta fram en översiktsplan
inleds med att ta fram relevant underlag genom
dialog med flera instanser och framförallt kommunens medborgare. Detta underlag leder till
ett preliminärt planförslag som skickas ut på
samråd.
Samrådet ska genomföras med Länsstyrelsen,
berörda kommuner och regionala organ
som har ansvar för regionalt tillväxtarbete
och planering av transportinfrastruktur.
Kommunmedborgarna och enskilda i övrigt,
andra myndigheter och sammanslutningar som
kan ha ett väsentligt intresse av förslaget ska
ges tillfälle att delta i samrådet.
Genom samrådet förbättras beslutsunderlaget
och ger de berörda insyn i arbetet.

Uppdraget för Region Örebro län är att samla
resurser och kraftfullt arbeta för hållbar tillväxt,
utveckling och god livskvalité i hela regionen.
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Efter samrådstiden följer en bearbetningsprocess av det första planförslaget och till hjälp
tas en samrådsredogörelse fram där kommunen
tar ställning till de synpunkter som inkommit
under samrådstiden.
De yttranden som inkommit under samrådstiden föranleder förändringar i översiktsplanehandlingarna och resulterar i en utställningshandling. Utställningshandlingen ska ställas ut
i minst två månader för att återigen granskas.
Efter utställningstiden justeras planförslaget
och om väsentliga ändringar sker måste planförslaget ställas ut igen. Om endast mindre
slutjusteringar behövs kan planen antas av
kommunfullmäktige och vinner sedan laga
kraft om den inte blir överklagad.
Eftersom översiktsplanen inte är juridiskt bindande kan själva innehållet i översiktsplanen
inte överklagas. Beslutet om antagande av
översiktsplanen kan dock överklagas om inte
planen har tagits fram på ett lagenligt sätt.

DETALJPLANERING
Detaljplanering är ett sätt för kommunen att
pröva lämpligheten för en viss användning
av ett mark- eller vattenområde. Detaljplanen
reglerar användingen och är bindande vid prövning av lov.
I PBL finns bestämmelser om när kommunen
måste ta fram en detaljplan innan lov får ges.
Det är dock kommunen som avgör när och var
en detaljplan tas fram.

OMRÅDESBESTÄMMELSER
Ytterligare ett planinstrument som kommunen kan använda är att reglera ett geografiskt område genom områdesbestämmelser.
Områdesbestämmelser kan ses som ett mellanläge mellan översiktsplanering och detaljplanering. Genom områdesbestämmelser åstadkoms
en övergripande reglering och möjligheter att
förhindra åtgärder som omöjliggör eller försvårar att marken och vattnet används på det sätt
som anges i översiktplanen.

ARBETSPROCESS
ÖVERSIKTSPLAN
Arbetet med den nya översiktsplanen inleddes
under 2009 genom en omfattande dialog med
kommunens medborgare. Processen fortsatte
sedan politiskt för att ta fram en målbild av
hur Askersunds kommun ska se ut år 2025.
Kommunens förvaltningar har sedan fått i
uppdrag att undersöka hur vi kan nå upp till
målbilden på ett hållbart sätt och vilka åtgärder
som behöver genomföras för att målbilden ska
realiseras.
Genom ett första samråd kring översiktsplanen
inkom ett stort antal relevanta synpunkter på
utveckling och förändring av planen. Dessa
synpunkter blev underlag för det fortsatta arbetet och resulterade i att ett utvecklat förslag
sändes ut på utställning.
Utställningen pågick under drygt två månader
under årsskiftet 2013-2014. Under utställningstiden inkom yttranden som legat till grund för
ännu ett varv av förbättringsåtgärder av planen.
De väsentliga ändringarna föranledde en andra
utställningsperiod av översiktsplanen.
Efter den andra utställningen bearbetades översiktsplanen till denna antagandehandling.
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ÖVERGRIPANDE MÅL
Förutom regionala planer och måldokument
och de planer och mål som Askersunds kommun har satt, finns det internationella och
nationella mål och åtaganden som den kommunala planeringen måste ta hänsyn till.

Strävan mot en hållbar utveckling grundar sig i
en insikt om att jordens resurser är ändliga och
att vi måste hushålla med dem för att kommande generationer ska ha samma möjligheter
som vi har idag.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Det hållbara samhället är ett samhälle där
ekonomisk utveckling, social välfärd och sammanhållning förenas med en god miljö. De tre
perspektiven betraktas som likvärdiga och en
hållbar utveckling uppstår i överlappningen
dem emellan.

De mänskliga rättigheterna är universella
och gäller för alla och envar. De slår fast att
alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och
rättigheter.
FN:s allmänna förklaring och de två
FN-konventionerna från 1966 (konventionen
om medborgerliga och politiska rättigheter
samt konventionen om ekonomiska, sociala
och kulturella rättigheter) innehåller tillsammans med de regionala konventionerna en lång
rad rättigheter som innefattar grundläggande
friheter, rätten till skydd mot övergrepp och
rättigheter för att tillgodose de grundläggande
behoven.

Den hållbara utvecklingen är endast möjlig om
alla tre dimensionerna beaktas. Det handlar
därför inte enbart om den ekologiska aspekten.

EUROPEISKA
LANDSKAPSKONVENTIONEN

Översiktsplanen är ett av kommunens mest
övergripande och vägledande dokument och
bör därför genomsyras av jämlikhet och principerna för de mänskliga rättigheterna. Några
områden är mer påtagliga i den fysiska planeringen och har därför lyfts fram i avsnitten
nedan.

Sverige har ratificerat den europeiska landskapskonventionen (ELC) som trädde i kraft
den 1 maj 2011. Konventionen understryker
att landskapet är en gemensam tillgång och ett
gemensamt ansvar. Landskapet har en rad olika
värden och anspråk, såsom kulturella, ekologiska, estetiska, sociala och ekonomiska. Syftet
är att planera för ett landskap som innehåller
de olika aspekterna. Askersunds kommun ska i
samband med planering av sin mark- och vattenanvändning beakta den europiska landskapskonventionens perspektiv.

HÅLLBAR UTVECKLING

FOLKHÄLSOPERSPEKTIVET

Askersunds kommun arbetar för en hållbar
utveckling i enlighet med den definition som
FN:s världskommission för miljö och utveckling angav i Brundtlandsrapporten (1987);
nämligen att:

Det övergripande målet för folkhälsan i Sverige
är att skapa samhälleliga förutsättningar för en
god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.
Folkhälsa handlar om allt från individens egna
val och vanor till strukturella faktorer som
yttre miljöer och demokratiska rättigheter i
samhället.

”En hållbar utveckling ger ett samhälle som
kan tillfredsställa sina nuvarande behov utan
att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina.”
Hållbar utveckling omfattar tre dimensioner,
social/kulturell, ekologisk och ekonomisk.

Folkhälsan är ett gemensamt ansvar för samhället och folkhälsoperspektivet bör därför finnas
med även i en kommunal översiktsplan.
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BARNPERSPEKTIV
Barn är personer mellan 0 och 18 år.
FN:s konvention om barnets rättigheter
(Barnkonventionen) är en internationell överenskommelse som gäller inom de stater som
undertecknat den. Sverige har valt att anpassa
den svenska lagstiftningen så att den överensstämmer med Barnkonventionens regler.
Artikel 3 i barnkonventionen slår fast att
barnets bästa ska komma i första hand. Det
gäller vid alla slags åtgärder och beslut som
berör barnet. Principen omfattar alla områden
där barn påverkas, oavsett om det är inom
offentliga eller privata institutioner, domstolar,
myndigheter eller lagstiftande organ.
Den fysiska miljön har mycket stor betydelse
för barns liv och utveckling. Tillgänglighet,
rörelsefrihet och säkerhet är viktigt för barns
möjlighet till utveckling och frihet att leka.
Det är viktigt att planer anpassar kommunens
fysiska miljöer till barnens behov och att konsekvenserna för barnen tas i beaktande.

INTEGRATION
Målet med den nuvarande nationella integrationspolitiken är lika rättigheter, skyldigheter
och möjligheter för alla oavsett etnisk och
kulturell bakgrund. När det gäller den fysiska
planeringen bör ett aktivt och förebyggande
arbete mot boendesegregation vara en naturlig
och prioriterad del, t ex genom en varierad och
blandad bebyggelse. Interkulturell förståelse
och integration sker genom personliga möten.
Ett sätt att skapa förutsättningar för och stimulera sådana möten är att prioritera lämpliga
platser i det offentliga rummet.

JÄMSTÄLLDHET
Jämställdhet innebär att kvinnor och män har
samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet.
Jämställdhet förutsätter en jämn fördelning
av makt och inflytande, samma möjligheter
till ekonomiskt oberoende, lika villkor och
förutsättningar i fråga om företagande, arbete,
arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i
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arbetet, lika tillgång till utbildning och möjligheter till utveckling av personliga ambitioner,
intressen och talanger, delat ansvar för hem
och barn samt slutligen frihet från könsrelaterat
våld.
Den fysiska miljön spelar stor roll i möjligheterna till ett jämställt samhälle och det är av
stor vikt att det tas hänsyn till i den övergripande samhällsplaneringen.

FN:S KONVENTION OM
RÄTTIGHETER
FÖR PERSONER MED
FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Konventionens syfte är att främja, skydda och
säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning
och att främja respekten för deras inneboende
värde.
Sverige medverkade aktivt i FN:s arbete med
att förhandla fram konventionen, och som en
följd av riksdagens godkännande beslöt regeringen den 4 december 2008 att Sverige skulle
tillträda konventionen. Sverige anslöt sig också
till det frivilliga protokollet om enskild klagorätt. Det frivilliga tilläggsprotokollet innebär
att en stat kan välja att godkänna att enskilda
personer eller grupper av personer har möjlighet att klaga till en övervakningskommitté om
de anser att deras rättigheter kränkts.

TILLGÄNGLIGHET
En ökad tillgänglighet handlar om den demokratiska rätten att kunna röra sig fritt och kunna
verka i samhället även för personer med funktionsnedsättning. I takt med att den åldrande
andelen av befolkningen ökar, samtidigt som
människor med funktionsnedsättningar ges ett
starkare skydd för rätten att leva ett självständigt och oberoende liv, ökar kraven på god
tillgänglighet i alla miljöer.
Tillgänglighetsperspektivet behöver synas
genom alla nivåer från planering till byggande
och ingår därför som ett övergripande åtagande
i den kommunövergripande översiktsplanen.

MILJÖKVALITETSNORMER

EU:S VATTENDIREKTIV

Miljökvalitetsnormerna infördes med miljöbalken 1999 för att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor som till
exempel trafik och jordbruk. Utgångspunkten
för en norm är kunskaper om vad människan
och naturen tål. Normerna kan även ses som
styrmedel för att på sikt nå miljökvalitetsmålen.
De flesta av miljökvalitetsnormerna baseras på
krav i olika direktiv inom EU.

Europaparlamentets och rådets direktiv
2000/60/EG har slagit fast en ram för den
europeiska gemenskapens vattenpolitiska samarbete. Vattendirektivet trädde i kraft december
2000 och ska vara genomfört i medlemsländerna år 2015, vilket är ett första etappmål.
Med hjälp av vattendirektivets systematiska
angreppssätt är ambitionen att uppnå god vattenkvalitet i alla vatten. I Sverige finns nu fem
vattendistrikt med en vattenmyndighet i varje
som har till uppgift att genomföra den nya
vattenförvaltningen.

Idag finns det miljökvalitetsnormer för föroreningar i utomhusluften, parametrar i vattenförekomster, kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten och omgivningsbuller. Myndigheter
och kommuner ska vid tillsyn, tillståndsprövning och planering se till att de normer som
gäller uppfylls.

NATIONELLA MILJÖMÅL
Sveriges riksdag har beslutat att anta 16 miljökvalitetsmål som gäller för hela landet. De
svenska miljökvalitetsmålen antogs 1999 och
omfattar allt från luften vi andas och vattnet vi
dricker, klimatfrågan och kemikalier till livet
i skogarna, på odlingsmarkerna och myrarna.
Nedan redovisas de 16 miljömålen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bara naturlig försurning
Begränsad klimatpåverkan
Ett rikt odlingslandskap
Ett rikt växt- och djurliv
Frisk luft
Giftfri miljö
Grundvatten av god kvalitet
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Levande skogar
Myllrande våtmarker
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö
God bebyggd miljö
Hav i balans samt levande kust och
skärgård
• Storslagen fjällmiljö
Miljömålen ska styra Sveriges miljöarbete och
visa vägen till ett hållbart samhälle. Inom en
generation, till 2020 ska de stora miljöproblemen vara lösta.

Riksdagen och regeringen beslutade om nationell lagstiftning, vilket innebar en komplettering av miljöbalken och en särskild vattenförvaltningsförordning (SFS 2004:660) samt organisation för den svenska vattenförvaltningen.
Meningen med direktivet är att etablera en ram
för enhetliga regler på EU-nivå för skydd av
europeiska vatten; sjöar, vattendrag, kustvatten
och grundvatten.
Kompletteringen handlar främst om att förbättra miljöarbetet genom en gemensam lagstiftning för vatten, bland annat försöker man
minska föroreningar, främja hållbar vattenanvändning, förbättra tillståndet för existerande
akvatiska ekosystem samt reducera effekterna
av översvämningar och torka.
Askersunds kommun ligger delvis inom Norra
Östersjöns vattendistrikt och delvis inom Södra
Östersjöns vattendistrikt. Vattenmyndigheterna
i dessa distrikt har bedömt det finns risk att en
av kommunens grundvattenförekomster inte
uppnår ”God kemisk status 2021”.
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2. ASKERSUND IDAG
Norra Vätterns stränder har varit bebodda
sedan forntiden. Transporter över vatten
var länge den förhärskande metoden
för att frakta varor och människor och
utmed kusterna anlades också våra första
städer. Vid Vätterns nordspets fanns goda
förutsättningar för att skeppa in och ut
gods och varor. Här anlades Askersund
som tidigt blev ett betydelsefullt handelsoch omlastningscentrum för vidare
transporter till och från Hjälmaren och
Bergslagen.

Tendensen har varit att kommunen minskar
med 80-100 personer varje år fram till
år 2013 då invånarantalet ökade med 85
personer under året och har därefter varit
fortsatt positivt.

Vid mitten av 1300-talet fick bergsmännen
tillstånd av dåvarande kung Magnus
Eriksson att bryta järnet i ”Västra berget”
dvs. området kring Åmmeberg och
Lerbäck. Det innebar att trakten kring
Askersund kom att få stor betydelse för
den medeltida svenska järnproduktionen.

Av kommunens befolkning bor omkring
4 700 i Askersunds stad. I kommunen finns
ett flertal andra tätorter och där bor tillsam
mans ca 4000 invånare. De största tät
orterna är Åsbro, Åmmeberg, Zinkgruvan,
Hammar och Olshammar. Vidare finns
orterna Rönneshytta, Sänna, Skyllberg,
Mariedamm, Nydalen, Kårberg, Lerbäck,
Snavlunda och Närkesberg. Cirka 2500
kommuninvånare bor på landsbygden.

Näringsgeografiskt kan kommunen
uppdelas i skogsbygden (Lerbäck och
Snavlunda socknar) och Vätternbygden
(Askersunds och Hammars socknar).
Förutom jord- och skogsbruk med fiske
och sjöfrakt, så har järnet och dess
bearbetning haft en stor ekonomisk
betydelse. Etableringen av bruk och
hyttor expanderade, under mitten av
1600-talet, för att senare successivt avta
och nästan helt försvinna vid 1800-talets
slut. Ett urval av dessa är Skyllbergs
bruk 1638-1933 (där det fortfarande
bedrivs verksamhet), Kårberg 1638-1876
(industrin är fortfarande i drift) och Aspa
bruk 1692-1901.
Askersunds kommun bildades 1971 genom
en sammanslagning av Askersunds stad
med Hammars och Lerbäcks kommuner.
Kommunen har idag (april 2015)
11 156 invånare, vilket kan jämföras med
exempelvis 2007 när det fanns 11394
invånare.

Genom strategisk kommunal planering
samt marknadsföring av kommunen,
och vad som är unikt och attraktivt med
den, är förhoppningen att invånarantalet
stabiliseras eller i bästa fall fortsätter att
öka.

Kommunens i särklass största arbetsgivare
finns inom den offentliga sektorn och
därefter följer tillverkningsindustrin,
varuhandeln, byggnadsverksamheten samt
jord- och skogsbruk.
Företagsstrukturen präglas av några större
företag och många små. De större är
Zinkgruvan Mining i orten Zinkgruvan,
Munksjö Aspa Bruk i Olshammar,
Skyllbergs Bruk i Skyllberg/Kårberg samt
Alfapac i Åsbro. Dessa företag finns i
mindre orter i kommunen, vilket ger oss
en levande kommun med verksamhet och
invånare i praktiskt taget hela kommunen.
Även de mindre företagen är lokaliserade
med stor geografisk spridning inom
kommunen. Det kan konstateras att vi
lever i en bygd där företagandet mår
bra och vi har länets näst lägsta öppna
arbetslöshet.
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KOMMUNALA ÖVERSIKTLIGA PLANER
I Askersunds kommun finns det fyra antagna fördjupade översiktsplaner. Utöver dessa finns även
ett stadslivsmanifest för Askersunds stad.

STADSLIVSMANIFEST
I mars 2011 antogs ett stadslivsmanifest för en
stor del av Askersunds tätort. Stadslivsmanifestet
utgör riktlinjer baserade på de önskemål om
utformning som framkommit i öppen dialog
mellan medbogare, politiker och tjänstemän på
kommunen. Förändringar av stadsbilden kan då
genomföras med ökad tydlighet för alla inblandade, kortare handläggningstider samt med folklig
förankring och uppskattning. Stadslivsmanifestet
är inte ett formellt översiktsplanedokument och
fortsätter därför att gälla även efter antagande av
denna översiktsplan.

ÅMMEBERG
År 2003 antogs en fördjupad översiktsplan för
Åmmeberg. Delar av de utpekade exploateringsområdena är idag bebyggda och översiktsplanen
har fyllt sitt syfte med att skapa en sammanhållen bild av utvecklingen av Åmmeberg.
Fördjupningen upphör att gälla efter antagande av
denna översiktsplan då den täcker in samma geografiska område.

EDÖLANDET
År 2005 antogs en fördjupad översiktsplan avseende Edölandet. Syftet med planen att volymmässigt avväga och utforma en exploatering för
bostadsbebyggelse på ett sådant sätt att frilufslivets och andra motstående intressen blir vederbörligt beaktade. Detaljplaner för området har tagits
fram och kommunen har förberett för bostadsbebyggelse. Fördjupningen upphör att gälla efter
antagande av denna översiktsplan då den täcker in
samma geografiska område.

VINDBRUKSPLAN
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År 2013 antogs en fördjupad översiktsplan gällande vindbruk för Askersunds kommun. Syftet
med översiktsplanen är att skapa ett tydligt
beslutsunderlag för kommunen vid förfrågningar
om vindkraftsetableringar.

I planen redovisas områden som är lämpliga för
vindbruk inom kommunen. Planen klarlägger
även vilka områden som bör undantas från vindbruk samt ge rekommendationer för hur vindbruk
ska behandlas inom övriga delar av kommunen.
Vindbruksplanen är ett tematiskt tillägg som
fortsätter gälla även efter antagande av denna
översiktsplan.

NORRA VÄTTERN OCH DESS
STRÄNDER
År 1997 antogs en fördjupad översiktsplan för
Norra Vättern och dess stränder. Syftet med planen var att vara restriktiv för att på lång sikt säkra
friluftslivets och naturvårdens intressen gentemot
olika former av exploatering och att vara aktiv för
att främja och utveckla friluftslivet och turismen
som en viktig del av näringslivet i bygden. Den
fördjupade översiktsplanen gäller men avses upphävas när LIS-planen blir antagen.

ASKERSUNDS SKÄRGÅRD
En fördjupad översiktsplan för Askersunds skärgård har varit ute på samråd. Syftet med den
fördjupade översiktsplanen var att den skulle
ersätta fördjupningen för Norra Vättern och dess
stränder genom uppdaterade förutsättningar och
utvecklingsstrategier. Det fortsatta arbetet med
fördjupningen avvaktar LIS-planen för att se om
fördjupningen behövs eller om den kan ersättas av
de utredningar och bedömningar som görs inom
arbetet med LIS-planen.

LIS
Från den 1 februari 2010 kan områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden)
redovisas i kommunens översiktsplan. Inom ett
LIS-område finns möjligheten att som särskilt
skäl för dispens, ange att ett strandnära läge för
en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd
bidrar till utveckling av landsbygden.
Processen med att ta fram en LIS-plan pågår
parallellt med framtagandet av den kommunala
översiktsplanen.
Ändringar har gjorts efter granskning, Se yttrande från
Länsstyrelsen i bilaga: Utlåtande

KOMMUNALA MÅL

Kommunens verksamheter följer ett antal
vägledande planer, strategier och policys i sitt
arbete. Dessa dokument uppdateras med jämna
mellanrum varför dessa med fördel kan hämtas
hem från kommunen hemsida. Följande planer
och dokument är exempel på vad som tagits
fram och som gäller för närvarande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Även övriga sjöar i kommunen ska inventeras för
att se över statusen på dessa samt vilka åtgärder
som kan göras för att förbättra kvaliteten på vattnet.
Översiktsplanens konsekvenser för uppfyllandet av
normerna redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen.

Klimatpolicy
Klimatstrategi- och energiplan
Avfallsplan
Naturvårdsprogram
Stadslivsmanifest
Risk- och sårbarhetsanalys
Idrottspolitiskt program
Folkhälsoplan
Näringslivsprogram

LOKALA MILJÖMÅL
Kommunen har ett ansvar för att arbeta med
miljömålen som är fastställda av riksdagen.
Askersunds kommun har tagit beslut om att
bredda miljömålsarbetet i kommunen och
har antagit övergripande lokala miljömål för
samtliga miljökvalitetsmål som är relevanta för
Askersunds kommun (14 av de 16 miljökvalitetsmålen). Framtagandet av översiktsplanen
är en del av kommunens arbete med målet God
bebyggd miljö. Många av målen överlappar
varandra och arbete med ett miljömål följs ofta
av positiva effekter för andra mål.

MILJÖKVALITETSNORMER
Vattenmyndigheten har fastställt miljökvalitetsnormer för 68 vattenförekomster i Askersunds
kommun, 19 sjöar, 27 vattendrag och 22
grundvattenförekomster.
Det största miljöproblemet för Askersunds sjöar
och vattendrag är övergödning. Endast några få
sjöar i kommunen är försurningshotade.
Askersunds kommun har i samarbete med
Länsstyrelsen aktivt verkat för att minska övergödningen i Alsen. Ett liknande projekt ”Värna
Tisaren” har startats för att minska övergödningen i sjön Tisaren.
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ASKERSUND I ÖREBROREGIONEN
REGIONALA ASPEKTER
Den 1 januari 2015 gick Örebro läns landsting
och Regionförbundet Örebro samman i en ny
organisation: Region Örebro län.
Region Örebro län styrs av regionfullmäktige.
Det är regionorganisationens högsta beslutande
organ och det enda folkvalda parlamentet i
länet. Vart fjärde år väljer länets invånare 71
ledamöter till regionfullmäktige från olika
politiska partier i Örebro län. Regionstyrelsen
har 15 ledamöter som leder och samordnar
regionens verksamheter. De utses av regionfullmäktige och kommer både från den politiska
majoriteten och från oppositionen.
Regionorganisationen ansvarar för frågor som
hälso- och sjukvård, forskning, kollektivtrafik,
infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur,
kompetensförsörjning och utvecklingen av vår
sociala välfärd.
Att bilda region, eller att få regionstatus i
lagens mening, innebär att de regionala utvecklingsarbetet kan stärkas. Med ett direktvalt
regionparlament med egen beskattningsrätt
blir det regionala ledarskapet tydligare. Genom
direkta val stärks medborgarnas inflytande
över vardagens frågor. Regionen, med ett
starkt demokratiskt mandat blir en kraftfullare
och tydligare samverkanspartner för staten,
kommuner, näringslivet och civilsamhället.
Örebroregionen får också en starkare roll på
den nationella arenan, och kan därmed hävda
sina intressen på ett bättre sätt.

REGIONAL
UTVECKLINGSSTRATEGI
De tolv kommunerna i Örebro län och Örebro
läns landsting (nuvarande Region Örebro län)
har en gemensam utvecklingsstrategi för hela
regionen. Den regionala utvecklingsstrategin
anger den gemensamma färdriktningen för att
vi i Örebroregionen ska ta tillvara vår tillväxtpotential. Strategin tar avstamp i regeringens
politik för konkurrenskraft, entreprenörskap
och sysselsättning, som är en del av EU:s
utvecklingspolitik. De fyra områden där
gemensamma satsningar kan göra skillnad är:

Kunskap och kompetens
Örebroregionen är ett attraktivt kunskapscentrum med en hög utbildningsnivå.
Innovationer och entreprenörskap
I regionen växer företag och nya idéer i ett
aktivt samarbete mellan näringsliv, universitet,
offentlig och ideell sektor.
Lustfyllda möten och upplevelser
I regionen blomstrar kultur, idrott och turism
— det goda värdskapet ger lustfyllda möten
och upplevelser.
Den öppna regionen
Regionens mångfald föder kreativitet, öppenhet och unga tankar. Vi är den öppna regionen
— den goda grannen, den självklara mötesplatsen för människor och ett nav för handel och
hållbara transporter.
Dessa fyra områden har beaktats och stöds i
översiktsplanen för Askersunds kommun och
stämmer i stort överens med kommunens egna
utvecklingsstrategier.
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REGIONAL ÖVERSIKTSPLAN
För att skapa en länk mellan den regionala
utvecklingsstrategin och de kommunala
översiktsplanerna har Regionförbundet (nuvarande Region Örebro län) tagit fram Regional
översiktlig planering. Regional översiktlig
planering för Örebroregionen är underordnad
Utvecklingsstrategi för Örebroregionen. I
denna finns flera mål där man kan se en direkt
koppling mellan regional utveckling, fysisk
planering och kommunernas översiktsplaner.
Den regionala utvecklingsstrategin lyfter fram
vad som behöver göras, medan den regionala
översiktliga planeringen visar hur den fysiska
planeringen i kommunerna skulle kunna stödja
genomförandet av strategin.
Den regionala översiktliga planeringen fokuserar på tre områden:
Regionförstoring och hållbart pendlande
Hållbar tätortsutveckling och levande
landsbygd
Etableringslägen och transporter
Översiktsplanen för Askersunds kommun
stödjer riktlinjerna i den regionala översiktliga
planeringen och strävar efter att där det är möjligt följa dessa. Med flera småorter och spridd
bebyggelse saknas delvis goda förutsättningar
för anpassning till den regionala översiktliga
planeringen. Tätorterna Askersund och Åsbro
är de orter inom kommunen som idag sammanfaller väl att utveckla i linje med den regionala
översiktsplaneringen. Askersund och Åsbro är
attraktiva miljöer för etablering av företag och
verksamheter vid riksväg 50 där kollektivtrafiken är god.

ENERGI- OCH KLIMATPROGRAM
FÖR ÖREBRO LÄN
Regionförbundet Örebro och Länsstyrelsen i
Örebro län har tagit fram ett program för energi
och klimat i Örebro län som omfattar åren
2013-2016.
Visionen för Örebroregionen är att skapa ett
samhälle utan utsläpp av växthusgaser till
atmosfären. För att nå målen behöver bland
annat användningen av fossila bränslen för
uppvärmning avvecklas till år 2020, energieffektiviteten i transportssystemet öka och fossilberoendet brytas.
Programmet pekar ut fem strategiska prioriteringar för att uppnå vision och mål:
Energieffektivisera, ersätta fossil energi, producera mer förnybart, konsumera klimatsmart
och att se till att den offentliga sektorn är en
förebild.
Till 2020 ska Örebro län:
•
•
•

Minska utsläppen av växthusgaser med 25
procent (jämfört med 2005)
Bli 20 procent mer energieffektiva (jämfört
med 2009)
Öka andelen förnybar energi till 60 procent
(från 51 procent år 2009).

Askersunds kommun antog, 2009, en klimatpolicy för att genom ett strategiskt arbete reducera
Askersunds kommuns negativa påverkan på
klimatet. Klimatpolicyn bygger på miljömålet begränsad klimatpåverkan och regionens
klimatvisioner och mål.
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REGIONALT PROGRAM FÖR
SOCIAL VÄLFÄRD
För regionen finns ett regionalt program för
social välfärd som tar ett regionalt grepp på
utvecklingen av välfärden.
Målet är: I Örebroregionen lever alla
människor ett värdigt liv och deltar aktivt i
samhället.
Översiktsplanen stödjer programmet och inom
kommunens verksamheter finns även riktlinjer
som ligger i linje med det.

LÄNSPLAN FÖR REGIONAL
TRANPORTINFRASTRUKTUR
FÖR ÖREBRO LÄN
2014 - 2025
En god infrastruktur är en förutsättning för
regionens utveckling. Region Örebro län
ansvarar för att verkställa den plan för infrastruktur som finns för regionen, den så kallade
länsplanen. Åtgärderna i planen syftar till att
förbättra tillgängligheten till arbetsplatser, vård,
utbildning och service i regionen, möjliggöra
arbetspendling över större avstånd samt snabbare och effektivare transporter.

KOMMUNENS ROLL I REGIONEN
Askersunds läge, med bland annat den starka
kopplingen till Vättern genom Alsens norra
strand, gör kommunen attraktiv både ur ett
lokalt och regionalt perspektiv. Vätterns
skärgård lockar till besök vilket det stora
antalet människor som rör sig i och vistas i
området utgör bevis på. Närheten till järn
vägsknuten Hallsberg och det pågående
arbetet med att göra dubbelsspår mellan
Hallsberg och Degerön gör att Åsbro har stark
utvecklingspotential.
Samarbetet med övriga kommuner i Sydnärke
ska fortsätta att utvecklas så att Askersunds
roll stärks ytterligare och är med och bidrar
till regionens utveckling. Kommunen måste
även samarbeta över fler gränser, såsom till
Östergötlands län med de närmast placerade
kommunerna samt till Västra Götalands län och
även söderut, till Jönköping.
Genom att hitta fler områden att samarbeta
inom bidrar detta till regional utveckling.
Askersund har en viktig roll i regionen, med
gräns mot kommunerna Hallsberg, Laxå,
Motala och Karlsborg. Kommunen utgör en
viktig turistattraktion, inte minst med tanke
på Vättern med dess norra skärgård men även
Askersunds stad samt Tiveden.
Många bor i Askersund och arbetar samt
studerar i andra, närliggande och angränsande
kommuner. Askersund tillhör Örebros arbetsmarknad men dess läge nära Motala gör det
intressant även för arbetsmarknadsregionen dit
Motala tillhör.
Den fysiska planeringen i Askersunds kommun kan bidra till en stärkt roll i regionen. Ett
nytt Kunskaps- och kulturcentrum, Sjöängen,
tillsammans med utbyggnaden av verkstadsområdet, Västra Strandparken stärker kommunen
både inom skolväsendet, kulturverksamheten
och boendeattraktivitet samt valmöjligheter.
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Västervik

DUBBELSPÅR MELLAN
HALLSBERG OCH DEGERÖN
Godsstråket genom Bergslagen är en järnvägslinje som trafikeras av både gods- och persontrafik mellan Mjölby i söder till Storvik i norr.
Banans totala längd är 31,1 mil. I dagsläget har
två delsträckor dubbelspår, Mjölby-Degerön
och Hallsberg-Frövi. Resterande bana är
enkelspårig.
Kapaciteten på sträckan Mjölby-Hallsberg
är kraftigt begränsad. Flertalet tåg tvingas gå
en omväg via Katrineholm eller Falköping,
vilket leder till ökade transportkostnader och
förlängda transporttider på grund av kapacitetsbristen. Tågens punktlighet till och från
Hallsberg är låg. Sedan första halvan av 1990talet har Trafikverkets ambition varit att hela
sträckan mellan Mjölby och Hallsberg skall
byggas om till dubbelspår. Detta för att öka
kapaciteten och i framtiden på ett effektivt sätt
kunna köra godståg från Norrland till Göteborg
och södra Sverige genom Bergslagen.
Förstudien för sträckan Hallsberg-Stenkumla
(Åsbro) utarbetades av Trafikverket i samråd
med Länsstyrelsen i Örebro och kommunerna
i Hallsberg, Kumla och Askersund under
2011-2012. Ett samrådsmöte med allmänheten genomfördes. Förstudien remitterades till
berörda kommuner och Länsstyrelsen samt ett
antal myndigheter, intresseorganisationer och
företag.
Trafikverket fattade i december 2012 beslut om
den fortsatta planeringsprocessen där nästa steg
blev val av lokaliseringsalternativ.
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Val av lokaliseringsalternativ för sträckan
Hallsberg-Stenkumla (Åsbro) utarbetades av
Trafikverket i samråd med Länsstyrelsen i
Örebro och kommunerna i Hallsberg, Kumla
och Askersund under 2013-2014.
Den 1 juni 2014 beslutade Trafikverket att den
fortsatta planeringen ska utgå från korridor
UA5, det västliga alternativet vid Karintorp.
Beslutet fattades mot bakgrund av genomförd
utredning och remissinstansernas synpunkter
på olika alternativ.
Planeringsarbetet fortsätter utifrån den valda
korridoren och placeringen av järnvägen inom
korridoren är nu under utredning.
Den valda spårdragningen innebär att de befintliga spåren genom Åsbro, tillsammans med
bangården, rivs.
Rivning av spår bedöms kunna påbörjas under
2025.
Spårdragningen utanför Åsbro samhälle möjliggör för en framtida utveckling av flera områden i centrala Åsbro. Dragningen gör också att
färre blir drabbade av buller och vibrationer
från järnvägen än om en korridor med sträckning genom samhället skulle ha valts. Det är
Trafikverkets uppgift att kommunicera med de
som ändå drabbas av möjliga störningar från
järnvägen.
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STAMNÄTSLEDNINGAR
& SYDVÄSTLÄNKEN
Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med
uppgift att förvalta Sveriges stamnät för elkraft,
som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV
med stationer och utlandsförbindelser.

SydVästlänkens norra gren består av en 18 mil
lång växelströmsledning mellan stamnätsstationerna Hallsberg och Barkeryd. Spänningsnivån
blir 400 kV och överföringskapaciteten ca 1200
MW. Den norra grenen byggs till största delen i
en befintlig ledningsgata.

Svenska Kraftnät har två 400 kV-ledningar
och en 220 kV-ledning som korsar Askersunds
kommun. 220 kV-ledningen löper i nord-sydlig
riktning i höjd med Åsbro. Den ena 400 kVledningen korsar kommunen i nord-väst och
den andra i nord-öst. Svenska Kraftnäts styrelse
fattade i januari 2008 ett inriktningsbeslut om
att förstärka stamnätet med den så kallade
SydVästlänken.

En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram
för Örebro län där påverkan på Askersunds
kommun beskrivs.
Miljökonsekvensbeskriviningen berör boendemiljö, landskapsbild, naturmiljö, friluftsliv,
kulturmiljö, naturresurser och kommunal
planering, med förutsättningar, förslag till
åtgärder och konsekvenser. De negativa konsekvenserna kommer att vara obetydliga till
måttliga, med små positiva konsekvenser inom
vissa områden.

För att öka överföringskapacitet av el till södra
Sverige bygger Svenska Kraftnät elförbindelsen SydVästlänken. Den består av två grenar
med en knutpunkt i Barkeryd utanför Nässjö.
SydVästlänken kommer att ersätta ovan nämnd
220 kV-ledning genom Askersunds kommun.

SydVästlänken blir en planeringsförutsättning
att ta hänsyn till för Askersunds kommun.

SYDVÄSTLÄNKEN
VÄXELSTRÖMSFÖRBINDELSE
HALLSBERG-ÖSTANSJÖ-BARKERYD

© Lantmäteriet, SvK-Geodatasamverkan
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3.
RIKSINTRESSEN
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Riksintressen

Djupbäcken

Tisarbaden
Karintorp

Tycke

Skarbyholm

Åsbro

E20

Luckebo

Törntorp

Lax

ån

N Torpa

Snavlunda

Tjälvesta
Breberg

Röfors

Kårberg

Björkå

Mörtsjön

Hjärtasjön

Rönnestorp

Falla

Kopparberg

Rönneshytta

N Hunna

Svaldre

Munkerud

Läggesta

Eketorp

Skuru

Laxå
fritidsomr.

Starketorp
Sagersta

50

Ö Laxsjön

Knutstorp

ASKERSUND
Åmme

Åmmelången

Dalen

Markebäck

Örkaggen

Edö

205

Håkantorp

Långsjön

Storsjön

Öjetorp

Tillefärdssj.

Dohnafors

Grytsj.

Närkesberg

Ön

Dalskogen

Åmmeberg

Alsen

Folketorp

Dunsjö

Lind

Mörthult

Bergshult

Mosshult

Rude

Lerbäck

Östersjön

Anten
V Laxsjön

Hult

Stenkumla

Skyllberg

Långstorp

Svinnersta

N Nyckelhult

Estabo

Rosendal

Åsen

Tisaren

Mariedamm

49

Orkaren

50

St. Björstorp

Åfjärden

Skeppsjön

Långvik
Isåsen

Bjurtärnen

Hammar

Åviken
Tikanäs

Duvfj.
St. Ykullen
Aspa bruk

Algrena

Mårsätter

Lunna

N Asplången

Bastedalen

Dalby

Sänna

Zinkgruvan

Knalla
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RIKSINTRESSEN
Riksintresseområden är områden som är av
nationell betydelse för en rad olika samhällsintressen. Det kan exempelvis vara områden
som innehåller natur- eller kulturvärden som är
så ovanliga att de gör områdena unika för hela
landet. Riksintressen kan också vara områden
som är viktiga för exploatering för till exempel
vägar eller vindkraft.
I en översiktsplan ska enligt plan- och bygglagen 3 kap. 4 § områden av riksintresse enligt
miljöbalken kapitel 3 och 4, särskilt anges.
Kommunen ska också redogöra för hur riksintressena ska tillgodoses.
Askersunds kommun berörs av ett flertal
riksintressen varav många också är viktiga tillgångar för kommunen. Vilka områden som ska
bedömas vara av riksintresse enligt miljöbalken
avgörs av centrala myndigheter på grundval av
material sammanställt av länsstyrelserna. Ett
kommunalt intresse kan stå mot riksintresset.
Motsättningar redovisas då i översiktsplanen.
Om det finns enighet ligger ansvaret för den
kommande detaljplaneringen bara hos kommunen, om inte länsstyrelsen bevakar riksintresset
vid kommunens framtida detaljplanering.
Enligt plan- och bygglagens 11 kap. 10 § ska
länsstyrelsen pröva kommunens beslut att anta,
ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser, om det kan befaras att beslutet innebär att ett riksintresse inte tillgodoses.

NATURA 2000
Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden som skyddas inom EU. I Sverige är
Natura 2000-områden även utpekade riksintressen. Nätverket skapades för att motverka utrotning av djur och växter och för att förhindra att
deras livsmiljöer försvinner.
I Askersunds kommun finns 17 Natura
2000-områden. Några av dem sammanfaller
med riksintressen för naturvård, till exempel
Spåsa och Snavlunda-Tjälvesta. Till varje
Natura 2000-område är en bevarandeplan upprättad som beskriver områdenas värden samt
hur dessa ska skyddas.

I Askersunds kommun finns följande Natura
2000-områden och objekt utpekade:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Snavlunda Tjälvesta
Dovrasjö-dalen
Norra Nyckelhult
Hjärttorp
Kopparbergs äng
Sörsjön
Trehörnings masugn
Norra Vätterns skärgård
Vättern (norra)
Harge Uddar
Fagertärn
Djupedal
Prinskullen
Vinna
Spåsa
Hagaberg
Viken
Utnäset

RÖRLIGT FRILUFTSLIV OCH
TURISM
Vättern och Alsen och dess närområde, inklusive Tiveden utgör riksintresse enligt 4 kap. 2 §
miljöbalken. Detta innebär att ett särskilt hänsynstagande måste tas i samband med exploatering i området för att inte inverka negativt på
riksintressets syften. Riksintresset utgör dock
inte något hinder för utveckling av befintliga
tätorter eller det lokala näringslivet enligt 4 kap
1§ miljöbalken.

FRILUFTSLIV
Området i och kring Tiveden är klassat som
riksintresse för friluftslivet, enligt 3 kap.
miljöbalken. Områdets värden består av ett
omväxlande naturskönt landskap. Det finns
många sjöar, vidsträckta skogar och intressant
kulturlandskap. Den typiska växtligheten på
öarna i Vättern är hällmarkstallskog. Tillgången
på fisk, främst gädda, abborre och gös är god.
Skärgården utgör också tillväxtområde för
Vätterns röding. Fiske med handredskap är til�låtet och det finns goda förutsättningar för båtoch kanotsport, cykling, bad och vandring.
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NATURVÅRD
Elva områden i kommunen är klassade som
riksintressen för naturvård vilket innebär att
de ska representera huvuddragen i svensk
natur, belysa landskapets utveckling och visa
mångfalden i naturen. Följande områden finns
utpekade som riksintressen för naturvård i
Askersunds kommun:
Dampetorp
Vid Dampetorp ligger ett representativt och
välbevarat odlingslandskap med naturbetesmarker i form av öppen hagmark, björkhage
och igenvuxen träd- och buskbärande hagmark.
Växtsamhällena är art- och individrika, och
bland arterna förekommer solvända, spåtistel,
darrgräs och slåtterfibbla.
Förutsättningar för bevarande:
Fortsatt jordbruk med åkerbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av landskapselement. Restaurering av igenvuxna ängar och
naturbetesmarker. Områdets värden kan påverkas negativt av: Minskad eller upphörd jordbruks-/betesdrift, skogsplantering på jordbruksmark, energiskogsodling, spridning av gifter
eller gödselmedel, bebyggelse,nydikningar,täkt,
luftledningar och vägdragningar.
Gålsjöfältet
Gålsjöfältet är en stor isälvsavlagring som
ligger i Hallsbergsåsens stråk. Det mest intressanta objektet inom Gålsjöfältet är sjön Noren,
belägen i en markant dödisgrop mitt i fältet.
Förutsättningar för bevarande:
Ingen täktverksamhet får förekomma i oskadade delar och inga ingrepp i sjöarnas naturliga
förhållanden.
Hjärttorp
Vid Hjärttorp ligger en representativt öppen
naturbetesmark med art- och individrika växtsamhällen med arter som darrgräs, kattfot, slåttergubbe och stagg.
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Förutsättningar för bevarande:
Fortsatt jordbruk med naturvårdsinriktad
betesdrift och skötsel av landskapselement.
Områdets värden kan påverkas negativt av:
minskad eller upphörd betesdrift, skogsplantering, energiskogsodling, spridning av gifter
eller gödselmedel, bebyggelse, nydikningar,
täkt, luftledningar, vägdragningar.
Lerbäcksmon
Söder om Hallsbergsåsens randdelta vid
Lerbäck ligger ett cirka 12 km² stort sandfält
med stora, tydliga och väl utbildade dyner.
Området utgör en övergångsform från dynfälten norr om norrlandsgränsen till södra
Sveriges dynfält med sina tydliga spår av
sekundär omformning. I området finns viktig
flora och fauna med exempelvis nattskärra och
en sällsynt fjäril, smygstekellik glasvinge.
Förutsättningar för bevarande:
Ingen ytterligare sandtäkt i viktigare och/eller
oskadade dyner. Kontroll av andra arbetsföretag som kan skada landformerna.
Multna
Vid Multna finns representativ öppen naturbetesmark med art- och individrika växtsamhällen
med arter som darrgräs, kattfot, fältgentiana,
ängsskallra och stagg.
Förutsättningar för bevarande:
En fortsatt naturvårdsinriktad betesdrift och
skötsel av landskapselement. Områdets värden
kan påverkas negativt av: Minskad eller upphörd betesdrift, skogsplantering på jordbruksmark, spridning av gifter eller gödselmedel,
bebyggelse, nydikningar, täkt, luftledningar,
vägdragningar.
Tisarförkastningen
Representativ naturbetesmark med lång kontinuitet och bitvis art- och individrika växtsamhällen med arter som smörboll, kattfot,
slåttergubbe och stagg. Det topogena kärret i
Hamra tärn/Lövsjökärret är representativt för
det naturgeografiska området och har botaniska
värden.

Förutsättningar för bevarande:
Fortsatt jordbruk med åkerbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av landskapselement. Restaurering av igenvuxna ängar
och naturbetesmarker. Områdets värden kan
påverkas negativt av: Minskad eller upphörd
jordbruks-/betesdrift skogsplantering på jordbruksmark, energiskogsodling, spridning av
gifter eller gödselmedel, bebyggelse, nydikningar, täkt, luftledningar, vägdragningar.
Bevarandet av våtmarkernas värde kräver att
områdets hydrologi skyddas mot dränering,
vattenreglering, dämning, torvtäkt. Avverkning
av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och
i kantzonen bör ej utföras.
Snavlunda
Snavlunda är ett representativt odlingslandskap
med lång kontinuitet och inslag av naturbetesmarker och ängar. Värdefull lundartad ädellövskog förekommer i området.
Förutsättningar för bevarande:
Skydd mot täktverksamhet och andra arbetsföretag som skadar landformerna. Fortsatt jordbruk med åkerbruk, ängsbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av landskapselement.
Restaurering av igenvuxna ängar och naturbetesmarker. Områdets värden kan påverkas
negativt av: Minskad eller upphörd jordbruks-/
betesdrift skogsplantering på jordbruksmark,
energiskogsodling, spridning av gifter eller
gödselmedel, bebyggelse, nydikningar, täkt,
luftledningar, vägdragningar
Spåsa
Vid Spåsa ligger ett representativt odlingslandskap, vilket till största delen är välbevarat i
form av betad före detta ängs- och åkermark.
Det finns art- och individrika växtsamhällen
med arter som darrgräs, ängsskallra, slåtterfibbla, slåttergubbe, svinrot och ormrot.
Förutsättningar för bevarande:
Fortsatt naturvårdsinriktad betesdrift och
skötsel av landskapselement. Restaurering av
igenvuxna ängar och åkrar. Områdets värden
kan påverkas negativt av: Minskad eller upphörd betesdrift, skogsplantering på jordbruksmark, spridning av gifter eller gödselmedel,
bebyggelse, nydikningar, täkt, luftledningar,
vägdragningar.

Kärnskogsmossen
Kärnskogsmossen är ett vidsträckt och mångformigt myrområde med ett mycket rikt fågelliv. Kärnskogsmossen och Fjällmossen är
Östergötlands mest värdefulla myrar. En liten
del går in i kommunen.
Förutsättningar för bevarande:
Området undantas från täkt, dikning, avverkning, gödsling, avverkning på fastmarksholmar, anläggningar. Brynet kring myren bör ej
avverkas.
Vinna
Vinna har representativa naturbetesmarker med
art- och individrika växtsamhällen med arter
som kattfot, darrgräs, fältgentiana, revfibbla,
svinrot, ormrot och slåtterfibbla.
Förutsättningar för bevarande:
Fortsatt jordbruk med åkerbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av landskapselement. Områdets värden kan påverkas
negativt av: Minskad eller upphörd jordbruks-/
betesdrift skogsplantering på jordbruksmark,
energiskogsodling, spridning av gifter eller
gödselmedel, bebyggelse, nydikningar, täkt,
luftledningar, vägdragningar.
Vättern
Vätterns fina vattenkvalitet med det mycket
kalla och klara vattnet har en mycket artrik
fiskfauna. Vättern hyser 28 olika fiskarter, den
mest kända av dessa är vätternröding. Lek- och
uppväxtområde för röding, uppväxtområde för
öring och harr. Förekomst av hornsimpa. Sjön
nyttjas både som dricksvattentäkt och som recipient för avloppsvatten.
Förutsättningar för bevarande:
God vattenkvalitet bör bibehållas i sjön.
Utsläpp av föroreningar, fiskodling, muddring,
täkt, vattenreglering med långvariga högvatten
som ökar erosionen av stränderna, utsläpp
av försurande ämnen, tillförsel av organiska
gifter, överfiske, inplantering av främmande
fiskstammar etc. kan negativt påverka naturvärdena. Starkt naturvårdsanpassat skogsbruk.
Ingen bebyggelse, vattenbruk eller annan
exploatering.
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KULTURMILJÖ
Inom Askersunds kommun finns sju riksintresseområden för kulturmiljö utpekade:
Edö – Stjärnsund – Askersund
Herrgårdslandskap med Edö säteri och
Stjernsunds slott, framstående exempel på den
klassicistiska herrgårdarkitekturen. (Kognitiv
miljö, Slottsmiljö). Stjärnsunds slott är dessutom skyddat som byggnadsminne.
Askersunds stadskärna utgör en typisk
representant för de nygrundade städerna vid
1600-talets mitt. Den rutnätsplan som låg till
grund för stadens planering och utformning
finns fortfarande kvar.
Lerbäck
Lerbäck är ett gammalt sockencentrum,
med tidigare kommunhus, f.d skolhus och
gästgiveri. Det finns en kyrkobyggnad från
1700-talet.
Skyllberg
Skyllberg utgör en industri- och bruksmiljö
med en välbevarad herrgårdsanläggning, där
huvudbyggnaden uppfödes 1830, med en allékantad infartsväg.
Svinnersta
Örebro läns största bybildning med ett flertal
välbevarade gårdar. Det är en så kallad klungby
vid korsväg med stort, delvis ålderdomligt
byggnadsbestånd. Det finns områdesbestämmelser för Svinnersta, vilka ger området ytterligga skydd, exempelvis mot förvanskning.
Vena gruvfält
Industrimiljö i Lerbäcks bergslag med gruvor
och gruvområden som har lång och kontinuerlig brukningtid. Gruvfältet och hyttorna
Fallhyttan och Svarthyttan har kontinuerligt
brukats från medeltiden till 1800-talets slut och
hade sin storhetstid under 1500-talet.
Västra och östra Nordhult
Bymiljö med välbevarat byggnadsbestånd
som representerar den kolonisation av Tiveden
som skedde på 1600-talet för att trygga
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kolförsörjningen åt Laxå bruk. Det finns en
dubbelgård med många byggnader från 1800talet, med tillhörande småbrutna och stenrika
åkrar.
Åmmeberg
Industrimiljö sydöst om Askersunds stad, som
utgör en gruv- och bruksort från 1800-talets
mitt, med delvis belgiskinfluerad arkitektur.
Byggnadsbestånd och magasinsbyggnader i
speciell tegelarkitektur och med herrgård i
samma stil. Zinkgruvorna är ännu i drift.

VÄG
Riksvägarna 49 och Bergslagsdiagonalen
(Rv 50) är utpekade som riksintressen och
dessa vägar utgör viktiga länkar. Riksväg 49
förbinder Bergslagen/Mälarregionen med västkusten. Vägen sträcker sig från Skara i väster,
via Skövde, Tibro, Karlsborg och Askersund
och kopplar samman E20 med riksväg 50.
Riksintressena gäller för befintlig sträckning
men även för planerad utbyggnad och ombyggnad av riksvägarna. Ett byggnadsfritt avstånd
på 30 meter gäller för riksväg 49 och 50 enligt
Länsstyrelsens beslut 2008-08-21.

YRKESFISKE
Vättern utgör riksintresse enligt Miljöbalken
3 kap §5. Riksintresset ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringens bedrivande. Yrkesfisket i Vättern har under många år
baserats på röding- och sikfiske. Detta fiske har
uppvisat en minskad fångst under de senaste tio
åren, något som är oroande. Prognosen för ett
fortsatt yrkesfiske på karaktärsarterna röding
och sik är dålig. Situationen med röding har
uppmärksammats av Fiskeriverket och länsstyrelserna runt Vättern, och med anledning
därav har en rad åtgärder utförts och planeras
att utföras.
Under slutet av 1990-talet har emellertid en ny
bas för yrkesfisket kommit in - signalkräftan.
År 2005 fiskades ca 70 ton signalkräftor av
yrkesfiskarna vilket utgjorde ca 85% av yrkesfiskets intäkter i förstahandsledet. Signalkräftan
har medfört att yrkesfisket kunnat ”överleva”
nedgången i fisket efter sik och röding.

VINDBRUK
Sedan 2013 finns det nya riksintresseområ
den för vindbruk. Att ett område är angivet
som riksintresse för vindbruk, innebär att
Energimyndigheten bedömer området som särskilt lämpligt för elproduktion från vindkraft.
Bedömningen görs med hänsyn till bland annat
medelvinden i området.
I Askersunds kommun finns det fyra områden
utpekade som riksintresse för vindbruk. Alla
utom ett av dessa finns med som föreslagna
områden i kommunens vindbruksplan.

JÄRNVÄG
Godsstråket genom Bergslagen går mellan Storvik och Mjölby och passerar genom
Askersunds kommun. Stråket är en mycket
viktig länk för godstransporter men även för
persontransporter. Exploatering ska ske i samklang med gällande riksintressen så att syftet
med dessa inte förvanskas eller går förlorad.

FÖRSVARET
Riksintresset för totalförsvarets militära del (3
kap. 9 § andra stycket miljöbalken) kan i vissa
fall redovisas öppet i översiktsplanen, i andra
fall inte. Dels finns områden i form av övningsoch skjutfält och flygflottiljer som redovisas
öppet, dels områden som av sekretesskäl inte
kan redovisas öppet. De senare har oftast
koppling till spanings-, kommunikations- och
underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges
kommuner är i olika omfattning berörda av
riksintresset.
I Askersunds kommun finns Röknens skjutfält
(del av Karlsborgsområdet), riksintresse för
totalförsvarets militära del. Vidare berörs kommunen av hinderfria ytor samt det stoppområde
för vindkraftverk och andra höga objekt som
omger Karlsborgs övningsflygplats.

I övrigt finns inga riksintressen som kan redovisas öppet. Inom kommunen kan riksintresset
framförallt påverkas av uppförande av höga
byggnadsobjekt som master och vindkraftverk.
Därför bör Försvarsmakten kontaktas i tidigt
skede i sådana plan- och bygglovärenden.
Hela landets yta är samrådsområde för objekt
högre än 20 meter utanför tätort och högre än
45 meter inom sammanhållen bebyggelse. Det
innebär att alla ärenden avseende höga objekt
måste skickas på remiss till Försvarsmakten.
Observera särskilt att för civilluftfart gäller
att samtliga byggnadsobjekt, master, torn etc.
högre än 20 m över mark eller vattenyta, oavsett placering inom Sveriges gränser eller på
svenskt territorialvatten (gäller även i insjöar),
även skall remitteras till Luftfartsverket. I det
senare fallet skall även Kustbevakningen i
Karlskrona utgöra remissinstans.

VÄRDEFULLA ÄMNEN OCH
MATERIAL
Av miljöbalkens 3 kap. 7§ andra stycket framgår att områden som innehåller fyndigheter av
värdefulla ämnen eller material som är av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som påtagligt
kan försvåra utvinningen av dessa.
Det som avses i lagrummet är främst fyndigheter av sådana ämnen eller material som är
eller bedöms kunna bli av stor betydelse, bland
annat för landets försörjningsberedskap. Inom
sådana områden får kommunerna och de statliga myndigheterna inte planera för eller lämna
tillstånd till verksamheter som kan förhindra
eller påtagligt försvåra ett nyttjande av mineralresurserna. I Askersunds kommun omfattas
Zinkgruvan (zinkblände, blyglans, silver) och
Brännlyckan (marmor) av riksintresset.
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4. VISION

Vår vision 2025!
Askersunds kommun, 2025, är en livskraftig, långsiktigt hållbar
kommun med balans mellan sociala, ekonomiska och ekologiska
faktorer. I Askersund har vi skapat en långsiktigt hållbar tillväxt,
utvecklat medborgarnas välfärd, hälsa och trygghet, fördjupat
demokratin och jämställdheten och skapat ett ekologiskt hållbart
samhälle, med rättvisa och solidaritet.
Visionen innebär att hela kommunen ska leva!
Givna övergripande mål och riktmärken för en hållbar utveckling
är att värna våra riksintressen, att leva upp till Sveriges miljömål,
Brundtlandskommisionens definition av hållbar utveckling samt
FN-deklarationen om mänskliga rättigheter.
För att nå vår vision har vi formulerat fem övergripande
utvecklingsstrategier:
•
•
•
•
•

Attraktiva boende och livsmiljöer
Ett starkt näringsliv
Lust att lära
Gott liv hela livet
Effektiv resursanvändning

På följande sidor redovisas utvecklingsstrategiernas innebörd.
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ATTRAKTIVA BOENDE- OCH LIVSMILJÖER
Askersunds kommun har en unik miljö. Närheten
till vatten, skog och natur gör det attraktivt att
bosätta sig i vår kommun, men även att besöka,
turista och bedriva aktivt friluftsliv i. Det finns
möjlighet till boende i småstad, tätort eller på en
levande landsbygd.
Tillgången på bostäder i hela kommunen ska vara
god, vare sig man väljer att köpa sin egen villa eller
hyra av kommunen eller de privata bostadsbolagen.
Det ska även finnas bostadsrätter att tillgå i flera
tätorter samt i centralorten.
Kommunen ska ha en god planberedskap och
exploatera samt bygga i jämn takt utifrån det behov
som finns hos medborgarna. Samtidigt behöver
kommunen attrahera fler bosättare utifrån, vilket
ställer krav på planering och byggande. De nya
områden som byggs ska präglas av stort miljö- och
klimattänkande för att kommunen ska bidra till en
hållbar utveckling.
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Genom kunskapsspridning och information, i
samband med planering och bygglovsgivning, kan
kommunen lyfta fram de viktiga miljöaspekterna i
samband med byggnation och verka för att det som
byggs är resurs- och energisnålt.
Hela kommunen ska präglas av att den upplevs
som tillgänglig för alla, oavsett om man har en
funktionsnedsättning eller inte. Detta gäller hela
samhällsbilden, inkluderat bostäder, arbetsplatser
och fritidsområden. Tillgänglighetsarbetet kan
ständigt bli bättre och genom lyhördhet och
kommunikation kan kommunen utvecklas än mer i
en positiv riktning.
Nya bostadsområden skall redan i planeringsskedet,
ge plats för skola/förskola och annan
samhällsservice. Det är viktigt att dessa områden
blir flexibla och innehållande flera funktioner;
vilket i sin tur gör att de blir attraktiva och levande.
I Askersunds kommun, 2025, kan alla hitta sin
boendemiljö och det varierande utbudet på både
miljöer och boendeformer tillåter invånarna att
göra den bostadskarriär de önskar. Askersund
2025 erbjuder ett gott boende och en utvecklande
livsmiljö.

ETT STARKT NÄRINGSLIV
Vi ska tillsammans med näringslivet 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.
En utveckling av näringslivet i Askersunds
kommun kräver en utvecklad och väl underhållen
infrastruktur till såväl tätorter som landsbygden.
Hållbara transporter för både varor och människor
skapar en bättre livsmiljö för oss här och nu och för
framtiden. För Askersunds kommun är ett hållbart
näringsliv av stor vikt och ska hjälpas både genom
transportmöjligheter och lokaliseringsalternativ.
Företagandet i kommunen ska ses i sin helhet.
Lokalisering ska ske för att främja kommunens
samhällen och tätorten. Askersunds kommun ska
motverka externhandels utarmning av stadslivet.

Eftersom Askersunds kommun har goda
förutsättningar inom turistnäringen är det viktigt
att riktade satsningar görs inom detta område.
Turismen kräver ett varierat utbud av aktiviteter
och rekreationsmöjligheter. Kommunen ska
möjliggöra för ett näringsliv och företagande som
kan locka flera typer av turister.
Utvecklingen av Askersunds näringsliv måste ske
utan att förstöra eller förvanska vykortsbilden av
Askersund med sin gamla stadskärna, naturen i
Tiveden, Alsen och Vättern, småstadslivet och den
levande landsbygden med starka gröna näringar.
Askersunds kommun, år 2025, erbjuder ett
starkt näringsliv inom många branscher. Goda
transportmöjligheter och alternativa lokaliseringar
skapar bästa möjliga förutsättningar för företagarna.
En väl nyttjad men bevarad stadsmiljö, naturmiljö
och landsbygd, med ett näringsliv anpassat till
Askersunds förutsättningar, lockar nya företagare,
invånare och turister till vår kommun, året runt.
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LUST ATT LÄRA
Kunskap är viktigt för människors självkänsla
och möjligheter att göra vägval i livet. Skolan
ska utmana och inspirera alla att nå så långt
som möjligt i sin utveckling och i sitt lärande.
Kommunen ska tillgodose behovet av arbetskraft
genom att tillhandahålla en god grundutbildning
och ge möjlighet till vidareutbildning.

Kommunen har ambitionen att bedriva förskolor och
skolor för yngre elever på flera orter i kommunen.
Närhet till hemmet och att verksamheten bedrivs
i mindre enheter bedöms vara en kvalitetsfaktor.
Andra viktiga kvalitetsfaktorer är tillgång till
behöriga pedagoger och bra skollokaler med en
kreativ miljö.

Det är en utmaning för kommunen att fortsätta
utveckla skolans och förskolans kvalitet i en
situation där demografiska förändringar gör
att efterfrågan i kommunens orter förändras.
Förändringar inom skolverksamheten ska komma
efter noggranna övervägande och dialoger
med de vuxna och barn som arbetar och nyttjar
skolverksamheten.

De äldre eleverna i grundskolan erbjuds skola i
Askersunds tätort. Skolan kommer att inrymmas
i det Sjöängen som planeras vara färdigt
till skolstarten hösten 2016. Kunskaps- och
kulturcentrumet innehåller även kulturskola,
fritidsgård, bibliotek, konsert- och teaterlokal och
biograf.

En bra skola och förskola är en långsiktigt viktig
framgångsfaktor för kommunens utveckling.
Barnens och elevernas behov ska alltid vara
styrande vid utvecklingen av verksamhetens
organisation och innehåll.
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Askersund 2025 erbjuder en utvecklande miljö
för såväl unga som äldre inom hela kommunen.
Utbildningen i Askersunds kommun har ett gott
rykte både utifrån utbildningsnivån, lokaler,
tillgänglighet och anpassningsmöjligheter. I
Askersund ska alla få lära och utvecklas, ett
livslångt lärande.

GOTT LIV HELA LIVET
Kommunen ska verka för alla människors lika
värde. All form av diskriminering ska motarbetas
och förvaltningarnas verksamhet mot medborgarna
ska präglas av jämställdhet och att de mänskliga
rättigheterna respekteras och efterlevs.

Flickor anger generellt sämre värden än pojkarna.
Samtliga av dessa starka skyddsfaktorer för en
upplevd god hälsa måste uppmärksammas, och
utgöra prioriterade områden för kommunens
fortsatta folkhälsoarbete.

Våra äldre ska så långt som möjligt kunna välja när
och hur stöd i boendet eller annan service ska ges.
Vi ska skapa möjligheter för att de äldre ska kunna
bo kvar i sina hem så länge som möjligt.

Kommunens egen verksamhet inom bibliotek,
musikskola, konsthall, idrottsplats, sporthallar,
fritidsgård, friluftsliv m.m. utgör en grundstomme
i utbudet inom kultur- och fritidsområdet. Genom
att ge bidrag till föreningar och folkbildning
mångfaldigas utbudet av aktiviteter. Genom
bidragen stödjer vi verksamhet som syftar till att
göra det möjligt för människor att påverka sin
livssituation och skapa engagemang.

Dagens pensionärer vill ha ett aktivt liv och det ska
vi möjliggöra. Vårt bemötande och vår omsorg om
alla ska präglas av lyhördhet och respekt.
Kultur- och fritidsaktiviteter är viktigt för alla
åldrar. Genom inrättande av ett kulturråd kan barnoch ungdomars kulturutövande stärkas.
Majoriteten av pojkarna och flickorna i Askersund
uppger att de mår bra, och utvecklingen är positiv.
Jämfört med länssnittet har Askersund dock
den lägsta andelen välmående ungdomar i södra
länsdelen. Detsamma gäller för tron på en ljus
framtid, tilliten till föräldrarna, trivseln i skolan
och sömnen.

Askersund 2025 erbjuder en trygg uppväxt,
en hälsosam skolgång, ett brett urval av
fritidsaktiviteter, såväl arrangerade som spontana
och en säker väg till och från hemmet. Askersund
erbjuder även den äldre befolkningen en
meningsfull vardag med möjligheter för alla att
röra på sig, känna gemenskap i samhället, utöva
aktiviteter och utveckla ett givande och
hälsosamt liv.
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EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING
Askersunds kommun ska ha en resurseffektiv
struktur både i tätorterna och på landsbygden. Det
innebär att vi ska använda våra resurser såsom
mark, vatten och energi på ett effektivt sätt.
Resurshållning av mark innebär bland annat att
vi ska satsa på förtätning där det finns möjlighet.
Förtätning av bebyggelse kan ske genom att
bygga på lågnyttjad mark inom en befintlig
bebyggelsestruktur och genom olika former av tilleller påbyggnader. Genom förtätning kan vi bättre
hushushålla med vår jordbruksmark som är mycket
värdefull både idag och i framtiden.
Inom Askersunds kommun finns många sjöar
och vattendrag av skiftande karaktär, storlek och
kvalité. Vatten är en viktig resurs i flera avseende.
Renat vatten är en stor del av vår vardag och vi har
lyxen att få drickbart vatten direkt ur våra kranar
var dag.
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Vatten är också en viktig del av naturlivet för djur
och växter, det är visuellt betydelsefullt i våra
rekreationsområden. Vattnet inbjuder till aktiviteter
såsom bad, båtliv och fiske. Vi ska ta hand om våra
vatten så framtidens askersundare kan njuta av det
precis som vi.
Vi ska även jobba för en effektiv energianvändning
där vi tar hänsyn till miljön och klimatet genom
användningen av
uthålliga förnyelsebara
energikällor.
Askersunds mål är att jobba för en effektiv
resursanvändning för att minska vår negativa
miljöpåverkan. Vi minskar våra utsläpp och
begränsar vår energianvändning, hushåller med
mark och vatten samt arbetar aktivt för att driva
klimatförbättringen framåt.
Den kommunala verksamheten bygger på
skattemedel och kommunen har även ansvar för
att dessa resurser används så effektivt som möjligt
och utifrån ett perspektiv av långsiktigt hållbar
utveckling.

5. HUR VI UPPNÅR VISIONEN
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MARK- OCH
VATTENANVÄNDNING
Genom att ta tillvara det som gör Askersund
attraktivt samt utveckla och skapa förutsättningar för nyetableringar av företag samt
nybyggnation av bostäder och fritidshus kan
kommunen blomstra och dess roll i regionen
ytterligare förstärkas.

Askersund ska vara attraktivt att bo och vistas
i men det är även viktigt att arbetsmarknaden
utökas och breddas för att få fler att pendla in
samt bosätta sig i kommunen.
En hållbar utveckling, såväl ekologisk som
ekonomisk och social, är något som kommunen
värderar högt och vill framhäva i sin vilja att
utveckla Askersund.

GENERELLA RIKTLINJER
•

•

Grönområdena längs med Alsen bör även
framöver vara tillgänglig för allmänheten.

•

Vid nybyggnation bör anspråkstagandet av
jordbruksmark vara minimal.

•

Planering av mark och vatten ska ske utifrån ett
hållbarhetsperspektiv.

•

•

Vid all nybyggnation bör vi sträva efter
en blandad markanvändning, där bostäder,
verksamheter, kontor och handel integreras.
Detta minskar behovet av resor med bil och
möjliggör en levande miljö under dygnets alla
timmar.

Förtätning av vår stad och våra samhällen är
alltid en bättre lösning än att bygga i utkanten
och på så sätt skapa större avstånd och ökat
bilberoende.

•

Våra planbestämmelser skall utformas så att de
är flexibla och generösa i sin markanvändning.

•

Områden nära kollektivtrafiknoder bör exploate
ras i en högre grad än områden som saknar
kollektivtrafik. Detta möjliggör för högre
turtäthet för busslinjer och minskar behovet att ta
bilen.

Dagligvaruhandel bör inte tillåtas i externlägen
där centrumhandel riskerar att slås ut. Vi ska
värna om våra lokala handlare.

•

I områden som idag är enfunktionella, som till
exempel villaområden, ska mindre planändringar
göras vilka medför till exempel kontor eller
annan icke störande verksamhet som inte är
besökarintensiv.

•
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Planering och exploatering ska ta hänsyn till
riksintressen och övriga intressen och väga
samman dessa för att på minsta möjliga sätt bidra
till en negativ påverkan på miljön.

•

Exploatering inom ett område bör utgå från
punkten närmast befintlig infrastruktur.

•

Bebyggelse bör inte bli för monoton och
likriktad eftersom olika människor attraheras
av olika miljöer. I Askersunds kommun ska vi
kunna erbjuda många olika typer av boende.

•

I samband med planering, bygglov och
bygganmälan informera om energibesparande
åtgärder, hur man bör elda och med vilka
bränslen osv.

•

Varje plats unika förutsättningar skall beaktas vid
planläggning.

•

•

Grönytor med ekologiska, strukturella eller
rekreationsvärden värnas och utvecklas.

Vid exploatering ska utformningen ta hänsyn till
befintliga förhållanden på den aktuella platsen, ur
natur- och friluftssynpunkt.

•

Etablering av båtplatser bör ske med
gemensamhetsanläggningar, i så stor
utsträckning som möjligt.

LANDSBYGDEN
Askersunds kommun har en struktur med
invånare relativt jämt fördelade på landsbygd,
tätort och stad. Byarådens samverkan med
kommunen är mycket viktigt och skapar möjligheter och underlag för fortsatt utveckling av
landsbygden.
Flera av kommunens tätorter har företagsetableringar som idag stärker orterna och den
omkringliggande landsbygden. Det är av stor
vikt att kommunen är lyhörd för företagens
utvecklingspotential och möjliggör etablering
och utveckling för befintliga och tillkommande
företag. Kommunen ska arbeta för goda relationer med företagarna och på så sätt skapa förutsättningar för planering av mark och vatten
med ett långsiktigt perspektiv som kan gynna
landsbygden nu och i framtiden.
För många människor är landsbygden en
attraktiv boendeplats med närhet till natur
och möjlighet att skapa sitt eget boende med
större friheter än i staden. Kommunen har en
betydelsefull uppgift att möjliggöra för boende
på landsbygden genom att tillskapa tomter
för byggnation av bostäder och fritidshus i
attraktiva lägen. Den levande landsbygden
kräver dock en samlad syn för att möjliggöra
för ett effektivt vägnät, hållbra lösningar för
t.ex vatten och avlopp och möjligheter till
kollektivtrafik.

Arbetet med en levande landsbygd bygger till
stor del på att skapa balans mellan flera starka
intressen. Natur- och kulturmiljö och växt- och
djurliv är av största vikt att ta hänsyn till vid
etablering och exploatering på landsbygden, då
dessa intressen är det som till stor del skapar
själva attraktiviteten med att komma utanför
staden och tätorterna. Kommunen måste göra
en sammanvägd bedömning för att tillgodose
alla intressen i största möjliga mån och skapa
den balans som krävs för en levande landsbygd.
Vi ska:
•

Verka för en förbättring av infrastruktur och
kollektivtrafik på landsbygden.

•

Uppmuntra privata initiativ till exploatering
och etablering.

•

Ta hänsyn till natur-, miljö- och kulturvärden vid exploatering och etablering på
landsbygden.

•

Möjliggöra område för bostäder och fritidshus med landsbygdens attraktivitet
samtidigt som underlag skapas för en
hållbar utveckling genom gemensamma
anläggningar.

Askersunds kommun arbetar, genom ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, med tillskapande av så kallade LIS-områden (Landsbygd
i strandnära läge). Genom att skapa samlade
områden på landsbygden, med bostäder i
attraktiva lägen vid vattnet, kan både landsbygdens attraktionskraft och den samlade
bebyggelsens underlag för kollektivtrafik och
hållbara vatten- och avloppslösningar uppnås.
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ENERGISMART PLANERING

RADON

Byggandet och befintliga byggnader står
idag för en mycket stor del av klimatskadliga
utsläpp.

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas
när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så
kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm som
vi andas in och kommer på så sätt ner i luftrör
och lungor. Radon kan orsaka lungcancer.

Hemmets placering i förhållande till arbetsplatsen och service är idag en av de faktorer
som har störst inverkan på energieffektiviteten.
Genom att planera för en blandad bebyggelse,
där bostäder, arbetsplatser och service integreras, förbättras förutsättningarna för en minskad
klimatpåverkan. Vid planering av ny bebyggelse bör lokaliseringen kopplas till redan
befintliga transport- och servicestrukturer.
En stor del av kommunens invånare bor dock
på landsbygden där funktionsblandade områden
inte är genomförbart. Genom att planera för ett
mer energieffektivt resande med en förbättrad
kollektivtrafik och ett främjande av samåkning
kan stora klimatmässiga vinster göras även för
dessa invånare.
Eftersom kommunen har planmonopol, kan vi
i stor utsträckning påverka den fysiska miljön.
Regleringar kan göras i form av övergripande
riktlinjer i översiktplaner och som juridiskt
bindande bestämmelser i detaljplaner.
Det finns dock begränsningar i hur mycket
kommunen kan reglera gällande energieffektivt byggande. I de avseende då kommunen
inte kan bestämma kring energieffektiviteten
i planeringen och byggandet, ska vi dock
informera om, rekommendera och verka för att
kommunala energikrav enligt rekommendation
från SKL följs.
Askersunds kommun ska främja ett ekologiskt
och energismart byggande. Ett energisnålt
och ekologiskt hus är byggt med miljövänliga
material, är välisolerat och har fönster med lågt
U-värde. De har även en väl fungerande ventilation, ett värmesystem med hög verkningsgrad
och miljövänlig energikälla
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Marken är den vanligaste radonkällan och det
främst markradonet som beaktas i den fysiska
planeringen. Någon övergripande radonkartering har inte gjort i kommunen men en översiktlig bedömning kan göras utifrån markens
innehåll av uran.
Områden med potentiellt förhöjda radonrisker
omfattar Snavlundaområdet, området kring
Väderkvarnsbacken och Åsbro. Dessa områden indikerar endast att det finns potential till
förekomst av markradon. Vidare undersökning
krävs för att fastställa om och var markradon
faktiskt förekommer inom kommunen. Rimligt
tillvägagångssätt är att en översiktlig geoteknisk undersökning, inklusive radonförekomst,
görs vid planläggning och att kompletterande
undersökningar vid behov görs i samband med
bygglovskedet.
Vi ska:
•

Vid detaljplaneläggning i områden med
potentiellt förhöjda radonrisker undersöka
eventuella radonförekomster. Vid förhöjda
radonhalter ska radonsäkert byggande til�lämpas. Gällande gränsvärden för radon i
inomhusluft och vatten får inte överskrid

Geofysiska flygmätningar, gammastrålning uran
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Källa: Sveriges geologiska underökning
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NATURGRUS

FÖRORENADE OMRÅDEN

Naturgrusavlagringar är viktiga som
grundvattenmagasin. Flera grusåsar i länet
används också till infiltration av ytvatten för
tillverkning av grundvatten. När åsar och
andra geologiska formationer används för
täktverksamhet försämras deras egenskaper
som grundvattenmagasin och för infiltration. Naturgrusavlagringarna har också ofta
stora natur- och kulturvärden och är viktiga
för friluftslivet. Därför bör uttag av naturgrus
minimeras och ersättas av i första hand återanvänt material och i andra hand krossberg eller
morän.

Inom Askersunds kommun finns flera
områden utpekade som förorenade utifrån
Länsstyrelsens inventering. Olika typer av
verksamheter kan ge eller ha gett upphov till att
föroreningar finns inom verksamhetens område
och dess omgivning. Förorenade områden
kan vara mark, grundvatten, ytvatten, sediment samt även byggnader och anläggningar.
Länsstyrelsens databas över inventerade förorenade områden är tillgänglig för kommunen och
används i samband med planering av mark och
vatten.

Länsstyrelsen i Örebro län har länge haft en
restriktiv hållning vid prövning av täkter i
naturgrusavlagringar. Naturgrusandelen har
successivt minskat under en följd av år och var
2011 knappt tolv procent av den totala mängden. I Örebro län är naturgrusandelen betydligt
lägre än genomsnittet för landet där naturgrusandelen var 20 procent år 2009. Uttaget av
naturgrus i de mest värdefulla grundvattenområdena minskar kraftigt och är nu mindre än
hälften jämfört med början på 2000-talet.
För att målet om bevarande av värdefulla
grusavlagringar ska uppnås behövs förbättrad
samordning mellan beslutsfattare, planerare,
täkthandläggare, experter och berörd industri.
Askersunds kommun följer det regionala arbetet med minskade uttag av naturgrus.
Vi ska:
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•

Sprida information om att grus- och bergkrossmaterial skall återanvändas så långt
som möjligt.

•

Inte försvåra befintlig täktverksamhet
genom planering eller åtgärd i nära anslutning till pågående täkt.

•

Fortsatt engagera oss inom det regionala
samarbetet för att uppnå de uppsatta
miljömålen.

Vi ska:
•

Under detaljplaneskedet uppdatera och
komplettera information om tidigare
verksamheter och föroreningsstatus inom
framtida exploateringsområden.

•

I detaljplan beskriva föroreningsgraden för
aktuellt område.

•

I genomförandebeskrivning klarlägg
ansvarsfrågan.

•

Inom bygglovsprocessen bevaka föroreningsfrågan. Krav på undersökning kan
ställas av miljöförvaltningen.

Potentiellt förorenade områden
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BEFOLKNING & BOSTÄDER
För att bibehålla den positiva befolkningsutvecklingen i Askersunds kommun behöver
bostadsutbudet anpassas för att erbjuda plats åt
människor i olika åldrar och livssituationer. Vi
behöver se över de boendemiljöer som finns för
att kunna förtäta och utveckla dessa.
Vid planering av nya bostadsmiljöer är det
viktigt att ta hänsyn till både de boende som
redan finns i området och i kommunen, men
även de potentiella inflyttarna. Vi ska planera
för attraktiva boendemiljöer, något som inte har
samma innebörd för alla. Bostäder i olika storlekar och upplåtelseformer ger förutsättningar
för en balanserad och engagerad befolkning
och främjar även den sociala integrationen.
Ett hållbart Askersund skapar vi genom att
samordna bostäder, kontor, butiker och grönstruktur för att erbjuda en livsstil med minskat bilberoende och ett praktiskt fungerande
närområde.
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Askersunds kommun ska hushålla med mark
och därför främst förtäta inom redan bebyggda
områden. Även på landsbygden ska vi verka
för att bostadsbebyggelsen kan förtätas för att
effektivt kunna nyttja befintliga servicestrukturer och system. Förtätningen bidrar även till en
stärkt byidentitet och ett stärkt serviceunderlag.
Vi ska:
•

Planera och bygga för ett balanserat
bostadsutbud.

•

Förtäta bebyggelsen, där så är lämpligt, för
att bli mer resurseffektiva.

•

Planera och bygga för både dagens och
framtidens askersundare.
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ASKERSUND
Askersund är den unika småstadsidyllen vid
Vätterns norra ände med i huvudsak trähusbebyggelse anordnad i 1600-talets strikta renäs
sansplan. Närheten till Vättern och Askersunds
unika stadsmiljö är de komparativa fördelar
som vi hoppas kunna utveckla. Vi ser stora
möjligheter att kunna erbjuda fler att bo i vår
centralort, och ser att den även i framtiden kan
fungera som samlingsplats för kommunens
invånare.
När det gäller den stadskärnan, ställer kommunen höga krav vad gäller miljöanpassning
och därmed sammanhängande val av utformning, material och färgsättning. Kraven gäller
även belysning, skyltar och gatubeläggning.
I Askersund har vi ett politiskt arkitekturprogram: ”Stadslivsmanifest - Mer Askersund i
Askersund” som syftar till att just bevara det
som gör Askersund till Askersund och utveckla
detta även i framtiden.
Kommunen ska, genom markförvärv och
planläggning, göra det möjligt att låta staden
växa kring Alsen och Gårdsjön. Det viktigaste
är att bevara karaktären av sjöstaden Askersund
och det som gör att många upplever staden som
idyllisk.
Människor som är intresserade av att bosätta
sig i Askersunds stad är ofta intresserade av att
bo i stadskärnan eller kring vattnet. Samtidigt
är det av största vikt att utveckling av staden
sker på ett sådant sätt att de publika miljöerna
ges företräde för att behålla och utveckla folklivet. Det är en mycket viktig attraktionskraft
som inte får förvanskas och begränsas.
Hänsynstaganden
Inom området finns flera olika riksintressen. Delar av Askersunds stad omfattas av
riksintresse för kulturmiljö (Edö-StjärnsundAskersund) och rörligt friluftsliv och turism
(Vättern). I översiktsplanen berörs den sydvästra delen för bebyggelseutveckling av riksintresset för kulturmiljö. Inom och i anslutning
till planområdet finns även riksintresse för väg
(RV 50) och yrkesfiske (Vättern).
Ändringar har gjorts efter granskning, Se yttrande från
Länsstyrelsen i bilaga: Utlåtande
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Strandskyddet är 100 meter inom området men
är till stora delar upphävt i gällande detaljplaner. De östra delarna av strandområdet som
bland annat innefattar Edö behandlas i kommunens kommande tillägg till översiktsplanen
gällande LIS-områden.
Askersunds kommun ser riksintresset för
kulturmiljö som en viktig tillgång för stadens
identitet och utvecklingsmöjligheter. I kommande detaljplaner är det viktigt att utgå från
stadens historiska miljö och anpassa byggnaders höjd och utseende för att det ska passa
in i Askersundsmiljön. Askersunds kommun
avser att bygga en sammanhängande gång- och
cykelväg från Stjärnsund till Edö. Det skulle
stärka både riksintresset för kulturmiljö och
friluftsliv och turism genom att det skulle bli
mer tillgängligt för allmänheten. Vägen skulle
även bli en del av den regionala visionen om en
cykelväg runt hela Vättern vilket också skulle
gynna turismen.
I östra delarna av Askersund pekas ett område
för bebyggelseutveckling ut inom riksintresse
för rörligt friluftsliv och turism. Eventuell
bebyggelseutvecklingen måste bedömas i varje
enskilt projekt för att göra en avvägning av
möjlig bebyggelseutveckling som upprätthåller allmänhetens möjligheter till ett rörligt
friluftsliv i östra Askersund. Konsekvenserna
av bebyggelseutveckling i området måste väga
in de kumulativa effekterna som kan uppstå om
flera områden exploateras inom riksintresset.
Riksväg 50 som omfattas av riksintresse är
en viktig kommunikationsled för kommunen.
Hänsyn ska tas till riksintresset vid exploatering invid vägen genom att erforderliga
avstånd ska upprättas. Detta innebär att minst
30 meter från vardera sida av vägen inte kommer att bebyggas.
Vid framtida planläggning ska hänsyn tas så
att riksintresset för yrkesfisket i Alsen skyddas
mot åtgärder som påtagligt kan försvåra näringens bedrivande.
Allmänhetens tillgång till stranden är viktig
både för friluftslivet och för att behålla kommunens attraktivitet.
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ÅSBRO
För att utreda Åsbro mer ingående, med fokus
på centrumutveckling och tätorten som helhet
bör ett fördjupat dokument tas fram.
Åsbros geografiska lokalisering gör det till en
utmärkt boendeort med goda pendlingsmöjligheter. Detta är Åsbros komparativa fördel
jämfört med andra orter i kommunen. Åsbro är
lokaliserat endast 11 km från Hallsberg som är
en av Sveriges viktigaste järnvägsnoder och har
ett växande näringsliv, med framförallt inriktning på logistik och lager. Vi tror att Åsbro kan
vara ett attraktivt alternativ till Hallsberg för
många hitflyttande. Det är därför viktigt att vi
i Åsbro erbjuder tomter i efterfrågade lägen,
gärna i närheten av de tre sjöarna Tisaren,
Åsasjön och Estabosjön.
Åsbro är idag ett uppdelat samhälle. Ofta
benämns norra och södra delen som Vissboda
respektive Estabo. Kommunens vision är
att skapa ett gemensamt centrum för Åsbro.
Lokaliseringen för ett centrum bör utredas
vidare i ett fördjupat dokument för Åsbro.
Befintlig järnvägssträckning kommer att fortsätta styra utvecklingen i Åsbro under ett flertal
år framöver. Den befintliga järnvägen genom
Åsbro beräknas tas bort runt år 2025.
Kommunen ska verka för att byggnationen av
dubbelspåret görs så att ett framtida tågstopp
möjliggörs. Kommunen ser även positivt på att
möjliggöra för bostäder i Västra Åsbro och på
så sätt skapa en större tätort.
Den översiktliga planeringen utgår i huvudsak
efter den framtida järnvägsdragningen eftersom
den är beslutad och kommer efter anläggandet
förändra Åsbro för en mycket lång tid framöver. Dubbelspåret, tillsammans med saneringen
av impregneringsområdet i centrala Åsbro,
möjliggör för en ny bebyggelsestruktur som vi
måste ta hänsyn till redan nu.
Detaljplaneringen inom Åsbro kommer dock
att fortsatt behöva ta hänsyn till både den
befintliga järnvägsdragningen och det beslutade
dubbelspåret. Markanvändningarna måste vara
lämpliga när detaljplanerna blir antagna, samtidigt som vi vill skapa detaljplaner som fungerar
även efter bytet av spårdragning.
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Översiktsplanen medför inga direkta konsekvenser på det befintliga riksintresset för
järnvägskommunikationer eftersom bebyggelseutvecklingen blir underställd de bullervärden
och säkerhetsavstånd som används som riktlinjer i planarbetet. Översiktsplanens schematiska
utvecklingsområden kring dubbelspåret är
just översiktliga och kommer också behöva
underställa sig de avstånd och riktvärden som
järnvägsområdet kräver.
Hänsynstaganden
I Åsbro finns riksintressen för väg (RV 50)
och järnväg (Godsstråket genom Bergslagen).
Det pågår även ett arbete med att bygga dubbelspår mellan Hallsberg och Degerön där
den definitiva sträckningen beslutades om i
maj 2014 vilket innebär tydliga begränsningar
för utvecklingen av Åsbro inom området för
dubbelspåret.
Eftersom sträckningen nu är klarlagd underlättar det i arbetet med utvecklingen av Åsbro.
Den verksamhetsutveckling kommunen vill se
i de västra delarna av Åsbro kommer att anpassas efter järnvägens dragning och utbyggnad.
Vid utbyggnad av Åsbros västra verksamhetsområden krävs ett hänsynstagande
även till utbyggnaden av SydVästlänken.
Utbyggaden av verksamhetsområden får inte
försvåra utbyggnaden av SydVästlänken.
Verksamhetsområden i närhet till
Sydvästlänken bedöms rimliga att utveckla i
dialog med Svenska Kraftnät och måste följa
de riktlinjer för skyddsavstånd som finns.
Riksväg 50 är en viktig kommunikationsled för
kommunen och ingår i vägar av riksintresse.
Hänsyn ska tas till riksintresset vid exploatering genom att erforderliga avstånd ska upprättas. Detta innebär att minst 30 meter från vardera sida av vägen inte kommer att bebyggas
I Åsbro gäller det generella strandskyddet på
100 meter kring alla sjöar och vattendrag. Delar
av strandområdena behandlar kommunens i sitt
tematiska tillägg till översiktplanen rörande
LIS-områden (Landsbygd i strandnära läge).
Processen pågår parallellt med den kommunövergripande översiktsplanen.
Ändringar har gjorts efter granskning, Se yttrande från
Länsstyrelsen i bilaga: Utlåtande
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ÅMMEBERG
Åmmebergs vätternnära läge, ca 8 km sydöst
om Askersunds tätort, med golfbana, båthamn,
hotell och skola, ger orten goda utvecklings
möjligheter. Golfbanan har för avsikt att
utöka sin verksamhet och planläggning pågår
för nya bostäder och hotell i samband med
detta. Kommunen avser att möjliggöra för den
utveckling av Åmmeberg som privata aktörer
initierar.
Åmmebergs läge mellan Kärrafjärden av
Vättern och sjön Åmmelången, med stora
naturområden, ger attraktiva boendemiljöer. En
expanderande verksamhet på orten, med tillhörande bostäder, kan ge ett utökat befolkningsunderlag för service och utveckling av infrastruktur. Bilvägarna mellan Åmmeberg och
Askersunds tätort är redan idag av god kvalitet
men satsningar på gång- och cykelmöjligheter
är nödvändiga för att stärka orten. Inom orten
består vägnätet av relativt smala vägar vilket
kan vara positivt då trafiken måste samspela
och anpassa hastighet och uppmärksamhet till
detta. Att ta fram en säkrare miljö för oskyddade trafikanter är dock angeläget.
Åmmeberg är en av de orter som växt mest på
senare år och vi tror på en fortsatt stark utveck
ling av orten, inte minst söderut, längs Vättern.
I området för Zinkgruvans gamla industriområde är marken utpekad för bebyggelseutveckling i översiktskartan. Bebyggelseutvecklingen
inom detta område måste dock föregås av
grundliga föroreningsundersökningar och sanering. Området innehar ett attraktivt läge och
hjälper till att binda samman samhället kring
centrum vilket motiverar översiktsplanens
ställningstagande att markera område som för
bebyggelseutveckling tills föroreningsgraden
och saneringskostnaderna är utredda.
Hänsynstaganden
Åmmeberg omfattas av riksintresse för kulturmiljö (Åmmeberg), riksintresse för värdefulla
ämnen eller material, riksintresse för rörligt
friluftsliv och turism (Vättern) samt riksintresse
för yrkesfiske (Vättern). Strandskyddet gäller 100 meter från strandlinjen utom i vissa
gällande detaljplaner där strandskyddet är helt
eller delvis upphävt. Delar av strandområdena
kommer att behandlas i kommunens LIS-plan.
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Ändringar har gjorts efter granskning, Se yttrande från
Länsstyrelsen i bilaga: Utlåtande

Åmmebergs kulturhistoriska miljö är värdefull
att bevara då det är en del av orten och kommunens identitet. Ett flertal byggnader från
Åmmebergs storhetstid finns bevarade än
idag såsom kasinot, vattentornet, kägelbanan,
folkets hus, barnhemmet/sjukstugan och en
av de äldsta byggnader i kommunen, kvarnen
med anor från 1100-talet. Till detta finns även
delar av industribyggnader samt den katolska
kyrkogården. I en eventuell framtida bebyggelseförtätning av Åmmebergs centrala delar ska
hänsyn tas så att riksintresset och kulturmiljön
inte förvanskas. Det kan till exempel röra sig
om att anpassa byggnadernas stil och höjd till
omgivande bebyggelse.
Östra Åmmeberg berörs av riksintresse för
värdefulla ämnen eller material (bly, zink och
silver). Bebyggelseförtätning inom riksintresseområdet bör endast tillåtas med stort hänsynstagande till riksintresset för att inte försvåra
utvinningen av värdefulla ämnen och material.
En av Åmmebergs styrkor är närheten till
rekreation och friluftsliv. Stor hänsyn måste
tas till riksintresset för rörligt friluftsliv och
turism i den framtida planeringen. I översiktsplanen avsätts stora delar för tätortsnära natur/
rekreation vilket gynnar det rörliga friluftslivet.
Strandskyddsområden undantas i stora delar
från bebyggelseutveckling och det rörliga friluftslivets intressen ska beaktas vid bedömning
av tålighet av exploateringsföretag eller andra
ingrepp i miljön. Bebyggelseutvecklingen
måste bedömas i varje enskilt projekt för att
göra en avvägning av möjlig bebyggelseutveckling som upprätthåller allmänhetens möjligheter till ett rörligt friluftsliv i Åmmeberg.
Konsekvenserna av bebyggelseutveckling i
området måste väga in de kumulativa effekterna som kan uppstå om flera områden exploateras inom riksintresset. Genom att bygga
vidare på befintlig bebyggelse kan även den
negativa påverkan minskas.
Bryggor och båtplatser bör skapas som gemensamhetsanläggningar i så stor utsträckning som
möjligt. Detta är för att minska den negativa
miljöpåverkan som många små bryggor innebär, vilket även hämmar friluftslivets tillgång
till strandområdena. Vid framtida planläggning
ska hänsyn tas så att yrkesfisket skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan försvåra näringens
bedrivande.
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OLSHAMMAR
Olshammar ligger strategiskt bra för friluftsliv
både på Vättern och i Tivedens skogar. Orten
ligger i anslutning till riksväg 49 mot Karlsborg
och Skövde. Potentialen är stor att kunna
utöka turism- och friluftslivet i Olshammar
och fokuspunkterna på orten är båthamnen,
Olshammarsgården, Birgittakyrkan samt Aspa
bruksmiljö. I Olshammar finns idag förskola
och fritidshem.
En framtida utveckling av Olshammar som
bostadsort kan ske genom förtätning av befintlig bebyggelse men även nybyggnation utmed
strandlinjen från båthamnen upp mot Aspa.
Genom att möjliggöra för byggnation längs
denna sträcka kan attraktiva sjönära tomter
erbjudas på orten för både permanent- och
fritidsboende. Den omgivningspåverkan som
finns och kan uppkomma från närliggande
industrier och verksamheter måste beaktas vid
exploatering.
Det finns planer på att förlägga en gång- och
cykelväg längs den gamla banvallen från
Olshammar till badplatsen norr om tätorten.
Badplatsen på orten är också möjliga att bygga
ut. Sammantaget skulle det kunna bidra till
en positiv utveckling både för invånare och
besökare.
Förutom en naturnära bostadsort, så har
Olshammar länge varit en bruksort och är känt
för Munksjö Aspa Bruk AB pappersmassafabrik. Vi tror att detta kan utvecklas än mer och
genom planläggning av ytterligare industrimark
ökar möjligheterna för klustereffekter från den
stora verksamhet som idag finns i samhället.
Hänsynstaganden
Olshammar omfattas av riksintresse för väg
(RV 49), rörligt friluftsliv och turism (Tiveden
och Vättern), naturvård (Vättern), friluftsliv
(Tiveden) samt yrkesfiske (Vättern).
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I området är strandskyddet 100 meter förutom
i den västra delen av viken där det är upphävt
i detaljplan. Delar av de norra strandområdena behandlas i det pågående arbetet ned det
tematiska tillägget till översiktplanen rörande
LIS-områden.
Riksväg 49 som går invid Olshammar omfattas
av riksintresse och är en viktig kommunikationsled för kommunen. Hänsyn ska tas till
riksintresset vid exploatering invid vägen
genom att erforderliga avstånd upprättas. Det
innebär att minst 30 meter från vardera sida av
vägen inte kommer att bebyggas.
Riksintressena för friluftsliv och turism är en
tillgång för Olshammar och något kommunen
vill ta tillvara på. Delar av Olshammar avsätts
för tätortsnära natur/rekreation och kommunens
ambition är att bebygga med ett tillräckligt
stort avstånd till strandlinjen för att säkerställa
allmänhetens tillgång till Vätterns unika naturmiljöer. Genom att samla och bygga vidare på
den redan befintliga bebyggelsestrukturen kan
den negativa påverkan minska.
Riksintresset för friluftsliv kan redan idag
anses delvis påverkat eftersom riksväg 49
avskiljer Tiveden från Vättern. Att möjliggöra
en bebyggelseutveckling kan gynna området
norr om Olshammar och även bidra till en
förbättring av friluftslivet då området blir mer
tillgängligt. Planerna på en gång- och cykelväg
samt utbyggnad av badplats skulle vara positivt
både för friluftslivet och turismen.
Vid framtida planläggning ska hänsyn tas så att
yrkesfisket skyddas mot åtgärder som påtagligt
kan försvåra näringens bedrivande. Stor hänsyn
ska också tas till riksintresset för naturvård så
att det inte påverkas negativt i den framtida
planeringen.
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HAMMAR
Hammar- och Sännaområdet har tillsammans ca
600 invånare med ett läge vid Hammarssundet som
förbinder Kärrafjärden med Vättern. I Hammar finns
idag förskola och skola upp till och med årskurs fem.
Ett industrihotell är idag beläget i Hammar. Det är
lokalerna för det före detta glastillverkningsföretaget
PLM som idag används av bland annat Svensk
GlasÅtervinning där allt glas som samlas in i Sverige
sorteras, krossas och förädlas, och företaget Hasopor
som tillverkar isoleringsmaterial.
Vidare utveckling av Hammar innebär både
detaljplanering för bostäder, industrier och service.
Tomter finns vid södra infarten till samhället intill
riksväg 50 med möjligheter att där uppföra butik,
bensinstation och småindustri. Det bör också vara
möjligt att söder om vägen mot Åmmeberg i direkt
anslutning till samhället planera för industrimark.
Hänsynstagande
Hammar berörs av riksintresse för rörligt friluftsliv
och turism (Vättern), yrkesfiske (Vättern) samt
väg (RV 50). Området omfattas idag av 100 meter
strandskydd förutom i den västra delen av viken där
det är upphävt i detaljplan. Delar av strandområdena
i Hammar behandlas i det tematiska tillägget till
översiktplanen rörande LIS-områden.
Vättern är en tillgång för landet i stort ur flera
olika perspektiv, inte minst vad gäller yrkesfiske.
Vid framtida planläggning ska hänsyn tas så att
yrkesfisket skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
försvåra näringens bedrivande.
Vättern har även stor betydelse för kommunen
och Hammar med tanke på de stora natur- och
friluftsvärden som finns vid sjön. En del av Hammar
avsätts för tätortsnära rekreation. Kommunens
ambition är att bebygga med ett stort avstånd till
strandlinjen för att säkerställa allmänhetens tillgång
till stranden, skydda djur- och växtliv samt tillgodose
riksintresse för friluftsliv och turism.

Riksväg 50 som omfattas av riksintresse är även en
viktig kommunikationsled för kommunen.
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Området för verksamhetsutveckling vid riksvägen
ligger i ett bra läge och skulle bidra till att stärka
tätorten. Hänsyn ska dock tas till riksintresset vid
eventuell exploatering av området invid vägen

genom att erforderliga avstånd ska upprättas. Det
innebär ett bebyggelsefritt avstånd på 30 meter från
vardera sida om vägen.

ZINKGRUVAN
I Zinkgruvan finns kommunens största privata
arbetsgivare, Zinkgruvan mining. Gruvan är
tillsammans med skidanläggningen, förskolan och
fritidshemmet och den kuperade variationsrika
naturen med ett flertal sjöar och närheten till Knalla
och Mårsätters naturreservat, det som bland annat
gör Zinkgruvan till en attraktiv bostadsort. En
förtätning av bebyggelsen i eftertraktade lägen ger
möjligheter för Zinkgruvan att utvecklas. Orten
omfattas av riksintresse för värdefulla mineraler och
material vilket innebär att hänsyn ska tas till detta i
den framtida planeringen.
Ändringar har gjorts efter granskning, Se yttrande från
Länsstyrelsen i bilaga: Utlåtande

RÖNNESHYTTA
Rönneshytta med sina knappt 300 invånare är en
välutvecklad ort med förskola, skola, butik och
drivmedelsstation. För att ytterligare stärka orten
ska vi möjliggöra för en förtätning och expansion
av bebyggelsen i attraktiva lägen längs med
sjöarna Multen och Löcknasjön. Inom ramen för
landsbygdsutveckling och det tematiska tillägget
avseende LIS-områden kommer detta att behandlas
utförligare. Rönneshytta omfattas av riksintresse för
naturvård (Lerbäck) och hänsyn ska tas till det vid
framtida exploatering.

SNAVLUNDA
Snavlunda, med förskola och skola upp till femte
klass, beläget ca 10 km norr om Askersunds tätort,
utmärker sig främst som en naturnära bostadsort.
Tjälvesta naturreservat, klassat som Natura
2000-område och riksintresse för naturvård är en
bevarandevärd tillgång för orten vilket även ska
beaktas i den framtida planeringen.
Nybyggnation i Snavlunda bör ske genom förtätning
för att effektivt kunna nyttja befintliga ledningsnät
och infrastruktur. Det handlar dock om ett fåtal
nya fastigheter för bebyggelse då ambitionen är att
bevara Snavlundas karaktär.
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Kommunikationer & Infrastruktur
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KOMMUNIKATIONER
BILAR OCH TUNG TRAFIK
För att göra Askersunds kommun mer tillgänglig och förbättra pendlingsmöjligheterna måste
riksväg 50 utvecklas och förbättras, inte minst
ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Riksvägarna är viktiga länkar som sammanbinder närliggande kommuner och behövs för
att främja arbetsmarknadsregionen, men även
underlätta för skolelever på sin väg mellan
bostaden och studieorten. Vägarna är även
viktiga för tunga transporter samt för turister
och besökare.
Riksväg 50 mellan norra infarten till Askersund
och norra infarten till Åsbro är hårt belastad
och är en viktig transportväg för såväl tung
trafik som för pendlingstrafik. Trafikverket planerar för en ombyggnad till mötesfri väg med
mitträcke, med byggstart 2016. Ombyggnaden
innebär att befintlig väg breddas. Det blir 2+2
körfält till Skyllberg Södra, sedan 1+1 förbi
Skyllberg. Från Skyllberg Norra till Åsbro
byggs 2+1 körfält.
Trafikverket planerar samtidigt byggstart på
sträckan Rude-Askersund med för ombyggnad
till mötesfri väg med mitträcke. Även denna
väg är hårt belastad och är en viktig transportväg för såväl tung trafik som pendlingstrafik.

Väg 50 mellan Nykyrka och Brattebro backe
håller en lägre standard än den resterande
sträckan. Därför studerar Trafikverket alternativa nysträckningar för den delen. En vägplan
är under framtagande och Trafikverket planerar att bygga om vägen till en mötesseparerad
landsväg.
Även riksväg 205 mot Laxå och vidare mot
Karlskoga måste bli bättre och få en delvis
ny sträckning för att främja trafiksäkerheten,
förkorta restiden men även så att transporter
av farligt gods kan utföras utan risk för att en
eventuell olycka ska generera utsläpp av miljöfarliga ämnen till Norruddens dricksvattentäkt.
Målsättningen är att vägnätet förbättras så att
de behov som finns, av effektiva kommunikationer, tillgodoses.
Vi ska:
•

Vara pådrivande i arbetet med utbyggnaden
av Rv 50 samt fokusera insatserna till dessa
vägar.

•

Reservera mark för utbyggnadsområden
för riksväg 50 för att möjliggöra nya dragningar av dessa.

Ombyggnaden innebär att befintlig väg breddas
på sträckan Rude-Askersund Södra (cirkulationsplatsen) till 2+2 körfält. Förbi Askersund
behålls nuvarande vägbredd och mitträcke sätts
upp, det blir 1+1 körfält. Planerad byggstart för
båda projekten är satt till år 2016.
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KOLLEKTIVTRAFIK

TRANSPORT AV GODS

Buss- och bilpendlingsmöjligheterna till och
från Askersund måste förbättras så att fler kan
välja att bosätta sig eller arbeta i kommunen.
Detta är även i linje med regionens länsplan.
Med bättre turtäthet, minskad restid och bättre
bekvämlighet skulle resandet kunna ökas
väsentligt. En målsättning är att restiden, med
kollektivtrafik, till Örebro ska minskas till 40
minuter. Det skulle kunna betyda mycket för
intresset att bosätta sig i Askersund. För att
underlätta pendling med kollektivtrafik och
samåkning har en pendlarparkering anlagts i
Askersund.

Godsstråket genom Bergslagen passerar genom
Askersunds kommun och är under utbyggnad. Enkelspåret som idag finns på sträckan
Hallsberg och Degerön skapar problem för
godstransporter. Tågen får inte plats på spåret
vilket leder till omledningar och förlängda
transporttider. En utbyggnad till dubbelspår
ökar möjligheten till miljövänliga transporter.

Målsättningen är att kollektivtrafiken i Asker
sunds kommun förbättras så att vi blir kända
för snabba bekväma förbindelser till kringliggande tätorter och innovativa lösningar för den
lokala kollektivtrafiken.
Vi ska:
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•

Aktivt engagera oss i och lyfta fram våra
frågor inom Region Örebro Län.

•

Arbeta för att turtätheten utökas, restiden minskas och komforten ökas med
kollektivtrafiken till Örebro och Hallsberg.

•

Arbeta för att restiden till Örebro blir 40
minuter

•

Arbeta för att prissättningen på
kollektivtrafiken alltid är det billigaste
alternativet.

•

Fokusera utvecklingen på stomnätet.

•

Se till att kollektivtrafiken är tillgänglig för
alla och att det är det miljömässigt bästa
alternativet.

•

Arbeta för att förbindelserna söderut förbättras så att Askersundsborna
även kan nå arbetsmarknaden i ”fjärde
storstadsregionen”.

•

Arbeta för ett möjliggörande av tågstopp
längs med järnvägen förbi Åsbro.

FARLIGT GODS
De primära transportvägarna för farligt gods
inom Askersunds kommun är väg 50, del av
väg 586 samt väg 587. Väg 49 och väg 585
samt del av väg 592 sekundära transportvägar.
På väg 205 finns förbud mot transport med
farligt gods mellan 503 och kommungränsen.
Vi ska:
•

Verka för att det blir en ny dragning av väg
205 från väg 503 mot kommungränsen.

GÅNG- OCH CYKELVÄGAR
Kommunen behöver ständigt utveckla och
förbättra gång- och cykelmöjligheterna i kommunen. Det ska vara möjligt att ta sig runt i
kommunen på ett säkert sätt även om man inte
sitter i en bil eller i en buss. De oskyddade
trafikanterna, såsom gående och cyklande, ska
ges de bästa förutsättningarna för att kunna
ta sig fram. En kontinuerlig utveckling av
gång- och cykelvägar (g/c-vägar) måste pågå
samtidigt som underhållet av de befintliga upprätthålls. Kommunen har byggt ut g/c-väg från
Stjernsunds slott hela vägen till Askersunds
stad och från Askersunds stad fortsätter sedan
g/c-vägen hela vägen ut till Edö.

I stadsmiljö kan det vara bra att bilar och andra
motorfordon samsas med gående och cyklande
då hastigheten tenderar att sänkas. På andra
platser, där biltrafiken är mer intensiv och där
hastigheten är högre ska separata g/c-vägar
förespråkas för att trafiksäkerheten ska kunna
tillgodoses.
Vid kommunikationsknutpunkter, såsom
bussterminaler och tågstationer, ska goda möjligheter till parkering av cyklar finnas. Detta
underlättar en smidig övergång mellan olika
trafikslag.
Det finns en viktig folkhälsoaspekt i att kunna
erbjuda ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät.
Hälsofrämjande åtgärder är en viktig aspekt
i samhällsplaneringen och alltfler kommuner
inkluderar så kallade hälsokonsekvensbeskrivningar (HKB) i detaljplaner och planprogram.
HKB:n belyser en rad olika aspekter utifrån om
planens syfte helt eller delvis genomförs samt
vilka grupper av medborgarna som drabbas,
gynnas eller missgynnas.

Vi ska:
•

Underhålla och utveckla de gång- och
cykelbanor som finns i kommun för att ge
likvärdiga möjligheter för gång- och cykeltrafikanter som för bilburna.

•

Skapa trygga och smidiga övergångar mellan olika trafikslag.

•

Främja gång- och cykeltrafiken med tanke
på de miljö- och hälsoaspekter som dessa
innebär.

•

Ta fram underlag för att skapa hälsokonsekvensbeskrivningar i samband med
planarbete.

•

Driva frågan med att etablera cykelstråk där
mittseparerade landsvägar har byggts.

•

Vara med och driva frågan om en bilfri
cykelled kring Vättern.
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NÄRINGSLIV, AREELLA
NÄRINGAR & TURISM
HANDEL
Handeln i Askersunds stad behöver stödjas
med god infrastruktur så som parkeringar,
tillgänglighet och framkomlighet på gator, trottoarer och torg. I dag finns handel i Askersunds
centrum, på Närlunda samt på Ullaviområdet.
Externa handelscentrum utanför den samlade
bebyggelsen och de nämnda handelsområdena
skall undvikas.

Vi ska:

Askersunds mycket goda fackhandel och fina
utbud för invånarna bygger på den turistrika
handeln på somrarna, då butikerna gör goda
affärer som de kan täcka sämre vintermånader med. Därför bör vår planering göras i tät
samverkan med handlarna. Åtgärder bör hela
tiden genomföras i enlighet med stadslivsmanifestet. Det är vår pittoreska miljö som är vårt
konkurrensmedel!
Detaljplanering av stadskärnan bör främja
obrutna rader av butiker/restauranger i bottenplan på båda sidorna av gatorna. På så sätt går
kunderna från butik till butik och upplever ett
levande centrum. För att detta ska bli möjligt
krävs att handeln ytterligare förtätas och planeras till speciellt utvalda stråk.
Handel i mindre tätorter i kommunen fyller
flera viktiga funktioner. Kundunderlaget är
ofta för litet för en livsmedelsaffär, men en
kombinerad drivmedelsstation och butik vid en
stor väg kan betjäna både ortsbefolkningen och
förbipasserande.
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•

Motverka utbyggnad av externhandel då det
riskerar att slå ut den tätortsnära servicen i
Askersunds stad.

•

Verka för att handel i gynnsamma lägen
för andra tätorter/samhällen ska komma till
stånd.

•

Planera för bostäder och handel i samma
kvarter, med bostäder förlagda ovanpå
handelslokaler, där så är lämpligt ur
lokaliseringssynpunkt.

FÖRETAGANDE
Det finns en bred arbetsmarknad som erbjuder
arbetstillfällen inom en rad olika sektorer. Den
offentliga sektorn är störst och kommunen är
den största arbetsgivaren. Det finns många
företag i olika storlekar både i tätorterna och på
landsbygden inom kommunen.
Kommunen behöver aktivt medverka till att
företagen kan utvecklas. Detta ställer krav på
en bra dialog mellan kommunen och näringsidkarna för att fånga upp behov och önskemål.
Det ska samtidigt råda ett ömsesidigt intresse
att förstå varandras situationer.
Vi ska:
•

Verka för att samarbetet mellan kommunen
och näringsidkarna hela tiden utvecklas.

•

Ge god information till befintliga och kommande företag om lokaliseringsmöjligheter,
kommunens intentioner osv, för att gynna
såväl företagare som kommunen.

ENSAMFÖRETAGANDE

JORDBRUK

När kommunen tar fram detaljplaner för nya
bostadsområden bör man beakta behovet av
ytor för ensamföretagande. Detta kan göras
genom att byggnadsytan för garage/uthus görs
tillräckligt stor för att både rymma garage och
en kontorslokal med utrymme för företagande
utan anställda.
Vi ska:

Det bedrivs både små- och storskaligt jordbruk i kommunen. Det är en viktig näring som
behöver vårdas och utvecklas. Bra odlingsbar
mark ska behållas och inte exploateras. Ett väl
fungerande jordbruk är en förutsättning för att
landsbygden ska kunna utvecklas, så att kommunen får den levande landsbygd som den
behöver, vilket framgår tydligt av kommunens
vision.

•

Vi ska:

Vid framtagandet av detaljplaner möjliggöra för att bedriva verksamheter i liten
skala, kopplat till bostaden.

INDUSTRIMARK
Efterfrågan på industrimark är störst i
Askersund och Åsbro, där markreserverna
måste utökas planmässigt. Industrimark i Åsbro
med direktaccess till järnväg kan bli intressant i
framtiden. En satsning bör ske på större tomter
för industri- och logistikverksamhet i Åsbro
och Askersund.
Kommunen bör även planmässigt förbereda för
industrimark i direkt anslutning till befintliga
industrier, där det kan förväntas att en expansion eller sidoetablering kan ske. Ny industrimark bör ligga med bra exponeringsläge mot
Rv 50.
Vi ska:
•

Planera för industrimark i strategiskt och
infrastrukturmässigt bra lägen

•

Vara en lyhörd och öppen part gentemot
dem som ställer förfrågningar om etablering i kommunen

•

Arbeta för att behålla den goda odlingsmarken

SKOGSBRUK
Sveaskog och Skyllbergs bruk är de största
skogsägarna i kommunen och de bedriver ett
omfattande skogsbruk. Kommunen äger en
mindre andel skog medan resterande arealer
fördelas bland mindre skogsinnehavare. Det
moderna rationella skogsbruket kan om det
bedrivs med otillräcklig miljöhänsyn innebära problem för den biologiska mångfalden.
Skogbruk som bedrivs med tillräcklig och
omfattande miljöhänsyn kan bidra positivt till
ett hållbart samhälle.
Kommunens skogsinnehav ska delvis skötas
genom kontinuitetsskogsbruk. Kontinuitetsskog
är en skog som har naturvärden vars förekomst
förklaras av att det under lång tid funnits
lämpliga skogsmiljöer och substrat i just denna
skog eller i dess närhet. Vilka områden som är
lämpliga att sköta genom kontinuitetsskogsbruk preciseras i det pågående arbetet med
kommunens grönstrukturplan.
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TURISM
Ett av de miljömål riksdagen satt upp för
Sveriges miljöpolitik är Levande skogar. Detta
kan främjas till exempel genom att uppmuntra
natur- och kulturmiljövårdshänsyn vid skogsbruksåtgärder eller att efterfråga miljöcertifierade produkter från skogsbruket.
Vi ska
•

Verka för att ett såväl ekonomiskt som
ekologiskt hållbart skogsbruk kan fortsätta
utvecklas inom kommunen.

GRUVNÄRING
Gruvnäringen har ett starkt fäste i kommunen
och det finns många exempel på områden där
gruvnäring bedrivits under lång tid. Idag drivs
gruvnäringen huvudsakligen i Zinkgruvan.
Sedan 2004 ägs Zinkgruvan Mining av den
kanadensiska koncernen Lundin Mining, och
har sedan dess utvecklats och expanderat.
Zinkgruvan är idag den största privata arbetsgivaren i Askersunds kommun med närmare
400 anställda. Planerna för Zinkgruvan är att
ytterligare öka produktionen och prognoserna
för svensk gruvindustri talar om en fördubbling
av antal arbetstillfällen inom gruvindustrin i
Sverige fram till år 2025.
Zinkgruvan Mining är mycket viktigt för
Askersunds kommun och än mer för orten
Zinkgruvan. Det är därför av största vikt med
ett väl fungerande samarbete och god kommunikation mellan Zinkgruvan och Askersunds
kommun.
Vi ska:
•
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Ta till vara nyttan av Zinkgruvan mining
och se till att kommunikationen och samarbetet mellan företaget och kommunen är
väl fungerande för att gynna båda parter.

Turismen har stor utvecklingspotential i
Askersunds kommun. Ren sommarturism utgör
en stor del av detta, men även konferenser och
affärsturism. Turismen bygger dels på våra
naturliga förutsättningar som Vättern, Tiveden
och trästaden, dels på arrangemang och anläggningar samt ett stort utbud av konst och annan
kultur. Ett sätt att utveckla turismen ytterligare
är säsongsförlängning. Vintrarna erbjuder
aktiviteter på våra isar.
Vi bör skapa möjligheter för etablering av
hotell, campingplatser och stugbyar. Även rena
aktivitetsanläggningar är av stort intresse.
Riksväg 49 och 50 är vägarna in i ”The Heart
of Sweden” varför turistinformation längs
dessa är av stor vikt. Även Vättern bör kunna
nyttjas bättre i samband med turism genom att
utveckla båtturer och båtutflykter.
Vi ska:
• Satsa ytterligare kommunala resurser på
turism och marknadsföring för att lyfta fram
kvaliteterna i hela kommunen och skapa en
tydligare identitet och ett starkare varumärke.

FISKE

Det finns idag ca 20 yrkesfiskare i Vättern men
denna skara har kraftigt minskat under 1900talet från att ha varit över 100 rena yrkesfiskare
och ca 400 deltidsyrkesfiskare på 1940-talet.
Det finns inte mycket som tyder på att antalet yrkesfiskare kommer att öka. För övrigt
bedrivs bara sportfiske och som ren fritidssysselsättning i det stora antal sjöar som finns i
kommunen.
Vi ska:
•

Verka för att yrkesfisket ska kunna fortsätta
samt utvecklas, vilket ställer krav på att
vattenkvaliteten i Vättern ska vara god
så att livsvillkoren för arterna ska vara
gynnsamma.
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OFFENTLIG SERVICE
FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA
Alla barn 1-5 år har rätt till plats i förskola
eller pedagogisk omsorg när föräldrarna
arbetar eller studerar. Genom den satsning
som Askersunds kommun gjort på att bygga
ut förskoleverksamheten råder det idag en
bra balans mellan tillgång och efterfrågan på
förskoleplatser totalt sett i kommunen. För barn
i åldern 1-5 år finns idag 4 kommunala förskolor i centralorten samt ett föräldrakooperativ.
Förskolor finns även i Hammar, Olshammar,
Zinkgruvan, Åmmeberg, Snavlunda, Åsbro och
Rönneshytta.
Askersunds kommun har valt att satsa på en
verksamhet med många skolorter för elever i
åk F-5, medan eleverna i åk 6-9 är samlade i en
gemensam skola i centralorten. Ett kunskapsoch kulturcentrum, Sjöängen, som utöver
skolår 6-9 även innehåller kulturskola, fritidsgård, bibliotek, konsert/teaterlokal, bio håller
på att byggas och beräknas vara färdigt för
inflytt under andra halvan av 2016. Sjöängen
är ett allaktivitetshus som inrymmer bildning
och kultur och som förhoppningsvis lockar fler
elever, besökare, turister och nya kommuninvånare till Askersund.
På små skolor är det svårt att ha behöriga lärare
i alla ämnen. Andra faktorer som har betydelse
för en skolas storlek är att det finns tillräckligt
många elever i samma åldrar för att ge ett urval
av kamrater så att alla kan hitta någon som
passar. I en liten skola kan det vara svårare för
barn som avviker från mängden att passa in.
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Vi står således även inom den närmaste
framtiden inför svåra avvägningar mellan de
krav som ställs på skolundervisningen och de
kostnader som denna innebär och vårt mål att
hela Askersunds kommun ska leva. Beslut som
bland annat styrs av hur elevantalet förändras,
kostnader för skollokaler och hur behovet av
ämnesbehöriga lärare kan tillgodoses.
Vi ska:
•

Vara lyhörda för näringslivets behov av
specialutbildad arbetskraft då efterfrågan
och konkurrens om kvalificerad arbetskraft
kommer att öka ytterligare i framtiden

•

Svara för en god grundutbildning samt
skapa möjligheter till vidareutbildning

•

Värna landsbygdsskolornas och förskolornas fortsatta existens så långt detta är
försvarbart ur ekonomisk och pedagogisk
synvinkel.
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SOCIAL SERVICE

ÄLDREOMSORG

Kommunen ska erbjuda stöd, hjälp, vård och
omvårdnad till familjer och enskilda personer
i olika livssituationer. Verksamheten ska vara
av god kvalitet och ska systematiskt och fortlöpande utvecklas. Stöd och insatser ska riktas till
alla, oavsett plats i kommunen. En långsiktig
framgångsfaktor är att utveckla generella och
förebyggande insatser. En annan framgångsfaktor är att samverka med till exempel anhöriga,
frivilligorganisationer, studieförbund, andra
kommuner och landstinget.

Äldre personer ska så långt som möjligt kunna
välja när och hur stöd och hjälp i boendet
och annan service ska ges. Allt fler äldre och
funktionsnedsatta väljer att bo hemma med
hemtjänst. Därför ska lägenheter som fungerar
för alla byggas i Askersunds tätort i attraktiva
lägen nära stadskärnan och service av olika
slag. Om det blir attraktivt för äldre personer
att flytta blir de hus de lämnar tillgängliga för
nya familjer, vilket kan ha en positiv påverkan
på befolkningsutvecklingen.

Verksamheten ha ett tydligt medborgare- och
brukarperspektiv. Det ställer krav på fortsatt
utveckling av organisationen och på samverkan. Familjecentralen samordnar föräldrastöd
över förvaltningsgränserna. Här kan insatser
och stöd utvecklas på de enskildas eget uppdrag och i frivilliga former. Där enskilda är
medskapare i förändringsarbete finns stora
möjligheter till varaktiga och långsiktiga
förändringar.

När allt fler äldre väljer att bo kvar hemma
kommer särskilda boenden framför allt behövas för äldre med stora vårdbehov och specifika
diagnoser. Det gäller till exempel personer med
demens eller annan psykisk problematik. Det
ökar kraven på den vård och de omvårdnadsinsatser som görs där.
Vi ska:
•

Planera för och tillskapa äldreanpassade
boenden i attraktiva lägen.

•

Skapa förutsättningar för de äldre att kunna
bo kvar i sitt hem så länge de önskar.

Vi ska:
•
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Aktivt medverka till och planera för att den
sociala omsorgen hela tiden utvecklas och
förbättras.
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TILLGÄNGLIGHET
OCH OMSORG AV
FUNKTIONSNEDSATTA
Att göra byggnader och utemiljöer tillgängliga,
oavsett funktionsnedsättningar, är en utmaning.
I takt med att den åldrande andelen av befolkningen ökar, samtidigt som människor med
funktionsnedsättningar ges ett starkare skydd
för rätten att leva ett självständigt och oberoende liv, ökar kraven på god tillgänglighet i alla
miljöer.
För många sammankopplas tillgänglighet ofta
med behoven hos rörelsehindrade. Den fysiska
tillgängligheten är en grundförutsättning för att
alla skall kunna röra och förflytta sig i miljön.
Dock innefattar begreppet tillgänglighet även
många andra faktorer; utformning av information, kommunikation, färger och kontraster,
belysning, ljudmiljö etc. Faktorer som alla, var
för sig eller tillsammans, endera underlättar
eller förhindrar vår orientering, förflyttning
och möjlighet att delta fullt ut i aktiviteter.
För människors fria rörlighet och möjligheten
att mötas i det offentliga rummet måste vår
kommun vara tillgänglig i alla dess delar och
avseenden.
Riksdagen antog regeringens proposition
”Från patient till medborgare - en nationell
handlingsplan för handikappolitiken” år 2000.
Handlingsplanen säger bland annat att samhället ska utformas så att människor i alla åldrar
med eller utan funktionsnedsättningar ska bli
fullt delaktiga i samhällslivet.
Det påpekas att det handikappolitiska arbetet
ska inriktas mot att identifiera och undanröja
hinder för sådan delaktighet.
Sveriges kommuner och landsting tog 2003
fram idéskriften ”Tillgänglig stad” som stöd för
kommunerna i arbetet med tillgänglighetsplaner för trafiknät.

68

Mot bakgrund av detta genomförde Askersunds
kommun en inventering av gatumiljön längs
utvalda gångstråk i kommunen. Utifrån inventeringen togs sedan en problembeskrivning
och åtgärdsförslag fram. Flera av åtgärderna är
genomförda och arbetet pågår kontinuerligt.
Askersund erhöll som första svenska kommun
år 2008 Flaggan för städer och kommuner
för alla, ett initiativ taget av Design for all
Foundation. Mottagandet av flaggan utgör ett
erkännande av att Askersunds kommun arbetar
seriöst, metodisk och långsiktigt med tillgänglighetsfrågor. Flaggan är en signal både internt
och utåt att Askersund är en kommun med en
tydlig vision: Askersund ska göras tillgängligt för alla medborgare och besökare. Ökad
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar betyder även ökad tillgänglighet och
bekvämlighet för övriga. Flaggan har erhållts
varje år sedan 2008.
Vi har idag en tillgänglighetspolicy som fungerar som strategidokument. För att uppnå än
bättre tillgänglighet bör vi öka tillsynen av
tillgänglighetsfrågor i den allmänna miljön och
bli ännu bättre att uppmuntra till tillgänglighetsförbättrande åtgärder även när kommunen
själva inte är exploatör eller huvudman.
Vi ska:
•

Jobba för och uppmuntra till tillgänglighetsförbättrande åtgärder i alla avseenden
inom Askersunds kommun.

•

Öka tillsynen av tillgänglighetsfrågor i den
allmänna miljön.

NATUR & GRÖNSTRUKTUR
VATTENMILJÖ
Inom kommunens gränser finns ett stort antal
sjöar och vattendrag som spelar en viktig roll
ur ett flertal avseenden. Utöver själva vyerna
och naturupplevelserna går det att fiska, paddla
kanot, bege sig ut med båt eller bada. Vatten
utgör en stor attraktionskraft och många vill bo
och vistas i eller i närheten av sjöar och vattendrag. Detta gör att Askersunds kommun har
en stor potential, dels lokalt och regionalt men
även nationellt, inte minst genom kommunens
läge vid Vättern. Genom att ta tillvara vattnet
och dess betydelse, så kan kommunen ytterligare stärka sin position i regionen och göra den
än mer lockande för besökare och potentiella
nyinflyttare/-byggare.
Strandskyddet skyddar områdena närmast sjöar
och vattendrag och strandskydd råder, enligt
Miljöbalken, inom 100 meter från strandlinjen
och 100 meter ut i sjön i Askersunds kommun. Inom detta område ska inte byggnation
eller andra åtgärder, som har en stor negativ
inverkan på djur- och växtlivet samt hämmar
allmänhetens tillgång till stränder, tillåtas.
Dispens från strandskyddet för att kunna
godkänna en viss åtgärd är möjlig endast om så
kallade ”särskilda skäl” finns.
Kommunen arbetar enligt Vattendirektivet,
vilket innebär att fokus ska inriktas på att
skapa en god ekologisk status i alla sjöar och
vattendrag. Vattenkvaliteten i sjöar och vat
tendrag bör hållas på en sådan nivå att den inte
inverkar negativt på djur- och växtliv samt
förhindrar eller försvårar för människor att
vistas i dem, exempelvis i samband med bad.
Genom kontinuerlig provtagning kan statusen
i sjöar och vattendrag fastslås och eventuella
hälsorisker upptäckas, vilket i sin tur möjliggör att åtgärder kan sättas in för att komma till
rätta med de problem som uppstått.

Inom Askersunds kommun finns Mariedamm,
Zinkgruvan, Åsbro, Tisaren och Vätterns vattenskyddsområde. De tre förstnämnda inrättades 1997 för att skydda grundvattentäkter,
Tisarens vattenskyddsområde bildades 2009
och Vättern inrättades 2014 för att skydda
den som ytvattentäkt. Inom kommunen finns
också delar av Norruddens vattenskyddsområde, som försörjer Laxå med dricksvatten och
Tisaren som förser Kumla och Hallsberg med
dricksvatten.
Askersunds kommun har i flera år deltagit
aktivt i projektet ”Värna Alsen” som syftar
till att minska övergödningen och att förbättra
vattenkvaliteten i sjön.
Ett liknande projekt ”värna Tisaren” har
startats upp för att även denna sjö ska uppnå
god ekologisk och kemisk status till och med
år 2021.
Vi ska:
• Arbeta för att alla sjöar i kommunen ska ha
god status avseende övergödning och god
ekologisk status till år 2021.
•

Se till så att alla grundvattentäkter inom
kommunen för dricksvattenuttag till fler än
50 personer eller en förbrukning på mer än
10 kubikmeter per dygn samt kommersiella
verksamheter ska vara skyddade senast år
2020.

•

Se till så att arealen våtmarker i kommunen
ska bibehållas på minst 2013 års nivå till
år 2020 och dess ekologiska och vatten
hållande funktion ska hållas oförändrad.

•

Skydda våra vatten från negativ påverkan såväl från föroreningar som oaktsam
exploatering.

•

Utifrån vår LIS-plan bedöma hur vi på
bästa sätt värnar om allmänhetens tillgång
till vattnet samtidigt som vi stärker kommunen genom attraktiva tomter i strandnära läge.
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ÖPPET LANDSKAP

SKOGSMARK

Askersunds kommun kännetecknas av ett
landskap som är småskaligt och mosaikartat.
Detta gör landskapet karaktäristiskt och vack
ert där det öppna odlingslandskapet bryts av
åkerholmar, skogsdungar och hela skogspartier tillsammans med sjöar och vattendrag.
Odlingslandskapet är viktigt att behålla och
utveckla som ännu ett bidrag till landskapets
mosaikartade karaktär.

Skogen fyller en rad viktiga funktioner, dels
rent naturmässigt och dels för samhället i stort.
Skogen bidrar till biologisk mångfald och
det är viktigt att bruka skogen på ett hållbart sätt för att inte störa balansen i naturen.
Skogsbruket gör landskapet och landsbygden
levande och ger arbetstillfällen samt ekonomiska intäkter för näringsidkare.

Landsbygdens möjligheter till fortlevnad och
utveckling ligger i att lantbruken kan fortsätta
bedriva sina verksamheter och göra dem
livskraftiga med hänsyn till såväl ekonomi
som naturmiljö. På samma sätt som för skogs
bruket så måste hänsyn tas till naturmiljön.
Genom att använda sig av bekämpningsmedel
som är biologiskt nedbrytbara kan utsläppen av
farliga ämnen till sjöar och vattendrag minska,
vilket leder till att djur- och växtliv får bättre
livsvillkor samt att vattenkvaliteten bibehålls.
Tjälvesta, Snavlunda, Stjernsunds slott och
Svinnersta by utgör goda exempel på gamla
kulturmiljöer som måste få leva kvar och
utvecklas. Dessa miljöer är med och bidrar till
Askersunds kommuns själ och attraktionskraft
på ett sätt som lockar till besök och vistelse i
kommunen.
Alla dessa ingredienser i landskapet bidrar
till att kommunen kan utvecklas i en positiv
riktning med allt vad det innebär av ökat
besöksantal, intäkter av olika slag samt
befolkningsutveckling.

Övriga delar av kommunen har dels kuperad
terräng, främst i de södra delarna, vilket gör
landskapet böljande, medan det blir flackare
längre norrut i kommunen. Tillsammans med
det skogsbruk som bedrivs, så bildas det ett
landskap som är levande och mångfacetterat
och som berikar kommunen.
Tiveden är ett stort skogsområde som sträcker
sig från Vätterns västra strand och västerut in i
Västra Götalands län. Tiveden berör ett flertal
kommuner och delar av området är nationalpark. Hundratusentals årliga besökare till
Tiveden vittnar om att området är en viktig oas
som lockar till vistelse och en önskan om att få
uppleva härliga naturmiljöer.

Vi ska:

Vikten av att ta vara på Tiveden och marknadsföra området på ett bra sätt är stor och medför
att fler hittar dit. Detta leder i sin tur till fler
besök i närliggande tätorter och städer för att
införskaffa förnödenheter.

•

Vi ska:

•
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Området runt Vättern har skogs- och rekreationsområden med höga naturvärden. Dessa
områden är en stor tillgång och är med och
bidrar till kommunens attraktion.

Värna om vårt mosaikartade landskap och
främja verksamheter och idéer för att bibehålla och utveckla landskapsbilden.
Vi ska se till att arealen jordbruksmark
ska vara oförändrad eller öka till år 2020
jämfört med år 2013.

•

Arbeta för att arealen skyddad skog ska
öka jämfört med år 2013 till år 2020.

•

Värna om våra skogsområden och ta
tillvara potentialen i dess förmåga att locka
besökare.
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TYSTA OMRÅDEN

TÄTORTSNÄRA NATUR

Ett tyst område är ett område där oönskat
buller, t.ex i form av billjud, tåg och industrier, inte finns utan att naturliga ljudinslag
hörs. Människan behöver kunna koppla av i
allt större utsträckning och för att kunna göra
detta så behöver den ha ett visst lugn omkring
sig. Buller och stress skapar sömnsvårigheter
samt inlärnings- och koncentrationssvårigheter
vilket utgör en anledning till att tysta områden
behöver finnas, både på landsbygden och i
tätortsnära lägen.

Parker och naturområden är en viktig beståndsdel i en god stadsmiljö och i tätorter. Träd är
viktiga inslag i landskapsbilden och ger frisk
luft genom att de binder partiklar och bidrar
till ett bra mikroklimat genom sin avdunstning. Dessutom är träden boplatser för fåglar,
skalbaggar och andra småkryp. Forskning visar
på tydliga samband mellan tillgången på gröna
områden och människors hälsa, upplevelsen
av stress och barns utveckling. Utöver de
biologiska fördelarna är även städernas gröna
områden viktiga för stadens gestaltning och
stadens kulturella identitet.

Askersunds kommun har möjlighet att peka
ut tysta områden och ge dessa det bevarande
skydd som de bör ha. Platser där människor
kan stressa av och ”höra tystnaden” är värdefulla och berikande på många sätt. Kommunen
kan inom ramen för samhällsplaneringen
möjliggöra att sådana tysta områden skapas
eller identifieras vilket gör att ytterligare en
attraktionskraft kan läggas till de övriga i
kommunen.
Behovet av att finna och nyttja dessa tysta
områden kommer sannolikt att öka eftersom
den omgivningspåverkan som finns idag, i
form av buller av olika slag samt stress härrörande ifrån exempelvis behovet av att alltid
vara tillgänglig, uppdaterad och informerad,
tenderar att öka.
Vi ska:
•

Utarbeta förslag till tysta områden, med
särskilda restriktioner vad gäller byggnation och annan exploatering, som ett
tematiskt tillägg till översiktsplanen

NATURVÅRD
I kommunen finns en nationalpark (Tiveden),
24 naturreservat och 18 Natura 2000-områden
Dessutom finns flera mindre områden skyddade som biotopskyddsområden, naturminnen
och naturvårdsavtal samt områden som pekats
ut som värdefulla i olika inventeringar.

När bebyggelsen expanderar är det viktigt att
planera in parkmark och andra grönområden.
Alla, oavsett ålder, kön eller funktionshinder,
ska ha tillgång till nära rekreationsmiljöer. Det
ska finnas olika typer av parker och grönområden som ger upplevelser i form av såväl vild
natur som finparker och aktiviteter som både är
av lugnare och mer aktiv karaktär. Alla boende
i tätorterna skall ha tillgång till minst ett grönområde av social kvalitet inom 200 meter från
bostaden.
För valet av en plats för rekreation är skönhetsupplevelsen mycket viktig. Platser som i olika
undersökningar visat sig uppskattade är där det
finns utsikt över stad, vatten, båtar, platser i
anslutning till vatten och idrottsplatser i anslutning till skogsmark. Parkers sociala värden
bygger på upplevelser, tillgänglighet, trygghet,
pedagogik, hälsa och identitet. Tätortstnära
natur är en faktor som gör kommunen attraktiv
att bo i.
Arbetet med grönstrukturplan för Askersunds
kommun pågår. Grönstrukturplanen klassar
kommunens grönområden enligt A, B och C
där A-områden innebär mycket höga värden.
Vi ska:
•

Arbeta för att alla boende i tätorterna
ska ha tillgång till minst ett grönområde
av social kvalitet inom 200 meter från
bostaden.

•

Ta hänsyn till den kommande grönstrukturplanen vid planering och exploatering.

Vi ska:
•
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Ta hänsyn till naturvårdsaspekter vid all
fysisk planering

KULTURMILJÖ
Askersund har utvecklats under lång tid vilket
har bidragit till att kulturlandskapet och kulturmiljön har vuxit fram. Människornas verksamhetsutövning samt vistelser i skog och mark har
satt spår och bidragit till förändring under lång
tid. Vissa miljöer har bevarats och getts ett visst
skydd för att deras fortsatta existens ska kunna
tryggas.
Fornlämningar av olika slag vittnar om historisk verksamhetsutövning och tidigare livsföring samt existens. Lämningarna kan bestå av
gravhögar, rösen eller rester från boplatser där
delar av grunden finns kvar. Det är viktigt att
dessa miljöer tillåts finnas kvar eftersom de är
en del av vårt gemensamma kulturarv och att de
skyddas mot förvanskning.
Askersunds stads stadskärna är riksintresse för
kulturmiljön. Riksintresset medför restriktioner
vid om- och tillbyggnader i stadskärnan, vilket
kan begränsa utvecklingsmöjligheterna av staden, men också vara något som bidrar till bibehållandet av en genuin stadskärna om utveckling av den ska komma till stånd. Byggnader
och bebyggelseområden har tilldelats hänsynsregler för att dessa miljöer ska kunna behålla
sin ursprungliga karaktär och utseende.

I kommunens stadslivsmanifest är utgångspunkten att värna stadens kulturmiljö och bygga
vidare på den småskaliga trästaden. Det finns
även planer på ett plandokument för Askersund
stad som ska ange mer precisa riktlinjer för den
framtida planering med hänsyn till de kulturhistoriska värdena.
Kulturmiljöerna behöver vårdas för att de
ska kunna vara tillgängliga för kommande
generationer. Genom att vårda byggnader och
renovera dessa enligt gammal tradition och med
material och färger som på bästa sätt stämmer
överens med deras ursprung kan känslan av
genuint hantverk leva vidare.
Vi ska:
•

Värna om och utveckla våra kulturmiljöer

•

Ta hänsyn till stadslivsmanifestet vid planering och exploatering

•

Ta fram ett dokument med tydliga riktlinjer
och bestämmelser för centrala Askersund.
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REKREATION & FRITID
Människor söker boendemiljöer som erbjuder
en kombination av möjligheter. Det ska finnas
ett utbud av aktiviteter för både vuxna och
barn. Rekreation i form av friluftsliv i vackra
naturområden är också en betydande motvikt
till människans mediamiljö och vardagens
krav. Att på ett enkelt sätt kunna nå till och
förflytta sig mellan dessa områden är en viktig
faktor. Bostadsmiljöer med nära tillgång till
kultur, idrott och rekreationsutövning har en
betydande konkurrensfördel.
Askersunds kommun gör en stor satsning på
kultur i och med byggnationen av Sjöängen i
Askersunds tätort. Syftet är att samla skola,
fritidsgård, kulturskola, konsertsal och bio
i ett kluster för att samnyttja lokaler, utbyta
idéer och samverka tvärsektoriellt för att
möjliggöra en ökad kunskap och innovation i
verksamheterna.
Sjöängen kommer att ha stor dragningskraft
regionalt och inom kommunen, vilket gör att
fler människor besöker Askersunds kommun
och detta kommer i sin tur leda till andra positiva externa effekter.
För att kulturverksamheter av alla typer ska
kunna vara verksamma behövs ett varierat
utbud av lokaler. Evenemang som anordnas i
Askersunds kommun skall ha stor bredd för att
tillgodose olika önskemål. Vi vill synliggöra
och uppmuntra barn och ungdomars kulturutövande och sätta deras egna initiativstagande i
fokus.
Ett naturligt rörelsestråk utvecklas från
Askersunds hamn, utmed strandlinjen via
Borgmästarholmen, till Solberga idrottsplats, som i sig ska utvecklas. Detta stråk
förverkligas genom Sjöängen, möjlighet till
etablering av ett badhus, en motionsslinga,
aktivitetspark och bryggor utmed strandlinjen.
Borgmästarholmen har potential att bli en av
de mest attraktiva platserna i Askersund.
Tack vare det ökade utbudet av aktiviteter i
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Askersunds tätort, kommer spin-off-effekten
innebära ett ökat intresset för dessa i hela kom
munen. Även de mindre orterna kommer att
öka i attraktionskraft tack vare eget utbud och
genom närheten till Askersunds centralort.
Som en del av satsningen på folkhälsan med
en aktiv fritid och utomhusaktiviteter planerar
Askersunds kommun att, tillsammans med
övriga kommuner kring Vättern, arbeta för en
bilfri gång- och cykelled kring Vättern. Det
blir ett unikt projekt som gynnar kommunen i
flera avseenden. En bilfri gång- och cykelled
ger förutsättningar för en förbättrad folkhälsa
bland kommunens invånare samtidigt som det
kan locka turister till kommunen. Genom att
människor ges möjlighet att göra utflykter och
semestra kring sjön kan en viss företagsamhet
längs sträckan tänkas uppkomma.
Genom att, i hela kommunen, underhålla
miljöer för spontanidrott, t.ex genom att spola
isbanor och klippa gräset på fotbollsplaner, ger
vi de boende närhet till idrottsaktiviteter. För
många av de mindre orterna är även föreningsaktiviteter och friluftsliv utmärkande och
fortsatta satsningar på anläggningar för deras
utövande är nödvändigt.
Välbesökta och viktiga fritidsanläggningar i
kommunen ska främjas och kommunen ska
möjliggöra och stötta utvecklingen av dessa.
Vi ska:
•

Främja kulturen så att ändamålsenliga och
bra lokaler finns att tillgå för alla typer av
kulturell verksamhet

•

Uppmuntra spontanlek och -idrott och ge
dessa goda förutsättningar för utveckling

•

Verka för att befintliga och nya fritidsanläggningar ges rätt förutsättningar till
existens och fortlevnad.

75

REKREATIONSOMRÅDEN
Askersunds kommun har ett mycket varierat
utbud av natur- och kulturmiljöer. Förutom
Vättern har vi det sjötätaste området i Sverige,
vilket gör Askersundsregionen till ”The Lake
District of Sweden”. Detta i kombination
med Tiveden, som är ett unikt område med
vandringsmöjligheter i gammal orörd naturskog med en fantastisk möjlighet till tystnad,
rekreation och friluftsliv, ger Askersund ett
unikt utbud för såväl invånare som turister.
De många sjöarna ger goda möjligheter
till rekreation genom såväl bad, fiske och
båtliv. Strövområden och leder lockar allmänheten ut i markerna för att söka lugn och
naturupplevelser.
Hela området runt Vättern är av riksintresse för
friluftsliv och turism och en del av kommunens
varumärke, Skärgårdskommunen Askersund.
Här bjuder Vätterns stränder på såväl vilda
fjordliknande miljöer i naturreservatet Harge
uddar, som familjevänliga badstränder vid
Hargebadens camping eller slipade mjuka
klipphällar vid Sandviken. Det finns också
många andra pärlor spridda i kommunen.
Som exempel kan nämnas Fagertärn med de
röda näckrosorna i Tiveden och Snavlunda
och Tjälvesta ängar som visar upp ett vackert
kulturpräglat landskap.
Generellt har naturreservat höga friluftsvärden,
då de är tillgängliga med stigar, parkering och
skyltar. Även kulturmiljöer sammanfaller ofta
med höga naturvårds- och friluftslivsvärden.
Det finns flera riksintressen för kulturmiljövård, som omfattar allt från Askersunds gamla
stadskärna till by- och kulturlandskapsmiljöer
och lämningar från bergslagshistorien i Vena
gruvfält.
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På Munkastigen mellan Olshammar och
Ramundeboda i Laxå vandrade munkarna
för att sedan ta båt över Vättern till klostren i
Alvastra och Vadstena. Norra Vätternleden är
en led som invigdes 2011 och har sin utgångspunkt från Olshammar. Fina vandringsleder
finns även i många naturreservaten och från
Trehörnings masugn utgår Mariedammsleden.

Många av lederna är helt beroende av
idéella krafter och turismföretagare, till
exempel Luffarboleden som sköts av Norra
Aspamarkens bygdelag. Vättern lockar även
båtliv och paddlare. Båtturer körs i Vätterns
skärgård och är en viktig del av friluftslivet.
På den tillgänglighetsanpassade Grönön, kan
rullstolsburna och barnvagnsburna få ta del av
skärgården.
Det är viktigt att dessa områden bevaras och
utvecklas samtidigt som det vore önskvärt att
kommunen tog hänsyn till friluftslivet i den
framtida samhällplaneringen, genom att utpeka
så kallade ”tysta områden” och naturområden, för att på så sätt säkra en fortlevnad av
dessa områden. Sammantaget kan kommunen
erbjuda en stor variation och det är något
mycket positivt för att höja attraktionsvärdet
och locka till sig fler besökare men också nya
bosättare.

FRILUFTSANLÄGGNINGAR
Inom kommunen finns en mängd
friluftsanläggningar som bidrar till att folk
tar sig ut i markerna och sjöarna. Det finns
exempelvis kommunala bad, idrotts- och
skidanläggningar samt parkanläggningarsom
bidrar till ett varierat utbud, väl utspritt över
hela kommunen. Dessa lockar människor i
alla åldrar, dels medborgare och dels besökare, och är oerhört viktiga för kommunens
attraktionskraft.
Vi ska:
•

Arbeta för att behålla befintliga
anläggningar

•

Uppmuntra föreningar, näringsidkare och
ideella krafter att driva anläggningar.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
VATTENFÖRSÖRJNING

ENSKILDA AVLOPP

Askersunds kommun ansvarar för förvaltning
och underhåll av kommunens vatten- och
avloppsledningsnät. Verksamhetsområdena är
förlagda till tätorterna samt till flera utvecklingsområden, företrädesvis lokaliserade i
närheten av Vättern.

Inom Askersunds kommun finns ett stort
antal enskilda avloppsanläggningar, däribland
trekammarbrunnar. Dessa anses inte utgöra
hållbara lösningar. Enskilda avloppsanläggningar står för en betydande del av utsläppen
av närsalter i kommunen. Infiltration eller
markbädd är de förespråkade lösningarna.

VA-avdelningen ansvarar även för förvaltning
och underhåll av c:a 350 km vatten-, dagvatten- och spillvattenledningar i kommunen.
Den fysiska planeringen behöver ta hänsyn
till befintlig ledningsstruktur i samband med
exploatering för att om möjligt uppnå en
ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar
infrastruktur. Att utvidga verksamhetsområdet
avseende vattenförsörjning är att föredra, där
det är lämpligt och försvarbart. På landsbygden
finns det andra varianter på vattenförsörjning,
som egna brunnar och pumpanläggningar som
försörjer bostäder.
Vi ska:
•

I samband med planering av nya verksamhets- och/eller bostadsområden undersöka
möjligheterna att utöka kommunens
VA-verksamhetsområde.

HUSHÅLL MED EGEN BRUNN
Då det av olika anledningar inte är försvarbart
och för den delen möjligt att ansluta samtliga
till kommunens vatten- och avloppsledningsnät så finns det ett flertal fastighetsägare med
egen brunn. Det är viktigt att en kontinuerlig
provtagning görs av vattnet för att säkerställa
att kvaliteten på vattnet är bra. Beroende på
inträngningar i brunnen kan kvaliteten variera
och ett bra vatten kan snabbt förbytas till otjänligt eller rentav ohälsosamt.

Fokus ska riktas på gemensamma lösningar.
Kommunens ska sträva efter att flera gemensamma anläggningar tillskapas och att det
kommunala nätet utvidgas, där så är möjligt
och ekonomiskt försvarsbart.

IT-INFRASTRUKTUR
IT gör att företag och verksamheter inte längre
är lika beroende av lokalisering, vilket innebär både faror och möjligheter för en liten
kommun som Askersund. Risken är att lokala
servicefunktioner på sikt läggs ner och centraliseras, men samtidigt kan den nya tekniken
innebära större möjligheter för landsbygdsbefolkningen att ta del av samhällets gemensamma resurser och service. Arbetstagare kan
till viss del distansarbeta i hemmen. En del
studier på högskolor, gymnasier och annan
vuxenutbildning kan också bedrivas på distans.
Allt detta gör att personer som annars skulle
tvingas flytta från kommunen har möjlighet att
bo kvar.
IT kan också ha positiva effekter på miljön
genom ett minskat transportbehov. Tjänsteresor
för möten och sammanträden kan delvis ersättas genom användning av den moderna informationstekniken, och möjligheten att beställa
varor över Internet gör att vissa inköpsresor
kan elimineras.
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FJÄRRVÄRME
Den inre effektiviteten i den offentliga verksamheten kan förbättras genom att utveckla
sätten att leda, styra, producera, administrera
och samverka inom enheterna via IT-verktyg.
Den tekniska infrastrukturen inom IT-området
är en viktig komponent för etablering av nya
företag i kommunen. Det är viktigt att möjligheterna och förutsättningarna för utbyggnad av
IT-infrastruktur tas i beaktande vid all fysisk
planering i kommunen.

EL-FÖRSÖRJNING
Vattenfall, Eon och Skyllbergs bruk är de
största nätägarna i Askersunds kommun.
Nätägare har ensamrätt på eltransporten inom
sitt specifika geografiska område. Det är
nätägaren som ansvarar för att överföringen
av elen som köps av elleverantör fungerar som
den ska.
Avregleringen av elmarknaden har medfört
att kommunens medborgare fritt kan välja
elleverantör. Detta gör att, teoretiskt, över 100
elleverantörer kan komma i fråga som aktörer
inom kommunen.
För att efterleva lagstiftarens krav på att
avbrott aldrig får överstiga 24 timmar, är det
nödvändigt att snabbt kunna lokalisera var ett
tillbud på elnätet har skett. Detta görs lämpligast med helikopter som flyger över ledningarna. Helikopter används också för att på
ett effektivt sätt kunna utföra det föreskrivna
kravet på besiktning av alla ledningar med
spänning på l0 kV och uppåt.
För att upprätthålla en god flygsäkerhet vid besiktningar enligt ovan anser
Transportstyrelsen att ur flygsäkerhetssynpunkt
master och vindkraftverk placeras minst l 00
meter från kraftledning vid en totalhöjd under
50 meter, och minst 200 meter från kraftledning vid en totalhöjd över 50 meter samt för
master och vindkraftverk med stag. Avståndet
för vindkraftverk beräknas med utgångspunkt
från kraftverksrotorns periferi.
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Fjärrvärme finns till viss del utbyggt i kommunen. Vattenfall äger fjärrvärmenätet i
Askersunds stad där de flesta offentliga byggnader är anslutna. Utöver offentliga byggande
är även ett antal industrifastigheter samt
privatbostäder anslutna.
Skyllbergs bruk äger ett fjärrvärmenät i och
kring Skyllberg. Andelen fjärrvärmeanslutna
fastigheter är lågt i kommunen och det finns
en viss tveksamhet kring hur fjärrvärmen kan
komma att utvecklas inom en överskådlig
framtid.
Vi ska:
•

Ställa oss positiva till en utbyggnad av
fjärrvärmenätet.

SOLENERGI
Solenergitekniken bedöms kunna utvecklas till
att bli en allt viktigare lokal energikälla. Än så
länge finns ingen bra metod att lagra energin
men teknikutvecklingen förväntas fortsätta och
på sikt göra solenergi fullt konkurrenskraftig.
För att främja utvecklingen bör solpaneler til�låtas även i homogena bebyggelsemiljöer.
Vi ska:
•

Ställa oss positiva till en utbyggnad av
solenergi i kommunen och välkomnar
regionala och statliga bidrag för att underlätta detta.

VINDKRAFT
Askersunds kommun har tagit fram en vindbruksplan (2013) som är ett tematiskt til�lägg till översiktsplanen avseende vindbruk.
Vindkraftverk ska lokaliseras till områden som
i så stor utsträckning som möjligt är fria från
konkurrerande intressen.

Med utgångspunkt i denna inriktning har en
avvägning gentemot andra allmänna intressen
gjorts vilket resulterat i bedömningen att vissa
områden bör undantas från vindkraftetablering.
Inom ytterligare vissa områden bör dessutom
särskild hänsyn tas vid prövning av vindkraft.
Vi ska:
•

Ställa oss positiva till vindkraft och andra
förnyelsebara energikällor för att på så
sätt vara med och bidra till att miljömålen
uppfylls.

•

Utgå från kommunens vindbruksplan vid
planering av ny vindkraft samt ta hänsyn
till planen i samband med övrig planering
och exploatering

ENERGIANVÄNDNING
Vi kommer vara initiativtagare, rådgivare
och pådrivare till alla projekt som främjar
en hushållning med energi och övergång till
förnyelsebar energi.
Askersunds kommun har arbetat fram ett
tematiskt tillägg, avseende vindbruk, till denna
översiktsplan, vilken syftar till att skapa ett
tydligt beslutsunderlag för kommunen vid
kommande förfrågningar om vindkrafts
etableringar. Tillägget ska vara ett inriktningsdokument så att fastighetsägare och
vindkraftsleverantörer på ett enklare sätt skall
kunna ta del av den förnyelsebara energin.
Kommunen ska vid sin planering konsekvent
arbeta för att minimera energiförbrukningen
vid projektering och byggnation, genom att i
möjligaste mån skriva in riktlinjer i planer, om
och när så är möjligt. I samband med bygglovhandläggning förmedla information och diskutera fram bra och hållbara uppvärmnings- och
driftslösningar.
Vi ska:
•

Arbeta och planera för att förnyelsebara
energikällor ges stort utrymme.

•

Trycka på behovet av att i lag kunna ställa
högre krav på energianvänding vid planering och byggande.

•

I samband med bygglov och planering
informera om vikten av att tänka på miljön
och hitta energieffektiva och smarta driftsoch uppvärmningslösningar tillsammans
med att isolera i högre utsträckning för att
förhindra värmeförluster.

AVFALLSHANTERING
Kommunens mål är att minska avfallsmäng
den. De möjligheter kommunen har att påverka
mängden avfall är främst genom information och en reglering av renhållningstaxan.
Fastighetsnära insamling av förpackningar kan
vara en möjlighet i framtiden. Kommunen
har tagit fram en avfallsplan (2013) och syftet
är att styra avfallshanteringen mot ett hållbart
och resurseffektivt samhälle. Avfallsplanen
ska också fungera som en kunskapsbank över
kommunens nuvarande avfallshantering.
Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg
beslutade under 2014 att samverka kring
avfallshanteringen i sydnärke. Samarbetet
skulle vara i formen av ett kommunalförbund.
Syftet med bildandet av kommunalförbundet är
att förbundet ska svara för den strategiska planeringen av frågor kring avfallshantering och
de uppgifter rörande insamling och behandling
av avfall samt den myndighetsutövning som
åligger kommunerna enligt Miljöbalken.
Förbundet ska medverka till att skapa en
hållbar avfallshantering med utgångspunkt från
nationella, regionala och lokala miljömål.
Den kommunala återvinningscentralen ska flyttas för att möjliggöra en bättre utformning och
hantering av det kommuninvånarnas avfall.
Vi ska:
•

Arbeta efter kommunens avfallsplan

•

Genom information till medborgare och
näringsidkare få alla att sortera sitt avfall
och se till att det transporteras och kommer till rätt ställe för vidare miljömässig
hantering.
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HÄLSA & SÄKERHET
Kommunen ska identifiera de risker som finns
för hälsa och säkerhet som kan leda till att
människor drabbas på olika sätt. Den fysiska
planeringen av mark och vatten ska ta hänsyn
till dessa risker för att på så sätt skapa förutsättningar för ett samhälle som är säkert att bo
och vistas i. Att verkställa beslut och följa upp
resultatet är ett av de viktigaste stegen i säkerhetsarbete. Då kommunen har planmonopol är
det också kommunen som är ansvarig för att
mark- och vattenanvändningen blir så säker
som möjligt.
Ändringar har gjorts efter granskning, Se yttrande från
Länsstyrelsen i bilaga: Utlåtande

RISK OCH SÅRBARHET
Kommunen har utarbetat en ”Risk- och sårbarhetsanalys” (2013) för hela kommunen. För en
mer detaljerad bild över kommunens risker och
sårbarheter hänvisas till denna.
Tillsammans med Nerikes Brandkår, Laxå,
Hallsberg och Lekebergs kommuner ingår
Askersunds kommun i ett projekt gällande
samverkan kring kris- och säkerhetsfrågor.
Inom kommunen finns en rad olika risk- och
sårbarhetsfaktorer som exempelvis olyckor på
väg och järnväg, transporter av farligt gods,
olyckor inom industrin och naturrelaterade
risker och sårbarheter.
Det finns primära och sekundära vägar för
farligt gods i kommunen De primära transportvägarna för farligt gods är järnvägen, RV 50,
del av väg 586 samt väg 587. RV 49, väg 585
samt del av väg 592 är sekundära transportvägar. Transporterna av farligt gods på vägar är
mycket frekvent och risken för olyckor relativt
stor framförallt vid transporter av kemikalier.
Om en olycka skulle inträffa där det exempelvis finns bostäder, äldreboenden och skolor,
kan det få allvarliga konsekvenser. Ur miljösynpunkt är det allvarligt om utsläpp rinner ner
i marken eller i vattendrag som mynnar i sjöar.
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Riskerna inom befintliga industrierna i kommunen varierar mycket. Det kan röra sig om
brand, kemikaliehantering och transporter till
och från industrierna.

Kommunens större företag har i många
år arbetat med att förbättra säkerheten i
olika avseenden, ofta i samverkan med
Länsstyrelsen och Nerikes Brandkår.
Förorenade områden kan innebära risk för
negativ påverkan både på människors hälsa
och miljön. Under årens lopp har mark förorenats av verksamheter och utsläpp på många
ställen i kommunen vilket är viktigt att ta
hänsyn till i planeringen.
Vi ska:
•

Beakta kommunens risk- och sårbarhetsanalys i planeringen.

•

Ta hänsyn till de skyddsavstånd som
rekommenderas gällande farligt gods.

•

Säkerställa att det i alla tätorter finns ett
brandpostnät

RAS OCH SKRED SAMT
EROSION
Genom att utreda de risker som finns, för
ras, skred och erosion, kan kommunen i den
fysiska planeringen samt exploateringen av
mark och vatten få det underlag som behövs
för att göra den framtida användningen av
kommunen ska kunna bli så bra som möjligt.
Marken närmast sjöar och vattendrag kan vara
känsliga, varvid erosion och skred kan uppkomma. Genom att få fram vilka områden som
är känsliga kan många framtida bekymmer och
problem undvikas.
Länsstyrelsen har tagit fram en rapport med
information om var i länet det finns förutsättningar för ras och skred. Rapporten redovisas
bland annat genom ett gis-lager som kommunen tagit del av och använder som underlag i
arbetet med detaljplaner.

Vi ska:
•

Arbeta fram en risk- och sårbarhetsanalys
avseende ras, skred och erosion för att
identifiera vilka risker som finns i kommunen.

•

I planlägning, lovgivning och tillståndsprövning analysera det material vi har
tillgång till via Länsstyrelsens rapport om
ras- och skredrisker i Örebro län, för att
bedöma om åtgärder krävs för att göra en
mark mer stabil.

•

Vi ska i första hand förlägga bebyggelse till
områden där risk för ras, skred och erosion
inte förekommer. Om bebyggelse ej kan
förläggas på annan plats krävs åtgärder för
att minska risk för skred och ras.

ÖVERSVÄMNING
De eventuella risker för översvämning som
finns i kommunen behöver kartläggas för att
göra en bedömning av vilka områden som
är känsliga för exploatering och byggnation.
Översvämningen kan bero på olika faktorer
men kraftiga regn, förhöjd global temperatur
samt vårflod är några exempel på påverkansfaktorer. Att bygga för nära sjöar och större
vattendrag innebär en risk då det vid förhöjda
vattennivåer kan innebära att byggnader översvämmas, med stora kostnader som följd.
Genom att få en överblick över känsliga
områden kan kommunen planera för framtida
utvecklingsområden, vare sig det handlar om
verksamheter eller bostäder.
Vi ska:
•

Skaffa oss kunskap om vilka översvämningsrisker som finns i kommunen för att
kunna använda oss av dem i planering och
byggande.

I planläggning, lovgivning och tillståndsprövning ska kommunen följa de rekommendationer för markanvändning vid nybebyggelse
som redovisas i Länstyrelsens publikation
Övervämningsrisker i fysisk planering (2006),
enligt följande:
MARKOMRÅDEN MED STOR SANNOLIKHET
FÖR ÖVERSVÄMNING
I områden som hotas av 100-årsflöde, dvs. där
sannolikheten för översvämningar beräknas till
63 procent eller högre under en 100-årsperiod,
bör det inte tillkomma någon bebyggelse alls,
med undantag för enkla byggnader som garage
och uthus.
MARKOMRÅDEN MED VISS SANNOLIKHET
FÖR ÖVERSVÄMNING
I områden som hotas av högsta dimensionerande flöde, dvs. där översvämningar beräknas
ske mer sällan än vart hundrade år kan samhällsfunktioner av mindre vikt lokaliseras.
Exempel är byggnader av lägre värde, byggnader av mer robust konstruktion, vägar med
förbifartsmöjligheter, enstaka villor, fritidshus
och mindre industrier med liten miljöpåverkan.
MARKOMRÅDEN MED LÅG SANNOLIKHET
FÖR ÖVERSVÄMNING
Endast i områden som inte hotas av
100-årssflöde eller högsta dimensionerande
flöde bör riskobjekt och samhällsfunktioner
av betydande vikt lokaliseras. Detta kan vara
offentliga byggnader, t.ex. sjukhus, vårdhem,
skolor, infrastruktur av stor betydelse såsom
riksvägar och andra vägar utan reella förbifartsmöjligheter, järnväg, VA/avfallsanläggningar, el- /teleanläggningar samt industrier
med stor miljöpåverkan eller andra industriområden. Även sammanhållen bostadsbebyggelse
bör placeras ovanför nivån för högsta dimensionerande flöde.
Rekommendationerna föreslår var man kan
bygga utan att vidta särskilda förebyggande
åtgärder med avseende på höga flöden. I de
fall man önskar använda översvämningshotad
mark till annat än vad som rekommenderas
bör en riskanalys utföras för att bedöma vilka
åtgärder som behöver vidtas för att begränsa
konsekvenserna av höga flöden.

81

SOCIALA VÄRDEN
JÄMSTÄLLDHET
I visionen för Askersund år 2025 ingår
att jämställdhetsarbetet har fördjupats.
Förutsättningarna för detta är goda då
Askersunds kommun, i september 2010,
beslutade att underteckna den europeiska
deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor
och män på lokal och regional nivå, CEMRdeklarationen. Denna deklaration riktar sig
till Europas kommuner och regioner och de
anslutna förbinder sig till att offentligt ta ställning för principen att jämställdhet ska råda
mellan kvinnor och män och att inom sina
verksamhetsområden genomföra sina åtaganden enligt deklarationen.
I arbetet med den översiktliga planeringen i
kommunen ska hänsyn tas till både kvinnor
och mäns preferenser och uppfattningar. Det är
viktigt att innehållet, framtoningen och språkvalet i kommunens information tilltalar både
kvinnor och män. Information om samråd och
utställningar av planer måste anpassas så att
den når både kvinnor och män. Det är samtidigt viktigt att tider och lokaler för samråd är
anpassade till alla medborgare i kommunen.
Genom att vara öppen för jämställdhetsfrågor
genom hela planprocessen kan visionen uppnås och planen kan bidra till en mer jämställd
kommun.
Det planeringsunderlag som används måste
utgå från både kvinnors och mäns livssituationer, beteenden och rörelsemönster.
Könsuppdelad statistik, rapporter kring kvinnor och mäns skilda uppfattningar och den
fysiska miljön kan vara god hjälp i detta
arbete. Finns det inte någon kommunspecifik
statistik över könsuppdelningen inom olika
områden, så kan vissa slutsatser ändå dras
utifrån statistik från andra kommuner eller
Sverige i helhet.
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Vi ska:
•

Kontinuerligt utveckla och förbättra jämställdshetsplanen och se till att de mål och
åtgärder som den lyfter upp ska följas och
förverkligas.

•

Planera för jämställda miljöer, både på
landsbygden och i tätorterna.

SERVICE
Förutsättningarna att ta del av den service
som kommunen erbjuder i form av förskolor,
utbildning, sjukvård, äldreomsorg, affärer etc
måste vara densamma för kvinnor och män.
Den fysiska planeringen kan styra dessa förutsättningar i form av lokalisering och kommunikationsmöjligheter. Vid planering av nya
serviceanläggningar bör för- och nackdelar av
lokalisering, utformning och kommunikationer vägas ur ett jämställdhetsperspektiv. Den
befintliga servicestrukturen i kommunen kan
behöva stärkas efterhand för att skapa en än
mer jämställd kommun.

KOMMUNIKATIONER
Som tidigare nämnts finns det skillnader i hur
och med vilka transportmedel kvinnor och
män tar sig fram. För att underlätta för både
män och kvinnor behövs det kommunikationsmöjligheter i form av bilvägar, kollektivtrafik,
parkeringar, cykel- och gångvägar.
Askersund ligger kommunikationsmässigt
bra till. Riksväg 49 och 50 passerar genom
kommunen från norr till söder. Till järnvägsknuten Hallsberg är det ca 3 mil och förutom
bilvägar finns bussförbindelser till och från
Askersund (ca 20 dubbelturer per dag måndagfredag). Det finns direktbussar till Örebro
och även linjetrafik till Motala och Laxå. Det
finns bussförbindelser till de flesta tätorterna
i kommunen. Turtätheten på dessa skiljer sig
dock åt och detta kan behöva förbättras ur ett
jämställdhetsperspektiv.
Som en del i jämställda kommunikationsmöjligheter kan anropsstyrd trafik bidra. I
augusti 2014 infördes anropsstyd närtrafik på
prov i Askersunds kommun. Närtrafiken testas i två områden, Svinnersta/Snavlunda och
Rönneshytta/Närkesberg.

Kommunens fysiska planerare måste vara
uppmärksamma på de olika kommunikationsslagen vid detaljplaneläggning. Kvinnor och
mäns resvanor skiljer sig åt och en jämställd
kommun planerar för detta.
Förutom själva resvägen och transportmedlen är även parkeringsplatser och hållplatser
viktiga ur ett jämställdhetsperspektiv. Hur
dessa platser nås och upplevs påverkar
kommunikationsmöjligheterna.
Kommunen ska jobba för ett sammanhållet trafiknät där anslutningar mellan skilda transport
medel kan göras på ett smidigt och tryggt sätt
för både kvinnor och män. Vid planering av
kommunikationsvägar och tillhörande platser
måste både kvinnor och mäns referenser och
upplevelser tas på allvar. Jämställda kommunikationer är grundläggande för en jämställd
kommun.

Under 2014 anlades en pendlarparkering i
Askersunds tätort. Pendlarparkeringen bidrar
även den till ökade möjligheter till jämställda kommunikations-möjligheter genom
ökade valmöjligheter och tillgänglighet till
kollektivtrafiken.
Underhåll och utbyggnad av cykel- och
gångvägar inom kommunen ska prioriteras.
De är kommunikationsvägar både till och
från arbete, serviceområden, fritidsaktiviteter
och som vägar att ta sig till och från andra
kommunikationsslag.
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FRITID

TRYGGHET

Ett balanserat utbud av fritidsanläggningar,
utifrån kvinnor och mäns önskemål, är en förutsättning för att skapa ett jämställt samhälle. I
Askersunds kommun finns ett flertal föreningar
och anläggningar med skilda inriktningar.
Lokalisering och kommunikationsmöjligheter
är av stor vikt vid planering av nya fritidsanläggningar. Önskemål från såväl kvinnor som
män gällande fritidsanläggningar ska tas på
stort allvar och anpassas för att attrahera båda
könen.

Kvinnor och män kan ha olika uppfattningar
om hur trygga eller otrygga platser är. För att
skapa en jämställd och trygg kommun måste
båda könens upplevelser och referenser värderas lika. Finns det platser i kommunen som
båda, eller något av, könen undviker att vistas
på, kan den fysiska planeringen i många avseenden hjälpa detta. Genom exempelvis belysning, utformning av bebyggelse, växtlighet kan
kommunen underlätta för dess invånare och
besökare att skapa levande samhälle både dagoch kvällstid.

För att skapa ett jämställt utbud av fritidsaktiviteter bör både kvinnor och män höras för
att skapa ett jämställt underlag att utgå ifrån.
Fritidsanläggningar och aktiviteter som lockar
främst ett av könen bör uppmärksammas för
att se hur även det andra könet kan attraheras
av verksamheten. Samtidigt som de skillnader
som finns i kvinnor och mäns fritidsaktiviteter
måste tas hänsyn till, får inte dessa befästas.
Naturliga mötesplatser är viktigt för att skapa
en levande kommun med levande orter. Dessa
naturliga mötesplatser kan uppfattas olika av
kvinnor och män, både dag- och kvällstid, och
detta måste tas hänsyn till i planeringen. Andra
mötesplatser som samlingslokaler, caféer,
fritidslokaler etc måste även de lokaliseras utifrån kvinnor och mäns skilda rörelsemönster,
livssituationer och ur ett trygghetsperspektiv.

I Askersunds kommun bör man se över platser
som upplevs otrygga och undersöka varför
det är så. Vid planering av nya områden är
det viktigt att samråda med både kvinnor och
män, och verkligen se till att båda könen hörs.
Genom att planera och skapa tryggare platser
kan fler människor röra sig på sina egna villkor
och detta i sig skapar en tryggare kommun.

INTEGRATION
Social integration är inte något vi kan tvinga
fram, men vi kan jobba för möjligheter för alla
människor att känna sig delaktiga i vår kommun. Genom att arbeta med integration av den
fysiska miljön ger man goda förutsättningar för
en förbättrad social integration.
För Askersunds kommun innebär integrations
arbetet att planera för områden med skiftande
bostads- och upplåtelseformer. Det innebär
även att skapa platser där människor kan träffas och känna sig trygga oavsett bakgrund. Ett
Askersund för alla får vi genom att ge förutsättningar i den fysiska miljön för att de som
vill och behöver integreras.
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MELLANKOMMUNALA
INTRESSEN
Askersunds läge, med bland annat den starka
kopplingen till Vättern, gör kommunen attraktiv
både ur ett lokalt och regionalt perspektiv. Vät
terns skärgård lockar till besök och nyfikenhet
vilket det stora antalet människor som rör sig i
och vistas i området utgör bevis på. Askersunds
kommun har fler utpendlare än inpendlare. Varje
dag pendlar ca 2000 personer ut från kommunen.
Det primära arbetsmarknadsområdet utgörs av
kommunerna Askersund, Motala, Hallsberg och
Örebro.
Närheten till järnvägsknuten Hallsberg och
det pågående arbetet med att göra dubbelsspår
mellan Hallsberg och Degerön gör att Åsbro kan
utvecklas ännu mer. I arbetet med dubbelspåret
har Askersunds kommun varit deltagande i
samråd tillsammans med Trafikverket och
Hallsbergs kommun för att tillsammans hitta
den bästa lösningen på spårdragningen i och
mellan kommunerna.
I arbetet med SydVästlänken har kommunen inte
känt det befogat att samråda med angränsande
kommuner då dragningen till största del går
parallellt med, eller i befintlig ledningsgata. Om
mellankommunala frågor uppstår i utbyggnaden
av SydVästlänken anser kommunen att vi har
goda förutsättningar för samarbete med både
Hallsbergs och Motala kommun.
Samarbetet med övriga kommuner i Sydnärke
ska fortsätta att utvecklas så att Askersunds
roll stärks ytterligare och är med och bidrar
till regio
nens utveckling. Kommunen måste
även samarbeta över fler gränser, såsom till
Östergötlands län med de närmast placerade
kommunerna samt till Västra Götalands län och
även söderut, till Jönköping.
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Genom att hitta fler områden att sam
arbeta inom bidrar detta till den regionala
utvecklingen. Askersunds kommun har en
lång tradition av samarbete med framför
allt kommunerna i Sydnärke (Laxå, Kumla,
Lekeberg och Hallsberg). Den så kallade
Sydnärkegruppen träffas regelbundet för
att utveckla och samarbeta i gemensamma
frågor. Kommunen har en del samarbete med
grannkommunerna i Östergötland och Västra
Götaland, framförallt Motala, vilket vi ser som
en framtida utvecklingspotential, särskilt inom
kollektivtrafiken.
Nedan redovisas en sammanställning av frågor
som berör en eller flera kommuner utöver
Askersunds kommun.
Besöksnäringen: The Heart of Sweden, turistsamverkan
i Örebro län men framför allt Laxå, Karlsborg, Hallsberg
m.fl, cykelleder
Nationalpark och naturreservat, befintliga och
föreslagna, Laxå, Hallsberg och Karlsborg
Vindkraft: Laxå, Hallsberg, Motala)
Renhållningsfrågor: Sydnärkes Kommunalförbund.
Nerikes Brandkår: Nora, Lindesberg, Örebro, Lekeberg,
Kumla, Hallsberg, Laxå.
Gemensam Byggnämnd och förvaltning: Laxå och
Lekeberg
Gemensam Miljönämnd och förvaltning: Laxå och
Lekeberg
Vattenskydd kring Tisaren: Hallsberg och Kumla
Vattenskydd kring Vättern: samtliga kommuner
omkring Vättern
Sydnärkes Utbildningsförbund: Hallsberg, Laxå.

Vägar; Riksväg 50, Nuvarande och framtida sträckning:
Mjölby, Motala, Hallsberg, Länsväg 205: Laxå, Riksväg
49: Karlsborg
Järnväg, Godsstråket genom Bergslagen, nuvarande och
framtida sträckning: Hallsberg, Motala
Sydvästlänken: Hallsberg och Motala
Business Region Örebro
Regional samverkansplattform för näringslivsutveckling
med Region Örebro som ägare.
Vätternvattenprojektet (Askersund ingår ej men kan bli
berörda): Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Nora och
Örebro

Vår strategi att utveckla Askersunds kommuns
roll i regionen innebär att det mellankommunala
samarbetet ytterligare kommer att intensifieras.
Vår målsättning är att öka det mellankommunala
samarbetet eftersom vi bedömer det som en
nödvändighet för att kunna erbjuda kommunal
kompetens på alla områden till rimliga
kostnader.
Vi ska:
•

Intensifiera vårt engagemang i
Sydnärkegruppen samt med våra grannar i
Östergötland och i Västra Götaland.

•

Samverka med berörda kommuner i
planerings- och etableringssammanhang
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Sammanfattning
I samband med att en ny översiktsplan tas fram för Askersunds kommun genomförs en miljöbedömning av planen. Syftet med miljöbedömningen är att bedöma de huvudsakliga miljöeffekterna av ett genomförande av planen samt påverka planen så att en hållbar utveckling främjas.
Miljöbedömningen resulterar i att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB-dokument) tas fram.
Den nuvarande översiktsplanen togs fram 1990 varpå behovet av att ta fram en aktuell översiktsplan bedömts som stort. Planförslaget omfattar generella riktlinjer för kommunens utveckling samt konkreta platsknutna utvecklingsområden för kommunens orter.
De övergripande strategier för hållbarhet som kommunen har tagit fram ger tillsammans förutsättningar för att styra utvecklingen i kommunen mot ett hållbart samhälle. Det är viktigt att
riktlinjerna i översiktsplanen ges tyngd och prioriteras så att planens intentioner och inriktning
mot ett mer hållbart samhälle infrias.
Planförslaget anger en tydlig inriktning mot en förtätning och utveckling av både befintliga och
nya bostadsområden, en blandning av funktioner samt förstärkning av stråk med bebyggelse och
gång-, cykel- och kollektivtrafik. Planen anger att tillkommande bebyggelse ska prioriteras i
kollektivtrafiknoder. Ökad befolkning i kommunens orter kan dock generellt öka underlaget för
att ansluta både befintliga som tillkommande bostäder till kollektivtrafik vilket är miljömässigt
positivt.
Planen ger inriktningen att en stor mängd strandnära områden ska exploateras och planen bedöms i förlängningen av detta medföra en ökad belastning på vattenmiljö, ständer, friluftslivet
och landskapsbilden. För att minska risken att de utpekade nybyggnadsområdena exploateras
med spridd bebyggelse har planen infört riktlinjer om att exploatering sker efter principen
”inifrån och ut”.
En konflikt mellan intresset att bygga nya bostäder i attraktiva lägen och miljöbalkens förbud
mot att bygga i strandskyddade områden kan innebära att det kan vara svårt att realisera delar av
de planerade bostadsområdena. Det blir därför viktigt att följa den LIS-plan som är under
antagande.
Planen uttrycker krav på att dagvattenpolicy och grönstrukturplan ska tas fram. Detta ökar förutsättningarna för att orternas områden planeras med avseende på dagvatten så att förutsättningarna för en god vattenmiljö stärks, liksom möjligheten att ta fram principer för hur dagvattenhanteringen ska utformas med hänsyn till klimatförändringar. En grönstrukturplan kan medföra
att viktiga frågor för rekreation, naturmiljö och landskapsbild får en ökande betydelse.
Delar av utpekade områden berör riksintressen som hör samman med kulturhistoriska landskap
och områden som är värdefulla för landskapsbild. Dessa utbyggnadsområden behöver anpassas i
högs utsträckning för att inte medföra påtaglig skada på riksintressen.
Det finns områden i kommunen där särskild uppmärksamhet behöver ges till risk- och hälsofaktorer. Detta berör områden i anslutning till transportvägar för farligt gods liksom närhet till miljöpåverkande verksamheter, såsom bruket i Olshammar, återvinningsverksamheten i Hammar
liksom exploateringar i förorenade områden.
Sammantaget bedöms miljöpåverkan i stor utsträckning bero på hur de i översiktsplanen upptagna utvecklingsinriktningarna genomförs i praktiken.
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1

Bakgrund

Den nuvarande översiktsplanen i Askersunds kommun antogs 1990. Arbetet med den nya översiktsplanen inleddes under 2009 genom en omfattande dialog med kommunens medborgare.
Detta har sedan processats och koncentrerats politiskt för att ta fram en målbild av hur Askersunds kommun ska se ut år 2025. Kommunens förvaltningar har sedan fått i uppdrag att undersöka hur målbild kan uppnås på ett hållbart sätt och vilka åtgärder som behöver genomföras för
att detta skall realiseras.
En vision för Askersunds kommun med sikte på 2025 har tagits fram och som tas avstamp i
principen om en hållbar utveckling. För att nå visionen har Askersunds kommun tagit fram fem
övergripande utvecklingsstrategier. Utvecklingsstrategierna utgör utgångspunkt för översiktsplanen. Tidshorisonten för den nya översiktsplanen är fram till 2025.

2

Miljöbedömning
2.1 Behovsbedömning

När en ny plan ska upprättas ska den enligt lagstiftning genomgå en behovsbedömning där det
bedöms om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Om planen antas
medföra betydande miljöpåverkan ska den genomgå en miljöbedömning och en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas, där den betydande miljöpåverkan som
planens genomförande kan antas medföra identifieras, beskrivs och bedöms.
Enligt MKB-förordningen ska genomförandet av en översiktsplan nästan undantagslöst antas
medföra betydande miljöpåverkan p.g.a. sin geografiska utbredning. En översiktsplan anger
också alltid förutsättningar för en eller flera av de verksamheter som finns upptagna i bilaga 1
och 3 i MKB-förordningen och som huvudregel alltid ska antas medföra betydande
miljöpåverkan. Kommuner ska därför alltid göra en miljöbedömning av översiktsplaner och en
MKB ska alltid upprättas.
2.2 Samråd
Samråd ska alltid ske med berörda länsstyrelser och kommuner om behovsbedömningen. Samråd
ska även ske avseende miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning och detaljeringsnivå.
Planen och miljökonsekvensbeskrivningen ska också göras tillgängliga för övriga berörda
myndigheter och allmänheten. Inom ramen för en miljöbedömning ska det också redovisas hur
framförda synpunkter från samråd har beaktats i planarbetet. En disposition och förslag till
avgränsning har lämnats in till Länsstyrelsen i Örebro län. Dispositionen utgjorde underlag
för samråd kring MKB:ns avgränsning.
2.3 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Miljökonsekvensbeskrivningen är det huvuddokument som ska upprättas inom miljöbedömningen där den betydande miljöpåverkan identifieras, beskrivs och bedöms. Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter
av en planerad markanvändning och dess inverkan på miljö, hälsa och hushållning med naturresurser. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av effekter på människors hälsa och
miljön. Arbetet med en miljökonsekvensbeskrivning ska integreras med den övriga planerings5

processen för att på så sätt tidigt kunna identifiera konflikter mellan olika intressen samt att
möjligheterna till att finna miljöanpassade lösningar ökar så att en hållbar utveckling främjas.
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Kommunbeskrivning

Askersunds kommun är belägen i Örebro län vid Vätterns norra spets och har ca 11 300 invånare varav ca 4000 bor i Askersunds tätort. Kommunens i särklass största arbetsgivare är den offentliga sektorn och därefter följer tillverkningsindustrin, varuhandeln, byggnadsverksamheten
och jord- och skogsbruk.
Askersunds kommun har ett strategiskt läge till god infrastuktur genom riksvägarna 50 och 49
liksom järnvägstrafiken i Hallsberg. Askersund är den givna knutpunkten i kommunen och innerstaden utgörs av riksintresse för kulturmiljö.
Askersunds kommun har stora tillgångar gällande natur och friluftsliv med Vätterns norra skärgård samt Tiveden som både välbesökta och riksintressanta områden. Till stor del ingår dessa
områden i Natura 2000. I övrigt är landskapet rikt på sjöar och rikt på värdefulla skogar med
insprängda jordbrukslandskap. I Askersunds närhet finns mosaikartade jordbrukslandskap och
äldre jordbrukslandskap som utgör riksintressanta kulturområden.
Orten Askersund består av en genuin stadskärna som har tillkommit genom stadens vikiga funktion som handledsplats. Fördelat över kommunens yta ligger samhällen som Åsbro, Åmmeberg,
Hammar, Olshammar, Zinkgruvan, Snavlunda och Rönneshytta med flera och med sina olika
karaktärer. I kommunen finns en god tillgång till tätortsnära landsbygd och att erbjuda attraktivt
boende på landet, i anslutning till befintliga orter, är en viktig förutsättning för att locka fler att
bosätta sig i kommunen.
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Avgränsning

För att nå syftet med en miljöbedömning ska miljökonsekvensbeskrivningen behandla den mest
betydelsefulla påverkan på människa och miljö som planens genomförande kan antas medföra.
Inom ramen för en miljöbedömning skall därför innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen
avgränsas, dels geografiskt och sakligt och dels tidsmässigt.
4.1 Geografisk
Geografiskt omfattar miljökonsekvensbeskrivningen primärt Askersunds kommun och
konsekvenserna för väsentliga miljöaspekter beskrivs på en kommunövergripande strategisk
nivå. För en del aspekter, t.ex. vattenmiljö, är det geografiska perspektivet större än Askersunds
kommun. För andra miljöaspekter är det mer relevant att beskriva konsekvenserna för särskilda
geografiska delområden inom kommunen.
Det geografiska området har med anledning av ovanstående utökats till att även innefatta
tillämpliga delar utanför kommungränsen, t.ex. angränsande vattensystem. För planens
konsekvenser med avseende på hållbar utveckling förs även ett resonemang ur ett mer regionalt
perspektiv.
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Figur 1. Kommunöversikt.
4.2 Saklig
Enligt miljöbalken ska MKB:n innehålla en beskrivning av den betydande miljöpåverkan som
kan antas uppkomma. Följande miljöaspekter bedömdes initialt vara av vikt att beakta inom
ramen för MKB-arbetet:
•
•
•
•
•
•
•

Transportsystemet
Vattenmiljö
Naturmiljö
Kulturmiljö och landskapsbild
Rekreation
Miljöskydd, hälsa och säkerhet
Klimat
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Ett förslag på disposition och avgränsning togs fram som presenterades för Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen ansåg att den föreslagna strukturen innehöll det som en MKB bör behandla.
Samtliga ämnesområden som ingått i avgränsningen hanteras i denna miljökonsekvensbeskrivning.
4.3 Tidsmässig
Översiktsplanen kommer att, när den blir antagen, gälla fram till det att den anses inaktuell och
en ny översiktsplan antas. Aktualitetsprövning ska ske varje mandatperiod (vart 4:e år).
Tidsperspektivet som beskrivs i översiktsplanen är fram till 2025 varför detta
även utgör MKB:ns tidsmässiga avgränsning. Vissa miljöaspekter hanteras i ett än mer långsiktigt perspektiv.
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Alternativredovisning
5.1 Nollalternativ

Nollalternativet beskriver en förväntad utveckling av Askersunds kommun om planförslaget
inte genomförs.
I nollalternativet bedöms gällande översiktsplan från 1990 vara det strategiska dokument som ger
vägledning vid planering av markanvändning inom kommunen. Kommunen har dessutom tagit
fram flera fördjupningar av översiktsplan för både områden och olika teman. Bland övergripande planer att basera utvecklingen på finns Fördjupning av översiktsplan (FÖP) Vättern
med dess stränder och FÖP för Edölandet med flera. Dessa bedöms vara vägledande för berörda
kommundelar i ett nollalternativ. Nollalternativet har jämfört med planförslaget en betydligt
större restriktivitet mot bebyggelse i strandnära lägen, inte minst kring sjöarna Vättern och Alsen.
5.2 Planförslag
Översiktsplanens roll är att vara vägledande för användningen av mark och vatten i kommunen.
I arbetet med den nya översiktsplanen har utgångspunkten för kommunen varit den för kommunen framtagna Visionen 2025. Med hållbarheten som grund fokuseras utvecklingen på;
•
•
•
•
•

Attraktiva boende- och livsmiljöer
Ett starkt näringsliv
Kunskapsutveckling
God trygghet och folkhälsa
Effektiv resursanvändning

Översiktsplanen tar en utgångspunkt i en tillväxt baserad på energismart planering och byggande. Planen fokuserar på att bebyggelse ska tillkomma på ett sätt som är resurseffektivt, genom
strategisk placering och i form av blandad bebyggelse. Planförslaget anger en tydlig inriktning
mot en förtätning och utveckling av både befintliga och nya bostadsområden, en blandning av
funktioner samt förstärkning av stråk med bebyggelse och gång-, cykel- och kollektivtrafik mellan viktiga tyngdpunkter. En tydlig strategi är att utbyggnad utanför Askersunds stad bör ske i
lägen som kan kollektivtrafikanslutas och i anslutning till befintlig bebyggelse.
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Särskilda planeringsinriktningar har tagits fram för hur kommunens samhällen kan utvecklas
d.v.s. Askersunds stad, Åsbro, Åmmeberg, Snavlunda, Olshammar, Zinkgruvan, Rönneshytta,
Hammar. Utveckling av respektive ort finns också beskriven i kommunens fördjupning av
översiktsplan för Askersunds skärgård.
5.3 Övriga alternativ
Enligt miljöbalken ska rimliga alternativ med hänsyn till planens syfte och geografiska räckvidd
identifieras, beskrivas och bedömas, utöver huvudalternativ och nollalternativ.
Sammantaget kan sägas att alternativ som väsentligt avviker från det berörda planförslaget inte
har bedömts realistiska och att alternativ till planförslaget därför inte har formulerats inom ramen för översiktsplanearbetet.
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Konsekvenser planförslag

I detta avsnitt beskrivs miljökonsekvenserna av planförslaget. En översiktlig beskrivning och
bedömning av de konsekvenser som planen medför görs med utgångspunkt från förslaget till
översiktsplan.
Bedömningarna av konsekvenser är relativa och utgår dels från objektets värde och dels från
påverkans omfattning. En stor påverkan på ett objekt (t.ex. ett naturområde eller en recipient) av
litet värde kan bedömas som liten konsekvens medan en mindre påverkan på ett objekt av stort
värde kan bedömas som en måttlig konsekvens. En stor påverkan på ett värdefullt objekt blir en
stor konsekvens.
MKB:n fokuserar på att beskriva konsekvenserna översiktligt av de kommunövergripande
strategierna men redovisar även, i relevanta fall, konsekvenserna för utpekade utbyggnadsområden i respektive kommundel, för sig.
Under varje miljöaspekt presenteras relevanta bedömningsgrunder för planen samt förutsättningar och planens konsekvenser för aktuell miljöaspekt. Varje avsnitt inleds med planens intensioner för respektive ämnesområde (grå ruta).
6.1 Transportsystemet
Riktlinjerna för hållbart transportsystem är att i samhällen satsa på förtätning i syfte att
minska behovet av transporter. Vid utbyggnad strävas efter en blandad markanvändning i syfte att minska behovet av resor med bil. På landsbygden ska tillkommande bebyggelse planeras på ett sätt så att de kan stödjas av kollektivtrafiken.
MM
Satsningar på kollektivtrafiken anges som prioriterat. Möjligheterna för transporter till
fots och på cykel ska främjas. Askersunds kommun ska även vara pådrivande i arbetet
med utbyggnaden av Rv. 49 och 50 liksom väg 205.
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6.1.1

Förutsättningar

Genom sin geografi sker en stor del av kommunens transporter idag med bil. Biltrafikens andel
av alla resor i Sverige har ökat stadigt sedan 1950-talet och prognosen är att den kommer att
fortsätta öka. De viktigaste trafikstråken i kommunen är riksvägarna 49 och 50. Dessa stråk är i
dag kollektivtrafikanslutna genom länsbusstrafik. Samtliga orter där ny bebyggelse specificeras
i ÖP är idag kollektivtrafikanslutna. Störst turtäthet har Askersund och därefter Åsbro. Bussförbindelse finns mellan Askersund och Hallsberg med ett 20-tal dubbelturer under vardagar.
Kvantitativt bedöms bilen bestå av huvuddelen av transporterna inom Askersunds kommun i
dagsläget.
Närmaste järnvägstation är Hallsberg varifrån det finns mycket god tillgänglighet till tågförbindelser inom regionen och nationellt.
6.1.2

Konsekvenser

Askersunds kommun har i planförslaget en hög ambition att utveckla kollektivtrafiken samt
förstärka gång- och cykelvägar. Det finns också konkreta åtgärder framtagna i syfte att nå framåt. Att aktivt arbeta för ökad turtäthet, förkortning av restider samt förbättra servicen bedöms
stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft. Med ett systematiskt arbetssätt kan en högre andel
transport ske med kollektivtrafik. Samtidigt visar erfarenheten av att utbyggnad i vägnätet snarare gynnar biltrafiken framför kollektivtrafiken.
Förtätning i orterna på landsbygden medför ökad trafik till och från dessa områden. För att minimera bilanvändandet för boende på landsbygden är en strategi att ny bebyggelse bör lokaliseras nära befintliga eller planerade kollektivtrafikstråk. Det ger ökade förutsättningar för att förbättra utbudet med tätare pendeltågstrafik, fler direktbussar och regionaltågstopp vilket kan
minska bilåkandet och därmed kan en ökad belastning av vägarna undvikas.
Planerad bebyggelseutveckling i tätorterna ska enligt planförslaget ske på ett utsträckt sätt och i
flera delar i områden där dagens kollektivtrafiknät bedöms få svårigheter att försörja områdena.
Det är därför bra att planen trycker på att utveckling av sådana områden skall ske inifrån och ut för
att optimera utbyggnaden av infraktstruktur. Med den turtäthet inom kollektivtrafiken som råder
idag bedöms främst Askersund och Åsbro vara de orter där kollektivtrafiken har potential att bli
frekvent utnyttjad. Planen uttrycker därför en ambition att framförallt utveckla bebyggelsen i
Askersunds, Åmmeberg samt Åsbro där nya möjligheter nu finns att exploatera i och med att
järnvägen kommer att ledas om och att man på lång sikt verkar för att få till ett tågstopp. Det är
också viktigt att utbyggnaden sker etappvis för att inte få en utveckling med spridd bebyggelse
som försvårar kollektivtrafikanslutning.
Samtidigt är en utveckling av hela kommunen angeläget av andra anledningar, t.ex. för
levande landsbygd samt natur- och kulturvärden. Här hänvisar planen till det tematiska tillägget
LIS som på sikt skall underlätta för förtätning av befintlig bebyggelse på landsbygden för att på
sikt skapa ett underlag för kollektivtrafik.
En bilfri gång- och cykelväg planeras kring Vättern. I den mån som planerad GC-väg kan utformas och förläggas så att den även kan serva arbetspendling bedöms samordningsvinster kunna erhållas och med ökad nyttjadegrad.
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6.2 Vattenmiljö
Planförslag som kan ha betydelse för påverkan på vattenmiljöer är att planen medger
en förtätning av bebyggelse, bereder utrymme för strandnära exploateringar i ett flertal
av kommunens orter liksom hur tillväxt sker i förhållande till möjligheterna att ansluta
till kommunalt VA.

6.2.1

Bedömningsgrunder

Miljökvalitetsnormer för vatten
Den 16 december 2009 fattade vattendelegationen vid vattenmyndigheten i Norra Östersjöns
distrikt beslut om miljökvalitetsnormer för vattenförekomster (ytvatten och grundvatten).
Miljökvalitetsnormer för vatten uttrycks i ekologisk status (god eller hög) eller, för konstgjorda
och kraftigt modifierade ytvattenförekomster, ekologisk potential (god eller maximal) och
kemisk status (god). Enligt vattenmyndigheterna är det grundläggande målet för vattenförekomsterna att uppnå åtminstone god status. Samtidigt får inte statusen försämras i någon vattenförekomst.
Enligt Plan- och bygglagen (1987:10) skall vid planläggning miljökvalitetsnormerna enligt 5
kap miljöbalken följas (2 kap 2§).
Vattenskyddsområden
Enligt 7 kap 21 § får ett mark- eller vattenområde av länsstyrelsen eller kommunen förklaras som
vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas
komma att utnyttjas för vattentäkt. Inom ett vattenskyddsområde finns bestämmelser för
verksamheter och åtgärder som riskerar att förorena vattnet på både kort och lång sikt, exempelvis hantering av petroleumprodukter, kemikalier och spridning av bekämpningsmedel. Ett
skyddsområde avgränsas och delas in i olika zoner (primär, sekundär, tertiär). Strängast bestämmelser finns i zonen närmast uttagspunkten.
Riksintressen
3 kap miljöbalken handlar om grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och
vattenområden. I 6 § står att mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn
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till friluftslivet ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur eller
kulturmiljön. Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet ska skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.
6.2.2

Förutsättningar

Askersunds kommun är rikt på sjöar och bland annat ligger en del av Vättern i Askersunds
kommun. Vättern som delas mellan åtta kommuner är Sveriges näst största sjö. I miljöbalkens
fjärde kapitel är Vättern med öar och strandområden liksom Tiveden i sin helhet upptagna som
riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns.
Vattenmyndigheten har fastställt miljökvalitetsnormer för 67 vattenförekomster i Askersunds
kommun, 18 sjöar, 27 vattendrag och 22 grundvattenförekomster. Största miljöproblemet för
Askersunds sjöar och vattendrag är övergödning, endast några få sjöar i kommunen är försurningshotade.
Inom Askersunds kommun finns Mariedamm, Zinkgruvan och Åsbro vattenskyddsområden.
Samtliga inrättades 1997 för att skydda grundvattentäkter. Inom kommun finns också delar av
Norruddens vattenskyddsområde, som försörjer Laxå med dricksvatten och Tisaren som förser
Kumla och Hallsberg med dricksvatten. Ett vattenskyddsområde för ytvattentäkten i Vättern
som försörjer Askersund med dricksvatten är under inrättande.
Inom kommunen finns ett antal förorenade markområden och vattenområden. Dessa vatten är
huvudsakligen belägna i anslutning till industri- och verksamhetsområden (t.ex. träimpregnering
vid Tisaren, Åsbro).
6.2.3

Konsekvenser

Nybyggnation och förtätning medför ökad trafik och en ökad andel hårdgjorda ytor vilket kan
förändra dagvattnets kvalitet och kvantitet. Ökad trafik och andel hårdgjorda ytor kan minska
möjligheten till upptag av dagvatten i växtlighet, vilket i sin tur kan medföra att dagvattnet medför större belastning på sjöar och vattendrag. I områden med en stor andel hårdgjorda ytor kan
stora mängder vatten skickas allt för snabbt till VA-nät och recipienter, vilket kan innebära problem. För att klara av ökade mängder nederbörd i framtiden kan det därför finnas behov att avsätta markreserver för fördröjning av dagvatten. Att avsätta utrymme för dagvatten bedöms
huvudsakligen beröra Askersund runt sjön Alsen, med anledning av att Alsen berörs av övergödningsproblematik samt att bebyggelsen där är mer förtätad än i övriga orter. Vid förtätning
är det viktigt att i ett tidigt skede utreda vilka platser som är strategiskt viktiga att spara och
utveckla utifrån omhändertagande av dagvatten och att säkerställa att dagvattensystemen inte är
underdimensionerade. Den dagvattenpolicy som planeras att tas fram blir central och bedöms
kunna utgöra ett viktigt forum för den framtida dagvattenhanteringen.
Framtida klimatförändringar, t.ex. förändringar i nederbördsmönstret, riskerar att ha en stor
påverkan på vattenkvalitet och kvantitet liksom hantering av dagvatten och vattenförsörjning.
Vid intensiva regn och höga flöden riskerar översvämningar och överbelastning av VA-nätet att
föroreningar och näringsämnen sprids till sjöar, vattendrag och hav och därigenom orsaka problem med att uppfylla god dricksvattenstatus. För att undvika spridning av föroreningar och
näringsämnen till kommunens vatten planeras lämpligen strategiska grönytor, som kan hantera
ökade vattenmängder genom fördröjning, att bibehållas och utvecklas i orterna. Genom att fördröja vattnet kan bräddning av icke renat vatten undvikas vid höga flöden och recipienterna
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avlastas. Viktigt är också att VA-systemen inte är underdimensionerade och att begränsa andelen yttäckande beläggning som hindrar naturlig infiltration av regnvatten.
Åretruntboende i fritidshus är vanligt förekommande i kommunen och många väljer idag att
bosätta sig permanent i fritidshus. Fritidshusområdena är ofta inte byggda på sådant sätt att de kan
hantera den ökade belastningen som följer av permanent boende. Vid permanent boende ökar t.ex.
belastningen på avloppsanläggningar som är byggda för fritidshusboende, vilket leder till att
anläggningarna fungerar dåligt och utsläppen ökar kraftigt. En ökad befolkning och en ökad
andel permanentboende inom de områden där avloppsnätet är dåligt utbyggt ökar därmed
belastningen av t.ex. näringsämnen som fosfor och kväve på sjöar och vattendrag. Ökade utsläpp
av kväve och fosfor kan ge upphov till övergödning. En ökande exploateringsgrad kan resultera
i att underlaget för utbyggnad av VA-nätet förstärks vilket innebär att nya och befintli- ga
bostäder kan anslutas till kommunalt VA. Detta bedöms förbättra situationen för vattenmiljö- er.
Planens riktlinjer om en utbyggnad inifrån och ut för respektive samhälle minskar risken för en
spridd bebyggelse som då försvårar anslutning till det allmänna VA-nät.
Planförslaget innebär att en stor andel av ny bebyggelse hamnar i strandnära lägen. Med en sådan utbyggnad är det sannolikt att det följer behov och önskemål av att nyttja sjösystemen för
båtliv. Att möjliggöra ett utvecklat båtliv är i linje med riksintressen för friluftslivet, men bör
utformas så att inte en försämring av vattenkvaliteten sker. Att anlägga båtbryggor och övrigt
arbete i vatten definieras enligt miljöbalken som vattenverksamhet och kan i visst utförande
påverka vattenmiljöer. Vid behov av att anlägga bryggor för fritidsbåtar är det lämpligt om
kommunen verkar för att dessa i hög grad samlas till gemensamhetsanläggningar i syfte begränsa ytan där vattenmiljöer påverkas. Att samla bryggor innebär även att stränder inte behöver tas
i anspråk i samma utsträckning. Se konsekvensbedömning för värden kopplade till strandskydd,
kap 6.3.
Vattenfrågan får betydelse i flera av de utpekade utbyggnadsområdena. Vid exploatering på
förorenade områden behöver föroreningsgraden och utbredningen klarläggas i samband med att
detaljplan tas fram. Vid exploatering i sådana områden behöver metoder tillämpas så att föroreningar inte sprids till vattenmiljöer. Förorenade områden i anslutning till vattenmiljöer berör
bland annat Askersund, Åsbro och Åmmeberg.
Särskilt i anslutning till vattentäkter i kommunen bör hänsyn tas vid exploatering så att förutsättningarna för ett gott vattenskydd kan upprätthållas.
Hur planförslaget genomförs i praktiken bedöms som avgörande för hur miljökvalitetsnormerna
för vatten kan påverkas. Viktiga parametrar att hantera är enligt ovan anslutning till kommunalt
VA, dagvattenhantering, hantering av förorenade områden samt i övrigt på vilket sätt ny bebyggelse låts tillkomma inom utpekade strandnära områden.
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Figur 2. Förorenat område vid träimpregneringen i Åsbro omvandlas till centrum.
6.3 Naturmiljö
Kapitlet berör översiktsplanen i delar som t.ex. hur föreslagna utbyggnadsområden faller
samman med skyddade områden liksom övriga naturmässigt värdefulla mark- och vattenområden.

6.3.1

Bedömningsgrunder

Skyddade områden
Det finns ett antal olika former av skyddad natur i Sverige, såsom naturreservat, riksintressen,
naturminnen, biotopskyddsområden, ekologiskt särkilt känsliga områden m.fl. Naturminne är en
skyddsform som liknar naturreservat men som normalt endast omfattar vissa naturföremål eller
mycket små områden, högst ett halvt hektar. Biotopskyddsområden är en skyddsform som syftar
till att skydda mindre områden som hyser eller förväntas hysa hotade djur- och växtarter.
Ekologiskt särskilt känsliga områden kan sägas vara av två typer. Dels ingår områden som redan
idag är starkt påverkade av mänskliga aktiviteter genom att exempelvis vara försurade,
övergödda eller förorenade mark- och vattenområden och som inte tål någon ytterligare
belastning av nämnda slag, dels är det sådana områden som hyser en speciell fauna och flora
med rödlistade arter eller miljöer av ovanlig och värdefull karaktär som riskerar att förstöras om
inte särskild hänsyn tas. De flesta av naturskydden sätts med stöd i miljöbalken. Utöver dessa
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finns även Natura 2000-områden, som ingår i EU:s nätverk för värdefull natur.
Strandskydd, som omfattar ett land- och vattenområde om 100 eller 300 m från strandlinjen,
regleras också i miljöbalken. Strandskyddet syftar bland annat till att bevara land- och vattenområden som är biologiskt värdefulla. Det är förbjudet att bland annat uppföra nya byggnader i
strandskyddsområdet. Undantag kan dock ges om det finns särskilda skäl.
6.3.2

Förutsättningar

Askersunds kommun karaktäriseras av mosaikartat odlings- och skogslandskap samt skärgårdslandskapet Norra Vättern. I kommunen finns två större sammanhängande naturområden, Norra
Vätterns skärgårdslandskap samt Tivedenskogarna. Dessa utgör också kommunens större Natura 2000-områden liksom riksintressen för naturvård. Ytterligare riksintressen för naturvård finns
bland annat söder om Tisaren.
6.3.3

Konsekvenser

Planförslaget innebär att Askersunds orter ska växa, dels genom förtätning och dels genom att ta
nya områden i anspråk. Förtätning bedöms generellt som positivt eftersom det innebär att orörd
naturmark ofta kan utgå exploatering. Översiktsplanen innehåller ett antal områden för bebyggelseutveckling i strandnära lägen. Några av dessa områden är Askersund kring Alsen och
Gårdsjön, Åsbro kring Tisaren, Åmmeberg kring Kärrafjärden och Åmmelången. En del av
syftet med strandskyddet är just de biologiska värdena i strandzonen. En exploatering i dessa
lägen kan därför vara negativt för naturvärden då det riskerar att öka störningarna, öka det fysiska intrånget och leda till ökad fragmentering i området. Det finns här en konflikt mellan intresset att bygga i närheten av vatten för att kunna erbjuda nya bostäder i attraktiva lägen, och
miljöbalkens förbud mot att bygga inom strandskyddat område. Denna konflikt skulle kunna
innebära att det kan vara svårt att realisera delar av de planerade bostadsområdena. För att bygga inom strandskyddade områden krävs särskilda skäl för att upphäva alternativt få dispens för
strandskyddet. I den mån kommunen följer LIS-planens intentioner så är det sannolikt så att
exploateringen i strandområden blir mer sammanhållen och begränsad jämfört med
nollalternativet.
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Figur 3. I den mån som planerad tillkommande bebyggelse väster om Tomteviken kan etableras
i de högre partierna med ett visst avstånd till vattnet kan flera värdefulla områden i strandnära
läge sparas.

6.4 Kulturmiljö och landskapsbild
I planen angivna utvecklingsområden som särskilt berör kulturmiljö och landskapsbild
är utbyggnad i anslutning till riksintresse för kulturmiljö Edö-Stjernsund-Askersund.
6.4.1

Bedömningsgrunder

Riksintressen
Se kapitel 6.2.1.
Fornlämningar
Fornlämningar skyddas av 2 kap. (1998:950) Kulturminneslagen (KML). Fasta fornlämningar
har automatiskt ett skydd och omfattas av ett skyddsavstånd. Det är förbjudet att ändra, skada,
täcka eller ta bort en fornlämning. För ingrepp i fornlämning krävs tillstånd från Länsstyrelsen.
6.4.2

Förutsättningar

Inom Askersunds kommun finns det en stor bredd av attraktiva och intressanta kulturmiljöer,
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allt från Askersunds karaktäristiska stadsmiljö till godsmiljöer i ett agrarlandskap liksom kulturlämningar i skogslandskapet och då särskilt lämningar tillgörande gruvindustrin. Kommunen
har en rik historia genom Askersund som historisk handelsplats med Vätterns viktiga farvägar
och malmframställningen i skogsbygden.
I Askersunds kommun finns ett antal områden av riksintresse för kulturmiljön som är förhållandevis stora och omfattar både värdefulla bebyggelsemiljöer, fornlämningar och vackra kulturlandskap. I planen berörs särskilt tätortsnära kulturområden då sådana områden även har ett
stort värde för bostadsutbyggnad.
6.4.3

Konsekvenser

Förtätning av Askersund och utveckling av övriga orter kan leda till konflikter mellan bebyggelse och befintliga kulturhistoriska och stadsmässiga värden. Dock anger planens riktlinjer att
särskild hänsyn ska tas till den kulturhistoriska miljön. Kommunens strategier och riktlinjer
bedöms därmed medföra att kulturmiljöer kan bevaras och utvecklas. Planen presenterar dock
förslag där negativa konsekvenser kan befaras. Planerade utbyggnadsområden sydväst om
Askersund riskerar att medföra konsekvenser på kulturmiljö och landskapsbild. Utförlig
konsekvensbeskrivning för området görs i kap 8.1. om Askersund.
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Figur 4. Det riksintressanta kulturlandskapet liksom stadens karaktäristiska siluett bedöms
påveras betydligt av en bebyggelseutveckling i området öster om riksväg 50.
6.5 Rekreation
Planen berör frågan särskilt där utbyggnad planeras i värdefulla rekreationsområden.
Generellt omfattas strandskyddade områden som är skyddade med hänsyn till värdet för
rekreation och naturmiljö. Förtätning sker med hänsyn till rekreativa områden i stadsmiljön där sammanhängande parkområden sparas.
6.5.1

Bedömningsgrunder

Strandskydd, se avsnitt 6.3.1, har till uppgift att, förutom att bevara land- och vattenområden
som är biologiskt värdefulla, även värna om allemansrätten och friluftslivet.
Stora delar av kommunen berörs av riksintresse för friluftsliv. Det är riksintresse för det rörliga
friluftslivet enligt miljöbalken kap 4 §2 för i huvudsak Vättern och dess stränder. Ytterligare ett
riksintresse för friluftslivet som är enligt miljöbalken kap 3 §6 berör Tiveden och dess angränsande områden. Områden riksintressanta för friluftslivet har generellt stora friluftsvärden tack
vare särskilda kvaliteter i natur- och kulturmiljö, variationer i landskapet och god tillgänglighet
för allmänheten.
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6.5.2

Förutsättningar

Askersunds kommun har nationellt välkända rekreativa områden genom skärgården i Norra
Vättern och Tivedenskogarna som är lämpliga för motion, avkoppling och upplevelser. I Askersunds kommun är det alltid nära till värdefulla rekreativa områden. Detta gäller såväl stränder
som skogsområden och odlingslandskap. På flera håll finns det särskilda anläggningar för rekreation såsom golfbanor och skidanläggningar. I Askersund finns tätortsnära parker både längs
Alsen (Stadsparken) och de norra delarna (Väderkvarnsbacken).
6.5.3

Konsekvenser

Välskötta och trygga parker och andra gröna rum är centrala inslag i stadsmiljön. Tillgång till
rekreationsområden är viktigt för människors välbefinnande. Kommunens riktlinjer om att hänsyn ska tas till gröna områden som har rekreationsvärden bör därför följas. Sammanhängande
strandpromenader i staden främjar både människors hälsa och utgör även estetiska inslag i
stadsmiljön. Att förtätning kan prioriteras framför nyexploatering minskar risken för att tätortsnära skog och andra rekreationsområden tas i anspråk. Genom att satsa på ett fåtal grönområden
men att dessa har en viss storlek kan betyda att tillgången till kvalitativ parkmark kan behållas.
Genom att skapa goda kopplingar mellan olika stadsdelar och olika grön- och naturområden kan
rekreationsvärdet och möjligheterna till olika slags friluftsaktiviteter förstärkas. Den grönstrukturplan som tagits fram bedöms kunna utgöra ett viktigt verktyg för hur grönstrukturer kan
värnas, vilket har betydelse för såväl rekreation som naturmiljö.
Att bostäder planeras i strandnära lägen innebär att tillgången till dessa områden kan försämras
om de inte utformas på ett sätt som gör dem fortsatt tillgängliga, t.ex. genom anläggande av
strandpromenader. Miljöbalkens förbud mot att bygga i strandskyddade områden innebär dock
att det kan vara svårt att realisera delar av de planerade bostadsområdena. Om en omfattande
exploatering av stränder sker riskerar tillgången till och den naturliga närheten till rekreativa
områden i stadens närhet att försämras. Planen anger riktlinjer om att byggnation kring Alsen
skall undanhållas vilket är bra för att värna såväl naturmiljö som friluftslivet. I ett större
perspektiv så kommer framtagen LIS plan troligen att styra och begränsa exploatering av
kommunens strandremsor.
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6.6 Miljöskydd hälsa och säkerhet
Miljöskydd, hälsa och säkerhet berör flera av de planförslag som anges. Bebyggelse
planeras längs Rv. 50 som är primär transportled för farligt gods. Bebyggelse planeras
i Olshammar, en boendemiljö som idag påverkas av bruket. Bebyggelse planeras även
på förorenade områden.
6.6.1

Bedömningsgrunder

Boverket – Bättre plats för arbete
Vad gäller industrier och andra typer av verksamheter saknas rekommendationer från
Länsstyrelsen. Däremot har Boverket i Bättre plats för arbete tagit fram riktvärden för skyddsavstånd till anläggningar som t.ex. pappersbruk (skyddsavstånd 500 meter) Angivna skyddsavstånd syftar huvudsakligen till att begränsa kontinuerliga störningar som t.ex. buller och lukt.
Numera används dessa skyddsavstånd mera som vägledningar och normer och man pratar istället idag om sk observationsavstånd inom vilket behovet av utredningar och eventuella anpassningar för att minska negativ lokal påverkan bör ses över för platsen. Det är alltså inte givet att
negativ påverkan inträffar om angivna avstånd i ”Bättre plats för arbete” ej innehålls. Anpassningar och åtgärder kan innebära att ett kortare avstånd mycket väl är tillräckligt utan att negativ
påverkan uppstår.
Riktvärden för förorenad mark
Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för förorenad mark. Riktvärden används för
att uppskatta hur stor en förorening är och vilka risker den kan innebära. Riktvärdena skiljer på
känslig och mindre känslig markanvändning. Mindre känslig markanvändning avser mark för
kontor, industri, vägar, etc. Det skarpare riktvärdet (känslig markanvändning) innebär att
markkvaliteten inte ska begränsa valet av mark- eller grundvattenanvändning. Detta riktvärde
används generellt vid byggande av bostäder. Riktvärdena är inte juridiskt bindande värden.
Riktvärden för radon
De rikt- och gränsvärden som finns för radon och andra naturligt förekommande ämnen har
fastställts i samråd mellan berörda myndigheter: Boverket, Livsmedelsverket, Socialstyrelsen,
Arbetsmiljöverket .
Gränsvärden för radon finns i bindande föreskrifter, till exempel Boverkets byggregler och
Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter. Gränsvärdet för nya hus är 200 Bq/m3. På arbetsplatser ligger gränsvärdet på 400 Bq/m3
Riktvärden finns i allmänna råd, till exempel Socialstyrelsens allmänna råd om radon i inomhusluft. Riktvärdena för radonhalter i bostäder och lokaler där kommunerna har tillsyn enligt
miljöbalken är kopplade till begreppet olägenhet för människors hälsa. Riktvärdet för bedömning av om olägenhet föreligger eller ej i befintliga bostäder ligger på 200 Bq/m3.
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6.6.2

Förutsättningar

De större vägarna som passerar kommunen är riksvägarna 49 och 50 liksom väg 205. Riksväg
50 utgör primär transportled för farligt gods, vilket berör bland annat Askersund och Åsbro.
Askersunds kommun har också verksamheter, förorenade områden m.m. som kan medföra risker för omgivningen. Pappersbruket i Olshammar innebär en påtaglig påverkan på omgivningen
med bland annat lukt och bullerpåverkan. I kommunen finns också områden med förhöjd radonrisk.
Förorenade områden inom kommunen är belägna i industri- och verksamhetsområden som t.ex.;
6.6.3

Askersund (textilindustrier, garverier m.m.)
Åsbro (impregnering av träprodukter)
Åmmeberg (verkstadsindustri, malmbehandling, gasverk m.m.)
Hammar (glasåtervinning m.fl. verksamheter)
Olshammar (fabriksområde och närliggande områden)
Konsekvenser

Nybyggnation och förtätning planeras till viss del att anläggas utmed transportleder som
transporterar farligt gods och i anslutning till andra störande verksameter som kan medföra risker
för närboende. Tanken är också att blanda funktioner, t.ex. att nya verksamhetsområden ska
ligga nära kollektiva kommunikationer och ge en god stadsmiljö med en blandning av
verksamheter, tillverkning, försäljning, upplevelser och boende. Detta för att få en varierad
stadsmiljö där olika funktioner kan fungera sida vid sida. Kommunens utveckling ska ske med
hänsyn både till goda boendemiljöer och till att garantera verksamheters utvecklingsmöjligheter.
Kommunens riktlinjer för att få en varierad stadsbebyggelse kan innebära konflikter med avseende på boendemiljö och störningar från verksamheter. För att undvika att risker uppkommer
för personer som uppehåller sig i riskområden och för att samtidigt värna om kommunens verksamheter och industrier bör det i efterföljande detaljplanering säkerställas att erforderliga
skyddsavstånd hålls till riskkällor. Vid anläggande av bostäder eller verksamheter intill transportleder av farligt gods bör skyddsavstånd hållas. En riskanalys bör upprättas vid avsteg från
rekommenderade skyddsavstånd .
I de olika kommundelarna kan några utbyggnadsområden nämnas där särskild hänsyn bör tas till
risk och säkerhet;
-

-

Utveckling av Olshammar kan innebära att fler människor blir utsatta för lukt, buller
och transportrelaterad påverkan inkl. trafiksäkerhet.
I Askersund planeras bostadsbebyggelse intill väg 50, som utgör en primär transportled
för farligt gods. Med anledning av att miljö- och hälsofarliga ämnen transporteras utmed vägen bör skyddsavstånd hållas mellan vägen och den planerade bostadsbebyggelsen och riskanalys upprättas vid behov. Många av de planerade utbyggnadsområdena i
kommunen planeras dock att ligga på längre avstånd än vad rekommenderade skyddsavstånden anger. I dessa fall bör exploateringar kunna upprättas utan att risker behöver
utredas.
Inom kommunens orter planeras utbyggnad till viss del inom områden där det finns förorenad mark. Beroende på vilken typ av bebyggelse det planeras för ställs olika krav på
marken. Där det planeras bostäder (t.ex. i Åmmeberg) ställs höga krav på marken och
där kan sanering behövas för att undvika att människor exponeras för markföroreningar.
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Sammanställning av generella riktlinjer
Följande riktlinjer bör inarbetas i planen
-

Nya områden bör alltid exploateras etappvis för att undvika spridd bebyggelse vilket
försvårar planering och genomförande av nödvändig infrastruktur samt riskerar också
att fragmentera viktiga strandremsor och naturmiljö.

-

Inom utpekade utvecklingsområden bör anpassning ske så att värdefulla delområden
kan bevaras, t.ex. värdefulla ekmiljöer, nyckelbiotoper samt strandområden som bedöms vara särskilt värdefulla.

-

Exploatering i strandnära områden skall följa LIS-planen och att exploateringar i
strandskyddade områden skall medge passage vilket är särskilt viktigt vid tätortsnära
strandremsor. Publika gemensamhetsanläggningar eller ytor bör prioriteras närmast
stranden för att bibehålla en fortsatt kontakt med vattnet.

-

Utredning av föroreningars utbredning i samband med detaljplan för områden där föroreningar har konstaterats, följt av erforderlig efterbehandlingsåtgärd.

-

Dagvatten bör hanteras lokalt enligt den sk. LOD-principen
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7

Bedömning av respektive utvecklingsområde
Översiktsplanen har preciserat utvecklingsområden för ett antal orter i kommunen. Kartor med utvecklingsområden har tagits fram för Askersund, Åsbro och Åmmeberg. Miljöbedömning för respektive orts planerade utveckling görs i detta kapitel. Åtgärdsförslag ges specifikt för respektive orts planerade utveckling. Hammar och Olshammar
hanteras närmare i fördjupning av översiktsplan för Askersunds skärgård och miljöbedöms därför övergripande här. För Snavlunda, Zinkgruvan och Rönneshytta ger planen
mer övergripande inriktningar.
7.1

Askersund

Exploatering planeras inom del av riksintresset för kulturmiljö, Edö – Stjernsund – Askersund.
Kärn- värden i riksintresset är Askersunds stadskärna med den representativa stadsmiljön
liksom till Askersund närbelägna gods med tillhörande agrara mosaikartade landskap. Den
tidigare föreslagna exploateringen på de stora fälten söder om Askersund har tagits bort
likaså stora delar av den exploatering som föreslogs väster om Rv 50. Kvarvarande
exploateringar är begränsade och i huvudsak lokaliserade i anslutning till hamnområdet och
bedöms inte påverka riksintresserat avsevärt. Det är ändå viktigt att kommande
detaljplanering beaktar riksintressets kärnvärden och bibehåller den skyddsvärda
landskapsbilden i området. Storleken på effekterna står i paritet med utformning av
bostadsområdet varför stor vikt skall läggas vid gestaltning. Områdena längs vattnet är också väl
nyttjade för rekreation med gc-vägar. I området finns också från natursynpunkt värdefulla
betesmarker (nyckelbiotoper) till vilka hänsyn bör tas.
Nordväst om staden har tidigare föreslagen verksamhetsutveckling (samrådhandling) tagits bort
till förmån för grönstrukturplanens intentioner på platsen att bevara viktig tätortsnära
grönstruktur vilket är positivt ur miljösynpunkt.
Mycket stora områden i strandnära läge planeras att bebyggas, både på västra och östra sidan
om Alsen. På den östra sidan finns flera utpekat värdefulla skogsområden till vilka hänsyn bör
tas. Det är också mycket stora, idag oexploaterade områden, som avses tas i anspråk. Det blir
därför viktigt med en etappvis utbyggnad från staden och utåt för att inte riskera spridd bebyggelse. Exploatering inom strandskydd bedöms generellt medföra att rekreativt och naturmässigt
värdefulla områden får försämrad kvalitet.
Planen uttrycker inte tydligt hur bebyggelseutveckling ska ske inom respektive
utvecklingsområde som presenteras i planen. Sker exploatering i de idag allmänna
vattennära ytorna i Askersund så bedöms det som negativt för stadsmiljön, särskilt om
exploateringen är av privat karaktär.
-

De öppna och allmänna ytorna kring Alsen i Askersunds centrala delar bedöms som
värdefulla och bör även fortsättningsvis hållas för publika ändamål.
För att ta hänsyn till riksintresset för kulturmiljö bör planerade utbyggnadsområden i
riksintresset kring hamnen och väster om riksväg 50 anpassas i hög grad.
I samband med detaljplanering skapa möjligheter för lokalt omhändertagande av
dagvatten genom att avsätta markreserver speciellt i samband med byggnation kring
Vättern
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Figur 5. Askersund med det riksintressanta kulturlandskapet i förgrunden.
7.2

Åsbro

Bedömningen för Åsbro är att planerad verksamhetsutveckling längs väg 50 är en fördelaktig
placering ur transportsynpunkt. Landskapsbilden kommer att påverkas i det berörda området
genom att det öppna jordbrukslandskapet tas i anspråk. Miljöeffekten är av lokal karaktär. I
geografisk anslutning till detta planeras ny sträckning för dubbelspår och en ny sträckning för
sydvästlänken (kraftledning). I miljökonsekvensbeskrivningen för dubbelspåret anges buller,
barriärer, vibrationer samt påverkan på areella näringar, landskap och naturmiljö som viktiga
konsekvenser att beakta. När det gäller miljökonsekvenser kopplat till sydvästlänken vid Åsbro
är det främst landskapsbild och naturmiljö som är av betydelse. Mer detaljerad beskrivning av
miljöeffekterna hänvisas till respektive MKB-dokument som tagits fram av Trafikverk och
Svenska kraftnät.
Vid exploatering mot Tisaren kommer strandskyddade områden att beröras vilket bedöms vara
negativt för både naturmiljö och friluftsliv. Dock finns numer en större möjlighet att anpassa
bebyggelsen här till strandskyddets syften då den befintliga järnvägen skall rivas.
Att bilda ett nytt rekreations- och strövområde vid den tidigare impregneringen innebär en
omfattande sanering. Väl utförd bedöms riskerna för föroreningarnas påverkan på människor
och natur minska drastiskt efter genomförd sanering. Förutsättningarna för Tisaren som
dricksvattentäkt bedöms förbättras.
Om gemensamhetsanläggningar för områden närmast vattnet liksom ev. tillkommande bryggplatser kan eftersträvas så bedöms det som positivt.
-

Exploatering vid strandområden skall ske så att en passage kan skapas och följa LISplanen i området.
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-

I samband med detaljplanering skapa möjligheter för lokalt omhändertagande av
dagvatten genom att avsätta markreserver speciellt i samband med byggnation kring
Tisaren

Figur 6. Åsbro med område för verksamhetsutveckling utmed väg 50.
7.3

Åmmeberg

Exploatering i Åmmeberg innebär i de centrala delarna omställning av förorenade industriområden till bostadsbebyggelse. Genom omställningen ställs krav på saneringsåtgärder.
På grund av topografin bedöms strandskyddets värden påverkas endast i mindre grad i flera av
de föreslagna områdena. Genom att placera bostäder på höjder erhålls fina bostadslägen utan att
stränder och vattenmiljöer behöver störas i större omfattning.
Planerade utbyggnadsområden utgörs av områden som är kraftigt kuperade. Att etablera bebyggelse i dessa områden kan innebära en omfattande förändring av landskapet inkl. landskapsbild,
hydrologi och naturmiljö. Delområden inom utpekade områden där marken är kraftigt kuperad
bör undvikas om en exploatering har stor påverkan på miljön.
Utpekat område för bebyggelseutveckling väster om befintligt samhälle utgörs åtminstone delvis av värdefulla skogar. För att undvika betydande konsekvenser för naturmiljön skall en
eventuell exploatering av Stora Ävjeudden föregås av en naturmiljöinventering för att anpassa
bebyggelsen till befintliga värden med nyckelbiotoper som brandpåverkad skog och grova ekar.
-

Saneringsåtgärder krävs i de centrala delarna för omställning till bostadsbebyggelse.
Exploatering i strandområden skall följa LIS-planen
Vid exploatering bör de ekmiljöer som finns i områdena söder om centrum värnas.
Exploatering av Ävjeudden skall föregås av en naturmiljöinventering i syfte att anpassa
bebyggelse, speciellt i uddens södra delar.
I samband med detaljplanering skapa möjligheter för lokalt omhändertagande av
dagvatten genom att avsätta markreserver speciellt i samband med byggnation kring
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Vättern
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Figur 7. Bostadsutveckling i centrala Åmmeberg kräver saneringsinsatser från tidigare verksamheter.
7.4

Hammar

I Hammar bedöms de viktigaste miljöfrågorna vara lokala hälsofrågor med hänsyn till blandning av bebyggelse och störande verksamheter. Buller bedöms vara en betydande fråga i verksamhetens närområde. I det fall som bostäder byggs i anslutning till störande verksamheter bedöms boendemiljön påverkas genom främst buller. Fler människor bedöms bli störda av buller. I
Hammar finns även risk för luktproblem genom utbyggnad av reningsverk såsom fördjupning
av översiktsplan för Askersunds skärgård indikerar.
För bedömningar av specifika utbyggnadsområden, se fördjupning av översiktsplan för Askersunds skärgård.
7.5

Olshammar

I Olshammar finns idag lokala hälsofrågor som till stor del hör samman med verksamheten vid
bruket. Det finns idag en problematik med lukt, buller och transporter. Påverkan bedöms öka
med en växande befolkning såvida inte bruket kan vidta ytterligare skydds- och reningsåtgärder
i sin verksamhet. Bebyggelseförtätning planeras i direkt anslutning till bruket vilket innebär att
fler människor kan bli utsatta för stor påverkan. En samtida strävan efter utbyggnad av bruket
kan medföra konflikt mellan brukets utbyggnad å ena sidan och krav på tillfredsställande boendemiljö å andra sidan. Riktvärden för skyddsavstånd mellan pappersbruk och bostäder är 500
meter1.
1

Boverket 1995, Bättre plats för arbete.
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Ianspråktagande av strandskyddade områden bedöms vara av mindre betydelse då berörda områden redan är påverkade. Förändringarna bedöms ha begränsad betydelse för berörda riksintressen med hänsyn till det redan påverkande närområdet.
För bedömningar av specifika utbyggnadsområden, se fördjupning av översiktsplan för Askersunds skärgård.

Figur 8. Närheten till bruket innebär särskilda krav på hantering av hälsofrågor i Olshammar.
7.6

Snavlunda, Zinkgruvan och Rönneshytta

Orterna föreslås förstärkas genom främst förtätning, men även utbyggnad längs berörda stränder. Eftersom planen inte definierar närmare vilka områden som berörs görs endast principiella
bedömningar. Miljöaspekter som berörs är strandnära natur, rekreation liksom effekter som
förknippas med förtätning, vilka hanteras övergripande i kap. 6.

8

Konsekvensbedömning nollalternativ

Även i nollalternativet kan det förväntas en utbyggnad av Askersunds kommun. Utan en aktuell
översiktsplan blir dock planeringsförutsättningarna mindre tydliga. Den största skillnaden mellan nollalternativet och planförslaget är att i planförslaget sker en större belastning på vattenmiljö, stränder och friluftslivet genom att planförslaget innebär tydliga utpekanden av exploateringsområden i strandnära lägen. I nollalternativet ligger gällande planer kvar, vilka innebär ett
större värnande och skydd kring kommunens stränder. Nollalternativet bygger inte i lika hög
grad på förtätning. I nollalternativet finns det sämre förutsättningar för att etablera bebyggelse i
lägen som kan kollektivtrafikanslutas då det inte finns några tydliga strategier kring ett sådant
behov. Ett nollalternativ bedöms kunna medföra en mer splittrad bebyggelse eftersom utpekade
nybyggnadsområden inte blir lika tydligt definierade. Det kan medföra en mer splittrad bebyggelse vilket kan leda till ett ökat bilåkande och därigenom ökade utsläpp till luft. I nollalternati28

vet finns det vissa delområden i kommunen som är tydligare planerade än andra genom att för
dessa finns aktuella planer. Dessa är bland annat orter som ingår i framtagna fördjupningar av
översiktsplan t.ex. Edölandet. I nollalternativet blir det en svagare samlad strategi för utveckling
av bland annat Askersund, Åsbro och Åmmeberg och flera av de i översiktsplanen utpekade
utvecklingsområdena kanske inte aktualiseras i samma utsträckning.
Nollalternativet kan medföra att oexploaterad mark behöver tas i anspråk, vilket ger liknande
konsekvenser som för planförslaget, d.v.s. att rekreationsområden och biotoper rent fysiskt
påverkas eller att barriäreffekter och/eller fragmentering uppstår. I nollalternativet bedöms vägledande dokument som översiktsplanen efterfrågar, såsom dagvattenpolicy och grönstrukturplan, att skjutas på framtiden.
Utan en samlad övergripande planering av kommunen riskeras att utbyggnad sker utan samlade
överväganden i ett större perspektiv eller att samlad miljöbedömning görs. I nollalternativet är
det därför troligt att samlade effekter av planerad utbyggnad i mindre utsträckning miljöbedöms
och utvärderas. Det kan resultera i såväl att motiv saknas för ianspråktagande av planerade utbyggnadsområden som att utbyggnad kan ske på ett mindre kontrollerat sätt så att en större miljöpåverkan kan uppstå.

9

Samlad konsekvensbedömning

De övergripande strategier för hållbarhet som kommunen har tagit fram (se avsnitt 5.2) ger tillsammans förutsättningar för att styra utvecklingen i kommunen mot ett hållbart samhälle.
Det är viktigt att riktlinjerna i översiktsplanen ges tyngd och prioriteras så att planens intentioner och inriktning mot ett mer hållbart samhälle infrias.
Planförslaget anger en tydlig inriktning mot en förtätning och utveckling av både befintliga och
nya bostadsområden, en blandning av funktioner samt förstärkning av stråk med bebyggelse och
gång-, cykel- och kollektivtrafik. Planen anger att tillkommande bebyggelse ska prioriteras i
kollektivtrafiknoder.
Planen ger inriktningen att en stor mängd strandnära områden ska exploateras. Områdena har
ofta stora värden för rekreation, naturmiljö och landskapsbild. En konflikt mellan intresset att
bygga nya bostäder i attraktiva lägen och miljöbalkens förbud mot att bygga i strandskyddade
områden kan innebära att det kan vara svårt att realisera delar av de planerade bostadsområdena.
Det är relativt stora nybyggnadsområden som pekas ut i planen och det finns en risk att det skapas en spridd bebyggelse om inte en etappvis reglering sker, med fragmentering och svårighet
att ansluta områdena till kommunalt VA och kollektivtrafik som följd. En ökad befolkning i
kommunens orter kan dock generellt öka underlaget för att ansluta både befintliga som tillkommande bostäder till såväl kommunalt VA som kollektivtrafik vilket är miljömässigt positivt.
Planen uttrycker krav på att dagvattenpolicy och grönstrukturplan ska tas fram. Detta ökar förutsättningarna för att orternas områden planeras med avseende på dagvatten så att förutsättningarna för en god vattenmiljö stärks, liksom möjligheten att ta fram principer för hur dagvattenhanteringen ska utformas med hänsyn till klimatförändringar. En grönstrukturplan kan medföra
att viktiga frågor för rekreation, naturmiljö och landskapsbild får en ökande betydelse.
Delar av utpekade utvecklingsområden berör riksintressen som hör samman med kulturhistoriska landskap och områden som är värdefulla för landskapsbild. Utbyggnadsområden kan både
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behöva anpassas till dessa intressen och anpassas i storlek för att inte medföra påtaglig skada på
riksintressen.
Det finns områden i kommunen där särskild uppmärksamhet behöver ges till risk- och hälsofaktorer. Detta berör områden i anslutning till transportvägar för farligt gods liksom närhet till miljöpåverkande verksamheter, såsom bruket i Olshammar, återvinningsverksamheten i Hammar
liksom exploateringar i förorenade områden.
Sammantaget bedöms miljöpåverkan i stor utsträckning bero på hur de i översiktsplanen upptagna utvecklingsinriktningarna genomförs i praktiken. Vissa av översiktsplanens delar skulle
kunna justeras för att få ytterligare fokus på hållbarhetsfrågor och tydligare överensstämmelse
med de höga ambitioner om hållbarhet som kommunens vision och som översiktsplanen övergripande uttrycker.
9.1 Hur har miljömålen beaktats i översiktsplanen?
En miljökonsekvensbeskrivning ska enligt miljöbalken innehålla ”en beskrivning av hur
relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn beaktas i planen eller programmet” (6 kap.
12 § punkt 5).
Det nationella miljömålssystemet med miljökvalitetsmål inrättades år 1999. Under år 2010 har
regering och riksdag fattat beslut om förändringar i miljömålssystemet. Strukturen har ändrats
och har nu tre nivåer, ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt olika etappmål.
En analys över hur arbetet med översiktsplanen och dess konsekvenser har beaktat miljömålen
har gjorts, och presenteras i tabell 1. Syftet med analysen är att utvärdera översiktsplanen utifrån
den ekologiska aspekten av hållbar utveckling. Analys görs endast av de miljömål som bedömts
som mest relevanta för Askersunds kommun. De konsekvensbedömningar som gjorts i de föregående kapitlen utgör underlag for målinriktningsanalysen.
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Miljömål

Hur har miljökvalitetsmålen beaktats i planen

Begränsad klimatpåverkan

Förtätning och utbyggnad av bostäder och arbetsplatser kan medföra
ett ökat utsläpp av växthusgaser. Översiktsplanens målsättning är
dock att bl.a. främja kollektivtrafiken, skapa bättre infrastruktur för
gående och cyklister samt förtätning längs kollektivstråk. Genom
dessa strategier kan kommunens påverkan på klimatet genom t.ex.
utsläpp av växthusgaser begränsas. Inriktningen bedöms vara i linje
med målet, men ytterligare åtgärder kan göras i vissa delar.

Frisk luft

En förtätning av bostäder och arbetsplatser samt utbyggda vägar kan ge
en ökad trafikmängd och därigenom högre halter luftföroreningar. Detta
går inte i linje med miljömålet. Översiktsplanen förordar dock ett
utbyggt kollektivtrafiknät och bättre infrastruktur för gående och
cyklister vilket ligger i linje med miljömålet och kan bidra positivt till
luftkvaliteten i kommunen.
En utbyggnad av bostäder och arbetsplatser liksom förstärkning av
vägnätet kan ge en ökad trafikmängd och ett ökat behov av
uppvärmning. Ökad trafik och uppvärmning kan ge upphov till utsläpp av
försurande ämnen såsom svavel och kväveoxider. Översiktsplanens
intentioner med bättre möjligheter till kollektivtrafik och för gång och
cykel bedöms dock kunna minska utsläpp av försurande ämnen.
Miljömålet har därmed beaktats under planarbetet och planen bedöms
gå i enlighet med miljömålet.

Bara naturlig försurning

Giftfri miljö

En förtätning av bostäder och arbetsplatser kan medföra att förorenade
områden åtgärdas i samband med exploatering, vilket leder till lägre risk
för exponering.

Skyddande ozon- skikt

Miljömålet bedöms ej vara relevant.

Säker strålmiljö

Miljömålet bedöms ej vara relevant

Ingen övergödning

Nybyggnation och förtätning kan förändra dagvattnets kvalitet och
kvantitet vilket i sin tur kan medföra större belastning på sjöar och
vattendrag.
En ökad befolkning och en ökad andel permanentboende inom
områden där avloppsnätet är dåligt utbyggt kan också öka
belastningen av t.ex. näringsämnen som fosfor och kväve på sjöar
och vattendrag. Förtätning och nybyggnation kan dock resultera i att
befintliga och nya bostäder kan an- slutas till kommunalt VA, vilket
kan reducera övergödning.

Levande sjöar och vattendrag

Förutsättningarna för sjöar och vattendrag kan förbättras om
planförslaget kan resultera i att fler bostäder ansluts till kommunalt
VA. Sanering av förorenad mark innebär att gifter i vattenmiljöer
kan reduceras.

Grundvatten av god kvalitet

En förtätning av bostäder och arbetsplatser kan medföra att
förorenade områden åtgärdas i samband med exploatering vilket
kan leda till lägre risk för spridning av markföroreningar till
grundvattnet.
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Hav i balans samt levande kust
och skärgård

Miljömålet bedöms ej vara relevant

Myllrande våt- marker

Miljömålet har beaktats i planförslaget genom att vattenmiljöer och
andra naturmiljöer ska värnas

Levande skogar

Utbyggnad av bostäder, arbetsplatser, verksamheter, infrastruktur m.m.
medför att oexploaterad mark kan behöva tas i anspråk. I den mån som
förtätning och komplettering kan prioriteras framför ny-exploatering
medför det att värdefulla områden ur friluftsliv- och naturmiljösynpunkt
kan bibehållas.
De riktlinjer som planförslaget medger innebär att grönområden och
viktiga gröna samband ska bevaras och att stora opåverkade områden
ska skyddas. Exploateringar i närheten av områden som är värdefulla ur
na- turmiljösynpunkt bör dock särskilt planeras med hänsyn till
naturvärden.

Ett rikt odlingslandskap

Förtätning av Askersund och utveckling av övriga orter kan leda till
kon- flikter mellan bebyggelse och befintliga kulturhistoriska värden.
Planför- slaget innehåller strategier för att kulturmiljöer kan bevaras
och utvecklas och att jordbruksmarkens värden ska beaktas, men i
vissa utpekade utvecklingsområden bedöms dock en del påverkan ske.
I områden inom eller i närheten av områden med kulturhistoriska
värden bör dock särskild hänsyn tas till den kulturhistoriska miljön.

God bebyggd miljö

Planförslaget kan leda till ökade trafikmängder med buller och utsläpp till
luft som följd vilket inte går i linje med miljömålet. Planförslaget innebär
dock ett effektivt nyttjande av markanvändningen genom förtätning och
utbyggnad längs med kollektivtrafikstråk. Planen medför även bättre
möjligheter för kollektivtrafik, gång och cyklande. Genom att
planförslaget arbetar mot en tydlig inriktning för kollektivtrafik och ett
förbättrat gång- och cykelnät bedöms planförslaget inte motverka
miljömålet. Vissa av de föreslagna utbyggnadsområdena planeras i lägen
som kan vara svåra att kollektivtrafikansluta, särskilt om utbyggnaden
blir spridd inom respektive område.

Ett rikt växt- och djurliv

Översiktsplanen medverkar till förtätning av befintliga områden vilket
innebär att områden värdefulla för naturmiljö kan bibehållas. Stora
utbyggnadsområden planeras i strandnära områden och i vissa delar
till skyddsvärd naturmiljö. Anpassning av bebyggelseutvecklingen bör
ske så att värdefull natur kan bibehållas

.
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10 Uppföljning
Enligt 6 kap 12 § miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en redogörelse förde åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som
genomförandet av planen eller programmet medför.
Uppföljning har stor betydelse för att syftet med miljökonsekvensbeskrivningen och det långsiktiga målet om en hållbar utveckling ska uppfyllas. Uppföljning bidrar också till kunskapsuppbyggnad och på sikt bättre och effektivare miljöbedömningar.
Eftersom översiktsplanen omfattar hela kommunens yta och alla verksamheter inom den finns
det ett tydligt behov av samordning med den miljöövervakning som förekommer av andra orsaker. Boverket rekommenderar att uppföljningen av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av översiktsplanen i realiteten ger så långt som möjligt kopplas till befintliga tillsyns-,
miljölednings- och övervakningssystem.
Uppföljning kan ske i samband med att kommunen tar ställning till planens aktualitet. Vilken
styrande verkan översiktsplanen har haft för miljön kan indirekt följas upp genom kommunens
fortsatta arbete med bl.a. efterföljande detaljplaner, andra planer, lov och tillstånd med mera.
Även andra planers och tillståndsärendens miljökonsekvensbeskrivningar kan vara lämpliga
underlag i en sådan utvärdering.
Uppföljningen bör utvärdera vad utfallet av planen blev och i vilken utsträckning som
förutsägelserna av konsekvenserna varit korrekta. De åtgärdsförslag som kommunen har identifierat och som anges i översiktsplanen, dess underliggande dokument (såsom fördjupning av
översiktsplan) eller i den här MKB:n bör genomföras och utvärderas.

11 Referenser
Askersunds kommun, 2011. Fördjupning av översiktsplan för Askersunds skärgård.
Askersunds kommun, 2011. Fördjupning av översiktsplan för Askersunds skärgård. Miljökonsekvensbeskrivning.
Askersunds kommun, 2005. Fördjupning av översiktsplan – Edölandet.
Askersunds kommun 1997, fördjupning av översiktsplan – Vättern och dess stränder.
Askersunds kommun 2012, Översiktsplan för Askersunds kommun 2012-2025, samrådshandling
Boverket, 2001. ”Bättre plats för arbete”.
Länsstyrelserna 2012. GIS-tjänster.
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Översiktsplan Askersund
PM – Särskild sammanställning enligt 6 kap 16 § miljöbalken
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Inledning
Askersunds kommun har upprättat en översiktsplan för användning av mark och
vattenområden inom kommunens gränser. Planen beskriver möjligheter till
exploatering och pekar ut framtida exploateringsområden för såväl industri som
bostäder. Planen beskriver också de allmänna kultur- och naturmiljövärden som finns
och hur dessa skall bevaras och beaktas.
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Uppdrag och syfte
Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av Askersunds kommun genomfört en
miljökonsekvensbeskrivning för översiktsplanen. I detta uppdrag har även ingått att
upprättat den särskilda sammanställningen enligt 6 kap 16 § miljöbalken.
Av 6 kap 16 § miljöbalken framgår att när planen har antagits ska den beslutande
myndigheten eller kommunen i en särskild sammanställning redovisa:
•
•
•
•

hur miljöaspekterna har integrerats i planen eller programmet,
hur miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter från samråd har beaktats,
skälen till att planen eller programmet har antagits i stället för de alternativ
som varit föremål för överväganden
de åtgärder som avses att vidtas för uppföljning och övervakning av den
betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet
medför.

Sammanställningen och planen eller programmet ska göras tillgänglig för de som
deltagit i samråden om miljökonsekvensbeskrivningen och planen eller programmet.

STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB | www.structor.se
ESKILSTUNA: Bruksgatan 8b, 632 20 Eskilstuna | Tel: 016-10 07 60
VÄSTERÅS: Norra Källgatan 17, 722 11 Västerås | Tel: 021-81 45 40
ÖREBRO: Ribbingsgatan 11, 703 63 Örebro | Tel: 019-601 44 55
Säte i Eskilstuna | Org.nr: 556622-0736 | E-post: fornamn.efternamn@structor.se
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Integrering av miljöaspekter i planen
I samband med planarbetet genomfördes en miljöbedömning för att avgränsa de
miljöaspekter som kunde antas vara betydande vid genomförandet av planen.
Det beslutades att genomförande av planen medför betydande miljöpåverkan varför en
miljökonsekvensbeskrivning krävs.
En avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen arbetades fram och det beslutades
att miljökonsekvensbeskrivningen ska avgränsas till att omfatta:
•
•
•
•
•
•
•

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

Inom ramen för miljöbedömningen och samråden har planen successivt anpassats för
att minimera miljöpåverkan. Miljöbedömning och revidering av planförslag har
genomförts i samråd mellan planförfattare och miljöutredare. Synpunkter på
planförslaget har framförts och avhandlats vid flera miljöanpassningsmöten.
Miljökonsekvensbeskrivningen ska på ett transparent sätt belysa hur denna process
genomförts. Nedan omnämns de mest genomgripande ändringarna och
anpassningarna som genomförts för att minska miljöpåverkan. I
miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs dessa närmare.
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Beaktande av synpunkter från samråd
Samråd om planen och miljökonsekvensbeskrivningen har hållits mellan den 17 april
till den 21 juni 2012. Planen har varit utställd för granskning 2 gånger mellan den 11
december till den 27 februari 2014 och den 29 juni till den 6 september 2015.
Handlingarna har funnits tillgängliga på kommunhuset, Stöökagatan 8 samt via
kommunens hemsida.
Under samråd- och granskningstiden inkom bland annat synpunkter rörande:
•
•

Tydligare beskrivning av riksintressen, hälso- och säkerhetsfrågor samt
miljökvalitetsnormer.
Planen bör ha en tydligare koppling med miljökonsekvensbeskrivningen och
dess åtgärder och konsekvensanalyser
o Buller och säkerhetsfrågor längs v 49 skall tydliggöras
o Strandskyddsfrågor kring Alsen bör belysas
o Landskapsbild och riksintresse för kulturmiljö Stjernsund skall beaktas
på ett bättre sätt
o I samband med utveckling av Åsbro behöver förorenad mark,
strandskydd kring Tisaren samt buller och vibrationer från järnvägen
beaktas bättre
o I Åmmeberg behöver landskapsbildfrågor belysas bättre i samband
med exploatering av kuperad terräng, strandskyddsfrågor och
naturmiljöfrågor beaktas vid etablering av bebyggelse i värdefulla

Översiktsplan Askersund Särskild sammanställning enligt 6 kap 16 § miljöbalken
Uppdragsnummer: 6051
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o
•
•
•

biotoper eller strandnära lägen, samt beaktande av föroreningar vid
omställning av äldre industriområde.
I Hammar och Olshammar är det de lokala hälsofrågorna som bör
beaktas bättre med avseende på skyddsavstånd

Bebyggelseutveckling behöver ske i samklang med trafikförsörjning och
möjlighet till kollektivtrafik samt att skyddsavstånd till vägar och järnvägar
generellt skall beaktas.
Stråk för Farligt gods skall tydliggöras i planen.
I samband med förtätning av Askersund skall grönstrukturen beaktas i hög
grad.

Dessa synpunkter har hanterats och inarbetats i planförslaget och i
miljökonsekvensbeskrivningen. Inkomna synpunkter har bemötts i
samrådsredogörelsen.
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Skälen till att planen antagits i stället för
studerade alternativ
Under arbetsgången har ett antal olika alternativa utformningar, arbetsalternativ
studerats och förkastats efterhand. Styrande för utformningen av alternativen har varit
miljöbedömningsprocessen samt de synpunkter som inkommit i samråd/granskning.
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Uppföljning
Enligt miljöbalken ska kommunen så tidigt som möjligt skaffa sig kunskap om den
betydande miljöpåverkan som översiktsplanen medför. Detta innebär, förutom att följa
upp de miljöaspekter som redan identifierats, att även upptäcka annan oidentifierad
miljöpåverkan.
De miljöaspekter som föreslås följas upp efter det att planen genomförts är följande:
•
•
•
•

Strandskyddsfrågor och tillgänglighet kring Alsen
Negativ påverkan från järnväg i Åsbro
Naturmiljöfrågor och strandskyddsfrågor i samband med exploatering av
strandnära lägen i Åmmeberg.
Kontroll av lokala hälsofrågor i Hammar i samband med utbyggnad av tätorten
med såväl industri som bostäder.

Uppföljning av miljöaspekter ska göras genom fördjupade planarbete som detaljplaner
och fördjupningar/tillägg till den kommunövergripande översiktsplanen.
ÖREBRO 2016-04-29
STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

Peter Larsson, handläggare
Direkttel: 019-601 44 50
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UTLÅTANDE EFTER KOMPLETTERANDE UTSTÄLLNING
ÖVERSIKTSPLAN FÖR ASKERSUNDS KOMMUN
2015-2025

Antagen 2016-02-29
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Översiktsplanen för Askersunds kommun var föremål för granskning under tiden 29 juni 2015
- 6 september 2015. Under utställningen inkom 22 yttranden, vilka sammanfattas nedan. Alla
yttranden finns i sin helhet på Sydnärkes byggförvaltning. Varje yttrande kommenteras efter dess
redovisning.
Efter utställningen har planen endast reviderats i mindre omfattning och bedöms kunna bli antagen.
INKOMNA YTTRANDEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Västra Götaland
Region Örebro län
Energimyndigheten
Polismyndigheten
Trafikverket
Försvarsmakten
Luftfartsverket
Sjöfartsverket
Svenska kraftnät
E.ON
Kumla kommun
Motala kommun
Moderaterna i Askersund
Miljöpartiet i Askersund
Folkpartiet
Kristdemokraterna i Askersunds kommun
Sydnärkes Miljöförvaltning
Närkes Ornitologiska Förening
Sveriges geologiska undersökning
Åsbro intresseförening
Privatperson S.J

Därutöver har även yttranden inkommit under samrådsförfarandet och den första utställningen.
För att ta del av dessa hänvisas till samrådsredogörelsen och första utställningsutlåtandet.
ÄNDRINGAR EFTER UTSTÄLLNING
Efter utställningen har översiktsplanen uppdaterats och ändrats som ett resultat av de inkomna
yttrandena. Utöver de ändringar som återges kortfattat nedan, är planen uppdaterad efter dagens
förutsättningar, fått en redaktionell översyn och delvis utökad och förtydligad.

2

•

Områden för bebyggelse- och verksamhetsutveckling i sydvästra Askersund har till stor del
undantagits inför antagande.

•

Hänsynstagande till befintlig spårdragning i Åsbro förtydligas i text om Åsbro.

•

Kartmaterialet kompletteras med redovisning av riksintresse för planerade kommunikationsanläggningar.

•

Förhållandet till riksintresseområde förtydligas i text gällande det östra bebyggelseförtätningsområde i Åmmeberg.

•

Förhållandet till riksintresseområde för det rörliga friluftslivet förtydligas i text gällande
östra Askersund och Åmmeberg. Strandskyddsområde undantas delvis från bebyggelseutveckling i Åmmeberg.

•

LIS-områden under utredning tas bort från kartmaterial eftersom det snabbt kan bli oaktuellt.
LIS-planen förväntas bli antagen efter översiktsplanen.

•

Översiktsplanen kompletteras med text och kartmaterial gällande förorenade områden.

•

Delar av Åsbro (vid den f d impregneringsanläggningen) avses inte bebyggas med bostäder,
området markeras som verksamhetsutveckling.

•

Textavsnitt gällande översvämningsrisker och risk för ras, skred och erosion utvecklas.

•

Text gällande tillägg och fördjupningar till översiktsplanen, och deras aktualitet förtydligas.

•

Kartmaterialet tydliggörs.

•

Text gällande stamnätsledningar infogas i planen och kartor uppdateras för att synliggöra
stamnätsledningar.

•

Transportstyrelsens avstånd och försiktighetsmått infogas i översiktplanen.

•

Projektet Vättern-vatten infogas i sammanställningen.

•

Texten korrigeras angående färdig dubbelspårssträckning kring Motala.

•

Text gällande fördjupade översiktsplaner formuleras om för att möjliggöra andra typer av
strategiska utvecklingsdokument.

•

Skrivningar om ett utökat strandskydd tas bort.

•

Inkonsekvens gällande skola och förskola korrigeras.

•

Avsnittet gällande avfallshanteringen uppdateras med Sydnärkes kommunalförbund.

•

Översiktsplanen kompletteras gällande föroreningar.

•

”Vi-ska-satsen” gällande naturvård revideras.

EJ TILLGODOSEDDA SYNPUNKTER
Vissa av de inkomna synpunkterna har inte blivit tillgodosedda av olika skäl.
En avvägning av översiktsplanens omfattning och detaljering påverkar möjligheten att tillgodose
vissa yttranden. Översiktsplanen ska vara vägledande inför de beslut som behöver tas i ett senare
skede då det är rimligt att ta fram ett mer detaljerat underlagsmaterial.
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1. Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsens sammanfattande synpunkter
Länsstyrelsen anser att det är positivt att översiktsplanen sedan förra utställningen har kompletterats med tydliga kartor över den tänkta utvecklingen i kommunen samt kompletterats i redovisningen av riksintressen och mellankommunala frågor. Länsstyrelsen anser dock att planförslaget
inte till fullo tillgodoser riksintressen enligt 3 och 4 kap. Miljöbalken (MB) samt att frågor som
rör människors hälsa och säkerhet samt risken för olyckor, översvämning eller erosion behöver
redovisas mer utförligt. Kartorna som redovisar föreslagna områden för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen (LIS) behöver uppdateras. Vidare bör kartorna över riksintressen och naturreservat samt gammastrålning från uran tydliggöras för att förbättra läsbarheten.
Riksintressen
Enligt 3 kap. 16 § PBL ska det av Länsstyrelsens granskningsyttrande framgå om planförslaget
inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. MB. Länsstyrelsen anser att nedanstående
riksintressen inte tillgodoses i översiktsplanen.
Område av riksintresse för kulturmiljövården
I översiktsplanen pekas områden ut för bebyggelse- och verksamhetsutveckling sydväst om Askersund, inom område av riksintresse för kulturmiljövården (Edö-Stjärnsund-Askersund). Riksintresset är omfattande till sin yta och innehåller olika typer av kulturmiljöer; stadsbebyggelse,
storskaligt odlingslandskap och herrgårdsbebyggelse. Syftet med riksintresset är att upprätthålla
den skyddade miljöns karaktär och kulturhistoriska värde. Länsstyrelsen bedömer att de utpekade utvecklingsområdena inte tillgodoser riksintresset då landskapets värden påtagligt skadas.
Områden av riksintresse för anläggningar för kommunikationer
I Åsbro föreslås områden för bebyggelse- och verksamhetsförtätning/ utveckling invid område
av riksintresse för kommunikationer - järnväg (Godsstråket genom Bergslagen). Länsstyrelsen
anser att det i översiktsplanen inte framgår vilka konsekvenser planförslaget medför på riksintresset. Även om beslut har tagits att ett dubbelspår ska byggas utanför Åsbro samhälle kommer
järnvägssträckningen ligga kvar i befintligt läge genom Åsbro många år framöver. Därför ska
fortsatt hänsyn tas till den befintliga sträckningen i kommunens fysiska planering.
I Askersunds kommun finns två områden av riksintresse för planerade kommunikationsanläggningar; väg 49 mellan Gustavstorp-Rude respektive väg 50 mellan Medevi-Brattebro backe.
Länsstyrelsen anser att riksintressena bör ritas ut geografiskt i översiktsplanen, lämpligen i planens karta över riksintressen.
Område av riksintresse för värdefulla ämnen eller material
I översiktsplanen framgår inte hur det östra området för bebyggelseförtätning i Åmmeberg,
vilket ligger inom område av riksintresse för värdefulla ämnen eller material (Zinkgruvan), förhåller sig till det redovisade riksintresset eller vilka konsekvenser planförslaget medför på det.
Länsstyrelsen bedömer att det östra området för bebyggelseförtätning i Åmmeberg kan försvåra
utvinningen av värdefulla ämnen och material.
Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet
I översiktsplanen pekas stora områden för bebyggelseutveckling ut i nästan helt oexploaterade
områden öster om Askersund samt utanför Åmmeberg. Det framgår inte hur dessa områden för
bebyggelse-utveckling, vilka ligger inom område av riksintresse för det rörliga friluftslivet (Vättern), förhåller sig till riksintresset eller vilka konsekvenser planförslaget medför på det. Länsstyrelsen bedömer att utbyggnadsområdena kan påtagligt skada riksintressets natur- och kulturvärden.
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Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Enligt 3 kap. 16 § PBL ska det av Länsstyrelsens granskningsyttrande framgå om redovisningen
av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är förenlig med 7 kap. 18e § första
stycket MB.
Länsstyrelsen noterar att kartorna som visar utredningsområden för LIS inte är uppdaterad
utifrån kommunens senaste förslag på LIS-områden, som pekas ut i det nu utställda förslaget till
tematiskt tillägg till översiktsplan avseende LIS. Länsstyrelsen tar dock i detta yttrande inte ställning till de föreslagna LIS-områdena utan det sker i planprocessen för det tematiska tillägget till
översiktsplan avseende LIS.
Människors hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning eller erosion
Enligt 3 kap. 16 § PBL ska det av Länsstyrelsens granskningsyttrande framgå om en bebyggelse
eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. Länsstyrelsen anser att utifrån dessa frågor behöver
nedanstående kompletteringar göras i översiktsplanen.
Förorenade områden
Översiktsplanen behöver kompletteras med en beskrivning av förorenade områden. Planen bör
innehålla översiktlig information om hur situationen med förorenade områden ser ut i kommunen samt en karta som visar var de förorenade områdena finns, alternativt att de ritas in i planförslagets kartor över tätorterna. Översiktsplanen bör även innehålla riktlinjer och strategier för hur
kommunen ska beakta förorenade områden i planläggning och lovgivning.
Länsstyrelsen anser att delar av områden i Åsbro (vid den f d impregneringsanläggningen) samt
Åmmeberg (Zinkgruvans gamla industriområde inkl. sandmagasin) inte bör pekas ut som områden för bostäder. Dessa områden innehåller höga föroreningshalter och Länsstyrelsen ställer sig
därför tveksam till att det är ekonomiskt rimligt att bebygga dessa områden med bostäder.
Risk för översvämning
Det är bra att översiktsplanen anger att de eventuella risker för översvämning som finns i kommunen behöver kartläggas. Länsstyrelsen anser dock att planförslaget bör kompletteras med
riktlinjer för hur kommunen i planläggning, lovgivning och tillståndsprövning ska förhålla sig
till översvämningsrisker, både när det gäller viktiga samhällsfunktioner och bostäder. Vägledning finns i rapporten ”Översvämningsrisker i fysisk planering” (Länsstyrelserna, 2006).
Risk för erosion, ras och skred
Länsstyrelsen anser att det är positivt att det i översiktsplanen lyfts fram att kommunen har för
avsikt att arbeta fram en risk- och sårbarhetsanalys avseende ras, skred och erosion. Länsstyrelsen vill uppmärksamma att vi har tagit fram en ras- och skredanalys (rapport 2013:37) som bör
användas som planeringsunderlag för planförslaget. Länsstyrelsen anser även att översiktsplanen
bör kompletteras med riktlinjer för hur kommunen i planläggning, lovgivning och tillståndsprövning ska förhålla sig till risk för erosion, ras och skred.
Statliga intressen
Totalförsvaret
Se bifogat yttrande från Försvarsmakten.
Transportsystem
Se bifogat yttrande från Trafikverket.
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Redaktionella synpunkter
Fördjupningar och tillägg till översiktsplanen
Då kommunen har en gällande översiktsplan från 1990 med tillhörande fördjupningar och til�lägg är det viktigt att det i den nya kommun-omfattande översiktsplanen tydligt framgår vilka
fördjupningar och tillägg som kommer fortsätta gälla för kommunens olika geografiska delar. I
planförslaget anges att grundprincipen för fördjupningarna är att de ska fortsätta gälla så länge
de inte står i strid med senast antagna översiktsplan. Länsstyrelsen vill uppmärksamma att två
översiktsplanedokument inte kan gälla för samma geografiska område.
Kartor
Länsstyrelsen anser att det är positivt att översiktsplanen har kompletterats med tydliga kartor
över den tänkta utvecklingen i tätorterna samt en karta som visar förslag på utvecklings- och
utredningsområden i hela kommunen. Länsstyrelsen anser dock att kartan över riksintressen och
naturreservat på s. 24 är svår att utläsa där olika intressen överlappar varandra. Vidare bör kartan
som visar resultat från geofysiska flygmätningar över gammastrålning från uran på s. 41 kompletteras med en teckenförklaring.
Kommentar: Områden för bebyggelse- och verksamhetsutveckling i sydvästra Askersund har
till stor del undantagits inför antagande. Kring Lindbomossen är området idag relativt exploaterat med bilvägar och båtverksamhet, vilket motiverar att bevara en del av marken som möjlig för
bebyggelseutveckling för att noggrannare studeras inom en detaljplaneprocess.
Hänsynstagande till befintlig spårdragning i Åsbro förtydligas i text om Åsbro.
Kartmaterialet kompletteras med redovisning av riksintresse för planerade kommunikationsanläggningar.
Förhållandet till riksintresseområde förtydligas i text gällande det östra bebyggelseförtätningsområde i Åmmeberg.
Förhållandet till riksintresseområde för det rörliga friluftslivet förtydligas i text gällande östra
Askersund och Åmmeberg. Strandskyddsområde undantas delvis från bebyggelseutveckling i
Åmmeberg.
LIS-områden under utredning tas bort från kartmaterial eftersom det snabbt kan bli oaktuellt.
LIS-planen förväntas bli antagen efter översiktsplanen.
Översiktsplanen kompletteras med text och kartmaterial gällande förorenade områden.
Delar av Åsbro (vid den f d impregneringsanläggningen) avses inte bebyggas med bostäder, området markeras som verksamhetsutveckling. Utvecklingsmöjligheterna för området, med hänsyn
till potentiella föroreningar, måste utredas i tillräcklig omfattning i en detaljplaneprocess.

I området för Zinkgruvans gamla industriområde är marken utpekad för bebyggelseutveckling
i översiktskartan. Bebyggelseutvecklingen inom detta område måste dock föregås av grundliga
föroreningsundersökningar och sanering. Området innehar ett attraktivt läge och hjälper till att
binda samman samhället kring centrum vilket motiverar översiktsplanens ställningstagande att
markera område som för bebyggelseutveckling tills föroreningsgraden och saneringskostnaderna
är utredda. Detta förtydligas även i text.
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Textavsnitt gällande översvämningsrisker och risk för ras, skred och erosion utvecklas.
Text gällande tillägg och fördjupningar till översiktsplanen, och deras aktualitet förtydligas.
Kartmaterialet tydliggörs.
2. Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen anser att tidigare framförda synpunkter har beaktats. De ändringar och tillägg som
framgår av nu tillgängligt utställningsutlåtande föranleder inga ytterligare synpunkter. Länsstyrelsen har därmed inget ytterligare att tillägga.
3. Region Örebro län
Region Örebro län finner att det synpunkter som lämnats i tidigare granskning har beaktats på ett
tillfredsställande sätt i den kompletterande utställningshandlingen.
Region Örebro län har därför inga ytterligare synpunkter på förslaget till Översiktsplan.
4. Energimyndigheten
Energimyndigheten är positivt inställd till de ändringar som genomförts i planen utefter myndighetens tidigare yttrande i ärendet. Energimyndigheten har inga ytterligare synpunkter att redovisa.
5. Polismyndigheten
Lokalpolisområde Hallsberg, har från Askersunds kommun, erbjudits att yttra sig med anledning
av kommunens föreslagna översiktsplan för åren 2015 - 2025.
Aktuella handlingar har lästs och områdets lokalpolisområde har inte några åsikter i aktuell
fråga.
6. Trafikverket
Trafikverket har mottagit en remiss angående Översiktsplanen för Askersunds kommun och har
i granskningsskedet lämnat synpunkter och ser att nuvarandeförslag är kompletterat enligt vårt
granskningsyttrande. Trafikverket hoppas att inriktningen vad det gäller bebyggelse och infrastruktur handlar om att hitta bra och långsiktigt hållbara lösningar. Förtätning av bebyggelse i
kollektivtrafiknära lägen ger underlag för att erbjuda en attraktiv kollektivtrafik och möjligheter
att skapa ett hållbart transportsystem.
Trafikverket ansvarar för den samlade långsiktiga planeringen av transportsystemet för vägtrafik,
järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I denna uppgift ingår bland annat att bevaka riksintressena för
trafikslagens anläggningar. Förslaget till Översiktsplan tar upp riksintressen på sidan 25 på ett utförligt och bra sätt. Förslaget kan med fördel uppdateras med den framtida järnvägssträckningen
som beskrivs tidigare i dokumentet även under rubriken riksintressen.
I övrigt är Trafikverkets handledning Transportsystemet i samhällsplaneringen ett bra underlagsmaterial som beskriver de aspekter som Trafikverket anser viktiga att beakta i översiktsplanering, detaljplanering, bygglovsförfarande samt i samband med tillstånd enligt miljöbalken.
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7. Försvarsmakten
Försvarsmakten har inget att erinra mot rubricerad översiktsplan, men önskar att kartan över
riksintressena förtydligas så att det lättare går att utläsa vilka riksintressen som gäller för vilket
område. Att specificera vilka områden av riksintresse för totalförsvaret som berör vilken del av
kommunen är bra och tydligt, men då allt redovisas på samma karta är det svårt att utläsa på
kartan det som framgår i legenden.
Övrigt
På sidan 29 i planhandlingen har det sista stycket under rubriken ”Försvaret” skrivits två gånger.
Kommentar:
Kartmaterialet förtydligas.
8. Luftfartsverket
LFV vill som sakägare av CNS-utrustning avge följande yttrande:
Skrivningen om civilluftfart förekommer två gånger på sidan 29, korrekturfel.
I övrigt har LFV inget att erinra mot översiktsplanen.
Kommentar:
Korrekturfel rättas.
9. Sjöfartsverket
Sjöfartsverket har inga synpunkter på den aktuella planen utan inväntar den omarbetade fördjupade översiktsplanen över Askersunds skärgärd. Verket noterar dock att planen tar upp möjligheten till att utveckla färje- och turisttrafiken med anledning av Askersundsläge vid Alsen. Sjöfartsverket ser positivt på en sådan satsning och stödjer en utveckling med arbets- eller andra resor
med utnyttjande av vattenvägar.
10. Svenska kraftnät
Nuläge - utbyggnadsplaner
Svenska Kraftnät två 400 kV-ledningar och en 220 kV-ledning som korsar Askersunds kommun.
220 kV-ledningen löper i nord-sydlig riktning i höjd med Ås bro. Den ena 400 kV-ledningen
korsar kommunen i nord-väst och den andra i nord-öst. Svenska Kraftnäts styrelse fattade i
januari 2008 ett inriktningsbeslut om att förstärka stamnätet med den så kallade SydVästlänken.
SydVästlänken syftar till att öka överföringskapaciteten i det svenska stamnätet och minska
risken för omfattande elavbrott. Det är ett av det nordiska elsamarbetets prioriterade projekt.
SydVästlänken kommer att ersätta ovan nämnd 220 kV-ledning genom Askersunds kommun.
Den nya ledningen kommer att ha spänningsnivå på 400 kV.
Svenska Kraftnäts magnetfältspolicy
Svenska Kraftnät följer de försiktighetsprinciper som strålsäkerhetsmyndigheten tillsammans
med Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket och Socialstyrelsen, rekommenderar.
Svenska Kraftnäts tillämpning av ovannämnda myndigheters rekommendationer har resulterat i
en policy för magnetfältsnivåer. Vid all nyprojektering av 220 och 400 kV växelströmsledningar
i det svenska stamnätet tillämpar Svenska Kraftnät en magnetfältspolicy som innebär att vi utgår
från 0,4 mikrotesla som högsta magnetfältsnivå vid bostäder eller där människor vistas varaktigt.
I samband med att tillstånd förnyas för våra växelströmsledningar vidtar vi ofta åtgärder för att
minska magnetfälten eller erbjuder oss att köpa fastigheter som står så nära ledningen att magnetfältet överstiger 4,0 mikrotesla.
8

Slutsats
Svenska Kraftnät vill påminna om att byggnationer i närheten av transformatorstationer och ledningsstråk kan medföra svårigheter vid eventuella framtida förändringar i stamnätet
Vi önskar att de stamnätsledningar som korsar kommunen omnämns i översiktsplanen eller dess
underlag, samt att de synliggörs i kartmaterialet.
Svenska Kraftnät önskar att kommunen tar motsvarande hänsyn vid planering av ny bebyggelse
invid befintliga stamnätsledningar som Svenska Kraftnät gör vid byggnation av nya ledningar.
För att säkert innehålla Svenska Kraftnäts magnetfältspolicy ska ny bebyggelse där människor
vistas varaktigt placeras minst 80 meter från en 220 kV ledning respektive 130 meter från en 400
kV-ledning. Dessa avstånd är baserade på maximerat årsmedelströmvärde och är att anse som
en rekommendation till beslutande myndighet. För avstånd utifrån en lednings faktiska årsmedelström värde krävs en magnetfältsberäkning. Svenska Kraftnät utför beräkningar för sina egna
ledningar utifrån magnetfältspolicyn, det vill säga 0.4 mikrotesla.
Så länge våra rekommendationer beaktas och planering och projektering sker i samarbete med
Svenska Kraftnät, har vi inga invändningar mot aktuell översiktsplan.
Kommentar:
Text gällande stamnätsledningar infogas i planen och kartor uppdateras för att synliggöra
stamnätsledningar.
11. E.ON
E. ON bedriver verksamhet inom kommunen genom sitt dotterbolag E.ON Elnät Sverige AB
(fortsättningsvis E.ON Elnät eller bolaget).
På uppdrag av E. ON Elnät vill jag framföra följande synpunkter på planförslaget
E. ON Elnät har tagit del av översiktsplan och som ger en intressant vision för Askersunds kommun.
E. ON Elnät har nätkoncession inom delar av Askersunds kommun och enligt ellagen är bolaget skyldigt att ansluta nya elanläggningar. För mer generell information kring detta, se bifogat
informationsblad.
Byggnation nära elanläggningar: byggnation eller annan exploatering nära en elanläggning
utlöser restriktioner till följd av de skyddsföreskrifter som finns kopplade till en elanläggning.
Dessa restriktioner kan komma att innebära begränsningar av den nya markanvändning som
det byggs eller exploateras för. Arbete som utförs i närheten av starkströmsanläggningar skall
dessutom utföras i enlighet med Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elsäkerhet vid yrkesmässig
verksamhet samt de avelbranschen framtagna Elsäkerhetsanvisningarna. Av ovannämnda anledningar är det därför viktigt att E. ON Elnät kontaktas för samråd vid exploateringar och i samband med bygglov som berör områden i närheten av elanläggningar.
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Magnetfält: Hittills har inga svenska centrala statliga myndigheter identifierat sådana risker
som kan motivera införandet av gränsvärden för begränsning av allmänhetens exponering för
kraftfrekventa elektromagnetiska fält, härrörande från produktion, överföring, distribution och
användning av el. Eftersom hälsoeffekter kopplade till långvarig exponering för kraftfrekventa
magnetfält inte helt kan uteslutas, rekommenderar emellertid svenska centrala statliga myndigheter, vid samhällsplanering och byggande, tillämpning av ”Myndigheternas försiktighetsprincip
om lågfrekventa elektriska och magnetiska fält - en vägledning för beslutsfattare”. Se bifogat
informationsblad för mer information.
Elanläggningar i kommunen: E. ON Elnät har inom kommunen ett förgrenat distributionsnät for
den lokala elförsörjningens behov.
Gällande utbyggnader i samband med bebyggelseutveckling och exploateringar önskar E. ON
Elnät återkomma i samband med upprättandet av detaljplaner.
Master och vindkraftverk: För skötseln av E.ON Elnäts luftledningar används helikopter for
flygbesiktning. Det är därmed viktigt att vid nytillkomna vindkraftverk/master följa Transportstyrelsens rekommendationer för att upprätthålla en god flygsäkerhet vid besiktningar.
Förändringarna av plan- och bygglagen och miljöbalken med syfte att undanröja dubbelprövningen vid vindkraftsetablering innebär bland annat att vindkraftverk som prövas enligt 9 eller
Il kap. Miljöbalken inte omfattas av bygglovsplikt. Regeringen framför med anledning av detta
i prop. 2008/09: 146 att en aktuell och väl underbyggd översiktsplan eller motsvarande underlag bör ges stor betydelse vid en tillståndsprövning enligt miljöbalken om att uppföra och driva
vindkraftverk. Med anledning därav yrkar E.ON Elnät på att kommunen för in Transportstyrelsens avstånd och försiktighetsmått i översiktsplanen, se informationsblad.
E.ON Elnät vill redan i ett tidigt skede bli kontaktade för samråd då master eller vindkraftverk
uppförs inom 250 meter från våra luftburna kraftledningar.
Kommentar:
Askersunds kommun har ett antaget tematiskt tillägg till översiktsplan, en Vindbruksplan, som
används vid bedömning av placering av vindkraftverk.
Transportstyrelsens avstånd och försiktighetsmått infogas i översiktplanen.
12. Kumla kommun
Allmänt
Förslaget till ny översiktsplan är överskådlig och lättläst. Askersunds kommun har idag 11156
invånare och ambitionen är att växa något i storlek eller att stabilisera antal invånare. Kommunens vision innebär i korthet att ”hela kommunen ska leva”. Fem övergripande utvecklingsstrategier finns redovisade och översiktsplanen anger på ett tydligt sätt vilka ställningstaganden
och riktlinjer som gäller för fysisk planering m m för att visionen ska uppnås samt vad som är
prioriterade områden för kommunen.
Regionala och mellankommunala frågor
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS), regionala översiktsplanen (RÖP) och andra regionala
program omnämns kortfattat samt att Askersunds kommun har ambitionen att hitta fler områden
att samarbeta med andra kommuner om. Kumla kommun instämmer i att det är viktigt att utöka
samverkan mellan regionens kommuner i olika frågor.
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Bland de mellankommunala frågor som lyfts fram, som även i viss mån berör Kumla kommun
nämns SydVästlänken, nytt dubbelspår Hallsberg-Degerön och vattenskydd kring Tisaren (Kumlas vattentäkt). Kumla kommun instämmer i att det är angeläget att dessa frågor samordnas över
kommungränser. Projektet Vättern-vatten är en viktig en regional ange lägenhet som vi saknar i
sammanställningen.
Kumla kommun har i övrigt inga synpunkter på förslaget till översiktsplan.
Kommentar:
Projektet Vättern-vatten infogas i sammanställningen.
13. Motala kommun
Kommunstyrelsen yttrade sig i februari 2014 över det första utställningsförslaget och framhöll
då att Motala gärna medverkar i en djupare samverkan med Askersund. Kommunstyrelsen såg
med tillfredsställelse att Askersund vill vara pådrivande i att utveckla riksväg 50 och kollektivtrafik över länsgränsen samt att man inte vill tillåta externa handelsetableringar. Kommunstyrelsen påpekade också att förslaget till bilfri cykelväg runt Vättern och problemen med försvarsmaktens verksamhet vid Vättern gärna kunde behandlas i översiktsplanen.
Efter synpunkter från länsstyrelsen har förslaget delvis omarbetats. Frågan om att Askersund vill
medverka i planeringen av en bilfri cykelväg runt Vättern har nu tagits med. På sidan 20 står det
att utbyggnad till dubbelspår pågår mellan Mjölby och Motala. Dubbelspåret är klart sedan två
år tillbaka, varför texten bör korrigeras.
Kommentar:
Texten korrigeras angående den färdiga dubbelspårssträckningen.
14. Moderaterna i Askersund
Moderaterna i Askersund inkommer härmed med yttrande på förslag till översiktplan för Askersunds kommun i samband med den kompletterande utställningen.
Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Askersunds kommun har varit en långdragen
process. Sedan 2009 då arbetet startades har den omvärld som vi måste i beakta i vår planering
förändrats med bl a en allt kraftigare urbanisering. Därtill blir det regionala utvecklingsarbetet
och behovet av att samverka med andra kommuner allt mer påtagligt.
Denna långvariga process har inneburit att efter varje utställning så har det varit mycket arbete
med att uppdatera planen, eftersom vissa delar helt enkelt har blivit inaktuella.
Vi måste bedriva vårt planarbete på ett effektivare sätt, för att spara resurser och undvika onödigt
arbete. Det finns anledning att konkretisera en strategi för hur vårt översiktsplanearbete och i
förlängningen strategiska utveckling ska bedrivas.
Med detta i åtanke anser vi att översiktsplanearbetet måste bli mer av ”vardagsarbete” för alla
förvaltningar, så att det arbete som utförs i nämnder och förvaltningar används strategiskt.
På så sätt kan vi använda översiktsplanen som det strategiska verktyg det ska vara snarare än
som hyllvärmare.
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Vi anser att Askersunds kommun inte ska arbeta med fördjupade översiktplaner. Den formella
och administrativa arbetsgången förbrukar resurser vi istället kan använda för effektivt, snabbt
och strategiskt utvecklingsarbete. Vi bör i stället arbeta med utredningar eller idédokument som
i sin helhet eller i delar kan infogas i översiktsplanen när den uppdateras varje mandatperiod. Då
riskerar vi inte att ha olika dokument som inte är samstämmiga på grund av att vi inte har resurser att uppdatera det ena.
Konkret i förslaget till översiktsplan betyder det att hänvisningar till att fördjupade översiktsplaner ska tas fram, tas bort. Vi bör också upphäva de fördjupade översiktsplaner som är för gamla
och där innehållet har blivit inaktuellt. Istället formuleras i översiktsplanen att ett strategiskt arbete eller ett idéprogram ska göras för de områden som så kräver. Arbetet kan förutom att utgöra
underlag för nästa översiktsplan, ligga till grund för detaljplanering. Vi anser å det bestämdaste
att det vore mycket olämpligt, administrativt krävande och dyrt ta fram en områdesplan för
centrala delar av Askersund. Det stadslivsmanifest som finns antaget är ett utmärkt dokument för
vägledning.
Plankartorna som presenteras är, bortsett för kartan över Åsbro, bra och kommer fungera bra för
kommande utveckling. Åsbro är den ort i kommunen som utöver Askersunds tätort har störst
utvecklingspotential Kartan bör därför justeras, så att kommande strategier för Åsbro inte riskerar strida mot kartan i översiktsplanen. Hela det område som kan bli aktuellt för utveckling i
samband med Trafikverkets spåromläggningar och framtida centrumbildning, bör markeras som
utvecklingsområde.
Under rubriken ett starkt näringsliv finns en formulering om externhandel. Vi anser att formuleringen kan mjukas upp då vissa typer av extern handel faktiskt kan vara bra för kommunens företagare. Om vi till exempel skulle få ett tillskott av den typ av externhandel som finns i området
Vingåkers factory outlet skulle det kunna vara bra för både näringsliv och centrumhandel
Under rubriken mark- och vattenanvändning finns ett antal punkter under generella riktlinjer.
Flertalet av dessa riktlinjer anser vi inte vara helt relevanta för den utveckling av Askersunds
kommun som vi ser som möjlig. Givetvis anser vi det positivt att exploatering sker i tätorter
där kollektivtrafik finns. Punkterna bör dock ses över så att vi gör skillnad på exploatering i och
utanför tätorter. Det kan också vara relevant att i den här kontexten definiera ordet ”nära”. Vi
vill inte i planen säga till våra invånare att det är bättre att bo i tätorten än på landsbygden. Vår
uppfattning är att boende på landsbygd även det är en del av en hållbar samhällsutveckling.
Flera områden som behandlas i översiktplanen är under utredning av Länsstyrelsen för att eventuellt få ett utökat strandskydd. Från moderaternas sida anser vi att ett utökat strandskydd i vår
kommun inte ska införas. Vi anser att alla sådana beslut ska överklagas, om de inte sammanfaller med Natura 2000 områden eller har annan skyddsstatus som t ex naturreservat. Därför anser
vi att all skrivning i planen om ett utökat strandskydd ska tas bort.
Inkonsekvens finns i beskrivningen av kommunens olika orter. T ex skrivs att skolor finns i
Hammar men inte förskola i Olshammar.
Vi noterar att det i kapitlet offentlig service står att kommunen satsat på att vi ska ha många
skolor åk F -5 i kommunen. Den skrivningen bör omformuleras. Vi anser att det oklart om vi i
framtiden kan uppfylla de krav som finns i skollagen i kommunens skolor. Precis som anges på
annat ställe i översiktsplanen måste skolans framtida utveckling utredas.
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Moderaterna i Askersund har inga principiella synpunkter på att Askersunds kommun väljer
att skydda den skog som ägs av medborgarna gemensamt. Under kapitlet skogsmark anges att
kommunen arbetar för att arealen skyddad skog ska öka. Om det målet innebär att vi anser att
privatägd skogsmark ska skyddas utan markägarens vilja bör skrivningen tas bort. Askersunds
kommun ska på inga sätt arbeta för att inskränka äganderätten.
Under kapitlet avfallshantering anges att vi har behov att bygga biogasanläggning i Hammar.
Eftersom vi numera ingår i Sydnärkes kommunalförbund som hanterar avfallsfrågorna bör det
arbetet i så fall ske i samråd med de andra Sydnärkekommunerna. Man kan också idag ifrågasätta om en sådan anläggning skulle bidra till ekonomisk hållbarhet.
Den fördjupade översiktplanen bör med ovanstående ändringar antas så snart som möjligt så att
vi kan fokusera på arbetet med det strategiska arbetet som ska ligga till grund för nästa uppdatering av planen!
Kommentar:
Text gällande fördjupade översiktsplaner formuleras om för att möjliggöra andra typer av strategiska utvecklingsdokument.
Översiktskartan för Åsbro kvarstår med de utpekade utvecklingsområdena med en förändring, i
f d impregneringsområdet där område för bebyggelseutveckling ändras till verksamhetsutveckling.
Formulering gällande externhandel och de generella riktlinjerna kvarstår efter granskning.
Skrivningar om ett utökat strandskydd tas bort.
Inkonsekvens gällande skola och förskola korrigeras.
Skolfrågan är sedan tidigare förtydligad i vi ska-satsen: Värna landsbygdsskolornas och förskolornas fortsatta existens så långt detta är försvarbart ur ekonomisk och pedagogisk synvinkel.
Avsnittet gällande avfallshanteringen uppdateras med Sydnärkes kommunalförbund.
15. Miljöpartiet i Askersund
Översiktsplanen är bra. Den stakar ut framtiden med en vision:
”Askersunds kommun, 2025, är en livskraftig, långsiktigt hållbar kommun med balans mellan
sociala, ekonomiska och ekologiska faktorer. I Askersund har vi skapat en långsiktigt hållbar
tillväxt, utvecklat medborgarnas välfärd, hälsa och trygghet, fördjupat demokratin och jämställdheten och skapat ett ekologiskt hållbart samhälle med rättvisa och solidaritet. ”
Detta är en vision, som förpliktigar.
Vi stöder denna inriktning mot framtiden och vill vara med att arbeta för att förverkliga detta.
Det är bra att det i den version av ÖP, som nu föreligger, de övergripande målen,(internationella,
nationella och regionala), övriga kommunala mål finns uppräknade. Inom vårt geografiska område finns många olika riksintressen. Dessa är nu samlade på en gemensam karta, vilket är bra.
Många av dessa riksintressen påverkar våra möjligheter till byggande men de är också, som man
påpekar i planen, en tillgång för vår kommun. T ex finns flera Natura 2000-områden samt även
riksintresse för friluftsliv och yrkesfiske. Dessa kommer våra kommuninnevånare tillgodo direkt,
som tillgängliga naturområden, och även indirekt som möjlighet för turismnäringen.
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Till detta dokument finns en bilaga med utstakade LIS-områden dvs områden med möjlighet för
”kommunutveckling i strandnära lägen”. (Vi har även skrivit ett remissvar till denna plan, vilken
inte finns med i detta svar.) Som vår huvudståndpunkt är vi kritiska till utbyggnad inom strandskyddsområdesgräns, 100 m; och om detta skall ske måste alltid möjlighet för människor och
djur att nå vattnet. Positivt är ändå planens riktlinje att byggnationer skall ske inifrån och ut dvs i
anslutning till tidigare bebyggelse och därmed inte spritt inom hela det utpekade området.
Miljöpartiet anser att Översiktsplan 2015-2025 i sin helhet är bra men vill uttrycka en oro för
önskemål att exploatera en alltför stor del av våra strandnära lägen.
Vi vill ställa oss bakom de påpekande, som Structor gör i sin Miljökonsekvensbeskrivning (s 22)
att följande riktlinjer bör inarbetas i planen:
-Nya områden bör alltid exploateras etappvis för att undvika spridd bebyggelse vilket försvårar
planering och genomförande av nödvändig infrastruktur samt riskerar att fragmentera viktiga
strandremsor och naturmiljö.
- Inom utpekade utvecklingsområden bör anpassning ske så att värdefulla delområden kan bevaras, t ex värdefulla ekmiljöer, nyckelbiotoper samt strandområden som bedöms vara särskilt
värdefulla.
-Exploatering i strandnära lägen skall följa LIS-planen och skall i strandskyddade områden
medge passage vilket är särskilt viktigt vid tätortsnära strandremsor. Publika gemensamhetsanläggningar eller ytor bör prioriteras närmast stranden för att bibehålla en fortsatt kontakt med
vattnet.
- Utredning av föroreningars utbredning bör ske i samband med detaljplan för områden där föroreningar har konstaterats, följt av erforderlig efterbehandlingsåtgärd.
Kommentar:
Vid större planområden kan det bli aktuellt att bygga etappvis, detta regleras vid detaljplaneläggning.
Översiktsplanen kompletteras gällande föroreningar.
16. Folkpartiet
Vi från Folkpartiet Liberalerna vill först framföra allvarlig kritik på den tid det tagit att ta fram
detta förslag till översiktsplan för Askarsunds kommun. Det har tagit 7 år att ta fram något som
skall ha en gällandetid på 4 år. Att i det sammanhanget tala om att ta fram fördjupade översiktsplaner kommer att lägga en död hand över delar av kommunen för många år framöver. Det talas
i inledningen om hur översiktsplanen tagits fram och att den inte är bindande utan mer vägledande dokument. En fördjupad översiktsplan har en helt annan status varför vi snarare önskar
planutredningar för olika delar av kommunen.
Förslaget innehåller många fina och förpliktigande meningar, men skulle må väl av en ökad
konkretisering. Det talas t.ex. i förslaget om att exploatering skall främst koncentreras till platser
med god kollektivtrafikförsörjning, att exploateringen bör utgå från punkten närmast befintlig
infrastruktur och sedan utåt. Samtidigt står det ” möjliggöra för boende på landsbygden genom
att tillskapa tomter’. Ibland kan synbara motsättningar förklaras enkelt.

14

ÖVERGRIPANDE MÅL
Vi ställer oss helt bakom de övergripande målen med de olika underrubrikerna. Ett område som
vi särskilt vill ta fram är Vättern och dess vattenkvalitet. Den får inte äventyras varken av militära skjutövningar eller malmbrytningsprojekt. Våra många sjöar och tjärnar är en viktigt del av
vår attraktivitet som turistkommun.
KOMMUNALA PLANER
Under rubriken ”Kommunala planer” räknas ett antal planer upp. Vi vill framför allt lyfta upp
”Stadslivsmanifestet” vars riktlinjer för stadens utformning har tagits fram i dialog med kommunens innevånare. Det är viktigt att det dokumentet får en mycket större tyngd. ”Sjöängen” är ett
tydligt avsteg från de riktlinjer som finns där och därför bli ett undantag i Askersunds centrumkärnas utveckling. Vi måste vara mycket varsamma och slå vakt om stadens karaktär.
ASKERSUND I ÖREBROREGIONEN
Under rubriken ”Askersund i Örebroregionen” är det viktigt att de södra delarna av regionen ser
oss som en integrerad del och inte en utkant av regionen. Det är viktigt att de olika aktiviteterna
som bär regionens prägel även kommer våra invånare till del. Det står att Örebroregionen är ett
attraktivt kunskapscentrum med en hög utbildningsnivå. Det gäller tyvärr inte alla delar av regionen varför det borde sättas in speciella resurser när det gäller utbildning, kultur och hela den
offentliga sektorn.
Det står på flera ställen i förslaget att Askersund och Åsbro har speciella förutsättningar för
utveckling och att de är attraktiva miljöer för etablering av företag, liksom utveckling av befintliga företags verksamheter. Detta bör då prioriteras i den kommunala plan- och markpolitiska
verksamheten. Det står under Länsplan för regional transportinfrastruktur för Örebro Län 2014
- 2025 att regionen ansvarar för den så kallade länsplanen. Vi skulle gärna se en djärvare plan
även för den södra delen av regionen.
Enligt flera rapporter är en av de nödvändiga ingredienserna för en god utveckling tillgång till
spårbunden trafik. Det står talat om att kommunen är för ett tågstopp i Åsbro, men för att det
skall få positiva konsekvenser för en större del av kommunen vill vi väcka tanken på ett nytt
ultralätt spårsystem som startar i Askersund ex. Vid Coop och sedan via Ränneshytta och Åsbro
ansluter till det nya dubbelspåret i Åsbro. Då banan bara är avsedd för motorvagnståg och ej för
persontrafik blir investeringarna inte så stora som för vanlig spårbunden trafik. En utredning om
förutsättningarna för detta bör tillsättas och mark reserveras för detta ändamål.
RIKSINTRESSEN
I förslaget står det att det skall redovisas när ett riksintresse står emot ett kommunalt intresse.
Det sker enligt vår mening när vindkraftsintressen står mot naturupplevelserna och det stora
behovet av ”tysta områden”. Finns i Tiveden och norra kommundelen vid Nyckelhultsområdet.
Det gäller även Vättern där militärens önskemål om att upplåta Vättern till ett övningsområde
för många länder eller önskan om metallbrytning mot Vättern som dricksvattenförsörjning för en
stor del av Mellansverige.
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Vår vision 2025
Vi ställer oss bakom visionen 2025, och vill påpeka behovet av en långsiktig plan för kommunens skolverksamhet. Det står i förslaget att barnens och elevernas behov skall alltid vara
styrande vid utvecklingen av verksamhetens organisation och innehåll, vilket är en mycket bra
utgångspunkt anser vi då ofta andra intressen ofta försöker påverka skolans organisation. Något
som står upptaget i förslaget gör oss bekymrade och bör ägnas stor omsorg är att motverka att
”Askersund dock har lägsta andelen välmående ungdomar i södra länsdelen. Detsamma gäller
för tron på en ljus framtid, tilliten till föräldrarna, trivseln i skolan och sömnen.” Vi instämmer
i synpunkten att detta måste utgöra ett prioriterat område för kommunens fortsatta folkhälsoarbete.
MARK- OCH VATTENANVÄNDNING
Av de generella riktlinjerna för mark-och vattenanvändning instämmer vi alla, men menar att
det bör framhållas att skrivningen om dagligvaruhandeln gäller enbart centralorten. Vi menar
att det är viktigt att kommunen mer aktivt uppmuntrar till privata initiativ till exploatering och
etablering än som sker nu. Och detta gäller inte bara landsbygden. Kommunen måste föra en
öppen och konstruktiv dialog med fler intressenter som kan bidra med en ökad exploatering. Och
genom att låta exploatören göra planarbetet som sedan skall godkännas av kommunen skulle
snabba på arbetet med att få fram mer planlagd mark. Med en god och antagen översiktsplan
borde det inte inkräkta på det kommunala planmonopolet. Kommunen skall främja ekologiskt
byggande inom de ramar som lagstiftningen medger.
BEFOLKNING OCH BOSTÄDER
Beträffande Askersund har vi inga avvikande synpunkter utan vill lyfta fram behovet av förtätning av stadskärnan samt att en utbyggnad österut förbi Solberga mot Edö skall prioriteras för
att det senare området skall upplevas som en del av tätorten. Sedan bör området kring småbåtshamnen göras i ordning då det är en del av infarten till Askersund och även arrendegården bör
belysas.
Gällande Åsbro har det sena beslutet om järnvägens nya dragning gjort att förslaget inte på något sätt kan fungera som Översiktsplan. Förslaget att en fördjupad översiktsplan skall prioriteras
tror vi inte ett dugg på. Det vore ett hårt slag mot samhället med tanke på de många år som det
nu liggande förslaget har tagit att ta fram. Ett nytt centrumläge är viktigt att ta fram för att kunna
säkerställa att samhället kan ha en livsmedelsbutik. Det viktiga där är att marknaden finner
platsen möjlig och bra för etablering av ny butik. Vi kan planera hur mycket vi vill, men om de
som skall ansvara för handeln inte finner läget attraktivt blir det inget av. Därför borde snarast en
grupp medrepresentanter från kommunen och handeln sättas ihop för att komma med förslag var
Åsbro framtida centrum skall ligga och utifrån det komma med förslag till hur Åsbros utveckling
skall utformas. Detta kan tas fram i ett strategidokument som sedan införlivas med det kontinuerliga arbetet med att uppdatera översiktsplanen. I det sammanhanget är det viktigt att försöka få
Åsbro att bli en enhet. För kommunens framtida utveckling är det viktigt att arbetet med Åsbro
prioriteras med tanke på ortens fördelaktiga läge. Gällande övriga orter som det tagits fram förslag för instämmer vi i förslagen. För övriga tätorter menar vi att ombuden borde uppmuntras till
att ta fram lokala utvecklingsplaner, likt dem som tagits fram för Hammar.
KOLLEKTIVTRAFIK
Den förändring som nyligen genomförts ger kommunens invånare mycket bättre kollektivtrafik,
vilket främst Askersund och Åsbro får nytta av. Det är nu angeläget att det nu satsas på att övriga
delar av kommunen kan få förbättring av kollektivtrafiken. Målsättningen att få ner restiden till
Örebro till 40 min betyder att inga stopp kan göras och alternativ linje med start Åsbro måste
införas.
16

ÖVRIGT
När det gäller satsning på turism skall den gälla andra delar än skärgården och Tiveden. Det
finns stora värden på andra håll inom kommunen.
Vi vill än en gång trycka på nödvändigheten av att en skolplan tas fram liksom att fler boenden
som lämpar sig för äldre personer kommer till stånd.
Med de ändringar och förtydliganden vi önskar kan vi för övrigt ställa oss bakom förslaget till
ny översiktsplan.
Kommentar:
Text gällande fördjupade översiktsplaner formuleras om för att möjliggöra andra typer av strategiska utvecklingsdokument.
17. Kristdemokraterna i Askersunds kommun
Kristdemokraterna i Askersunds kommun avger härmed följande yttrande på förslag till översiktsplan för Askersunds Kommun efter den kompletterande utställningen.
Att ta fram en ny Översiktsplan är ett grannlaga arbete som kräver hänsynstagande till en mängd
olika omständigheter. Att detta kräver tid är vi medvetna om, men denna gång har det tagit
allt för lång tid. Så lång tid att utvecklingen i vår omvärld har inneburit att stora delar av den
ursprungliga texten har fått skrivas om. Men nu ser vi framåt och att Översiktsplanen blir ett
levande och strategiskt verktyg i det dagliga arbetet i förvaltningar och beslutande organ.
Vi vill framföra följande synpunkter och förslag:
Sidan 57 punkt 3 främja gång och cykeltrafiken med tanke på miljö och hälsoaspekter som dessa
innebär.
På denna punkt kan kommunens mountainbikeled nr 1 utvecklas, för att främja miljö och hälsoaspekterna för motionärerna, samtidigt som kommunen följer EU:s habitatsregler gällande
rödlistade och hotade arter. Leden bör få en annan östligare sträckning förbi sjön Stubbakolken,
vilken är kommunens enda kända häckningsplats för fågeln Smålom, som är upptagen på ovan
nämnda röd lista.
Sidan 70. Tysta områden. Detta är ett avsnitt som vi välkomnar, men vi vill skärpa skrivningen,
Vi ska: enligt följande.
Utarbeta förslag till och identifiera samt skapa 3 tysta områden som ett tematiskt tillägg till
översiktsplanen. Dessa områden skall ha särskilda restriktioner vad gäller byggnation och annan
exploatering.
Exempelvis.

Område 1: Nordöst om Närkesberg i området runt Hjärtasjön

		
Område 2: Väster om Svinnersta mot Breberg, eventuellt sammanföras med östra
		
delen av Laxå kommun, där enligt uppgift Länsstyrelsen planerar ett
		naturreservat
		
		

Område 3. Tätortsnära, norr om Staden Askersund i området inom triangeln
Svinnersta, lngelsby och Askersund.
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Sidan 76 Vindkraft. Vi vill se ett större hänsynstagande mot de kommuninnevånare som bor
utanför tättbebyggda områden, därför vill vi utforma punkt 2 enligt följande:
Utgå från kommunens vindbruksplan vid planering av ny vindkraft och placera ny vindkraft i
närheten av redan befintliga verk. På detta sätt skapas möjlighet att skapa tysta områden exempelvis.
Kommentar:
Ändringar görs ej i enlighet med yttrandet. Ändring av mountainbikeleder är inte aktuellt att ta
med i översiktsplanen i detta skede.
”Vi ska”-satsen gällande tysta områden står kvar, men innefattar möjligheten till att göra tre tysta
området enligt förslag i yttrandet.
Precisering av ståndpunkt gällande vindbruksplanen bör, om det bedöms aktuellt, göras i en revidering av vindbruksplanen för största möjliga tydlighet.
18. Sydnärkes Miljöförvaltning
Miljönämnden anser att de ändringar och kompletteringar som gjorts i översiktsplanen har gjort
är bra och att planen som helhet förbättrats avsevärt. Flera kompletteringar där miljönämnden
hade synpunkter har gjorts, vilket är mycket positivt. Planen har kompletterats med kommunens
övergripande miljömål, grönstrukturplanens A-områden i kartorna, och ställningstagande angående tysta områden. Det föreslås att kommunen ska utarbeta förslag till tysta områden som ett
tematiskt tillägg till översiktsplanen.
Några av de synpunkter som miljönämnden tog upp i yttrande har dock inte beaktats eller kommenterats. Miljönämnden tar därför upp dessa synpunkter på nytt:
Ett område för bebyggelseutveckling planeras på ömse sidor om RV 50 vid Lindbomessen och
småbåtshamnen. Miljönämnden ifrågasätter lämpligheten att ha bostäder i detta område med
tanke på närheten till RV 50 och de bullerstörningar som vägen kan befaras medföra. En exploatering av Lindbomossen, kan även få konsekvenser på hydrologin i området och riskera att
öka näringsbelastningen på Alsen. Det bör finnas en konsekvensanalys med avseende på buller,
hydrologi och vattenkvalitetsnormer för Alsen av dessa exploateringsförslag i MKB.
I kartan över Åmmeberg finns två mycket stora områden för bebyggelseutveckling som också
har höga natur- och friluftsvärden. Det gäller området väster om Åmmeberg där bl a Stora och
lilla Ävjeudden ingår samt området söder om golfbanan där bl a Altarstenen ingår. Miljönämnden föreslår att bebyggelse begränsas till den del som inte omfattas av strandskydd eller innehåller höga naturvärden (skogliga nyckelbiotoper) utan att strandskyddsdelama och nyckelbiotoperna i stället anges som område för tätortsnära natur/rekreation. Båda områdena var föremål för
utredning vid framtagande av det tematiska tillägget LIS-områden. Men på grund av höga naturoch friluftsvärden beslutades att dessa områden skulle utgå ur LIS-planen. Det skulle därför ge
dubbla och motsägelsefulla budskap om strandskyddsområdet ingår i översiktsplanen men inte
det tematiska tillägget.
Utöver detta vill miljönämnden framföra följande synpunkter angående klimatförändringar:
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Askersunds kommun är miljödiplomerad, medlem i ekokommunerna och arbetar aktivt med miljömål. Det skulle vara en utmaning att ”sticka ut hakan” och vilja vara en av Sveriges klimatsmartaste kommuner om något årtionde. Nu har vi möjlighet att börja det jobbet i ett långsiktigt
perspektiv.
• Det är viktigt att redan i så tidig planering som översiktsplan tänka på klimatförändringarnas
påverkan för boende och industriområden likväl som för kommunikationssystemet. Det handlar
i detta stadium mer om hur naturen ser ut topografiskt runt områden för olika inriktning än hur
byggnader placeras inom ett område. Likaså att när ledningsdragning för befintliga områden
behöver bytas ut, att man kanske överdimensionerar något lite, för att vara säker på att vatten
verkligen kan samlas upp eller ledas bort snabbt vid stora regnmängder eller snösmältning. Ofta
är det längre bort i ett vattensystem som pluggen blir och orsakar översvämning uppåt i systemet. Det kan också behövas samplanering med grannkommuner i detta långa perspektiv.
• Men det kan också ha betydelse för områdens placering, att det är lämpligt läge att kunna utnyttja solen för energibehovet. Det kan bli som egen el eller i större gemensamhetsanläggningar.
Tekniken går hela tiden framåt och solen som energikälla är både långsiktig och påverkar inte
klimatet negativt. Solel ger heller inte upphov till protester från närboende, även om det blir en
större produktionspark. Kärnkraften kommer inom en 30-årsperiod förmodligen att vara avvecklad, och även om elbesparingar genomförs behöver ny el tillföras.
Det saknas helt ställningstagande kopplat till klimatförändringar. Miljönämnden anser att ställningstagande behövs som dels tar hänsyn till de klimatförändringar som kan förväntas påverka
kommunen och dels proaktivt arbetar för i planeringen att minska kommunens klimatpåverkan t
ex genom att planera för utveckling av solenergi.
Kommentar:
Lindbomossen plockas bort som bebyggelseområde inför antagande. I övrigt prövas områden för
bebyggelseutveckling inom ramen för detaljplanering, utifrån marken och vattnets lämplighet.
I Åmmeberg undantas strandskyddsområdena i enlighet med yttrandet.
I översiktsplanen tas klimatpåverkan upp inom flera områden, bland annat grundas flera av de
generella riktlinjerna i hänsyn till miljö och klimat, ett stycke om solenergi finns under kapitlet
Teknisk försörjning och under kapitlet Hälsa och Säkerhet har text gällande översvämningar
utökats inför antagande.
19. Närkes Ornitologiska Förening
Närkes Ornitologiska Förening har tidigare yttrat sig över Askersunds kommuns översiktsplan
2015 - 2025. Vi noterar med tillfredsställelse att flera av fåreningens synpunkter beaktats, särskilt att de nationella miljömålen tas upp så tydligt.
Vi anser, som tidigare, att översiktsplanen som helhet är bra. Vi anser dock fortfarande att den i
många avseenden är för allmänt hållen och skulle vinna på ytterligare skärpning och konkretisering, särskilt inom naturvårdens område. Vi har förståelse för att en översiktsplan måste vara just
översiktlig, men anser att den när det gäller naturvården måste konkretiseras.
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Vi efterlyste i vårt remissvar ”vi ska-satser” inom avsnitten om jord- och skogsbruk är mycket
allmänna. Nu finns det sådana satser i dokumentet, men vi anser att de är alldeles för vaga. Detta
är mest tydligt för jordbruket: ”Arbeta för att bibehålla den goda odlingsmarken”. Hur skall detta
göras? Skall kommunen aktivt gå in och stödja enskilda jordbrukare? (Det övergripande lokal
miljömålet ger inte mer vägledning, ”Arealen jordbruksmark ska vara oförändrad eller öka till år
2020 jämfört med 20 13”. Men här inkluderas uppenbarligen även den mindre goda jordbruksmarken.)
Vi var särskilt kritiska till avsnittet om naturvård. Här har tyvärr inte någon förbättring skatt. Det
lilla stycket om naturvård handlar i princip endast om lagligt skyddade områden. Men naturvård
är så oändligt mycket mer, främst kanske hänsynstagande till natur i samband med olika former
av etableringar. Ett minimum är att kommunen lovar att ta hänsyn till naturvärden i alla beslut
som påverkar naturmiljön.
I avsnittet om naturvård finns nu en ”Vi ska-sats”. Den är dock helt irrelevant: ”Vi ska samråda
med Sydnärkes miljöförvaltning vid fysisk planering av kommunens mark och vatten”. Det rör
sig här inte om något mål eller förhållningssätt, utan ett administrativt förfarande (och det vore
väl underligt om inte kommunen skulle samråda med sitt expertorgan). Det borde vara lätt att
finna en bättre vision, t.ex. att ta hänsyn till naturvårdsaspekter vid all fysisk planering.
Vi anser fortfarande att avsnittet om vindkraft är för kortfattat, även om en förbättring skett.
Framför allt läggs för stor vikt vid kommunens vindbruksplan. Vi vet av erfarenhet att vindbruksplaner är översiktliga och att det ofta saknas relevant underlag för att bedöma t.ex. skaderisker för fågellivet. Vi anser att ”Vi ska-satsen” Utgå från kommunens vindbruksplan ... ”(i
och för sig en självklarhet) skall omformuleras till exempelvis ”Vi skall, med utgångspunkt i
kommunens vindbruksplan, arbeta för att vindkraften lokaliseras till platser med minst möjliga
konflikter med kultur- och naturmiljön.”
NOF anser att översiktsplanen vad gäller naturfrågorna har blivit bättre i denna version. Vi har
ovan pekat på ett antal områden där den kan, och i vissa fall måste, göras ännu bättre.
Kommentar:
”Vi-ska-satsen” gällande naturvård revideras till:
Vi ska:
• Ta hänsyn till naturvårdsaspekter vid all fysisk planering
20. Sveriges geologiska undersökning
SGU har inte något att anföra ärendet
21. Åsbro intresseförening
Åsbro intresseförening har beretts möjlighet att yttra sig över den kompletterande utställningen
som är förslag till ny översiktsplan för Askersunds kommun. Vår granskning omfattar dels den
allmänna delen, dels det som specifikt rör Åsbro.
Intresseföreningen har haft som mål att Åsbro ska blir ett mer hållbart samhälle inom de områden som förslaget till ”Övergripande mål” med underrubriken ”Hållbar utveckling” beskriver.
Därför kan vi ställa oss bakom de övergripande mål som finns i förslaget. Beträffande EU:s
vattendirektiv är vi en aktiv medlem i projektet ”Rädda Tisaren” och anser det vara en mycket
viktig del i arbetet att få bättre kvalitet i våra sjöar.
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Under rubriken ”kommunala planer” vill vi upprepa det vi framförde under LIS-planens utställning, att vi är emot utsträckningen förbi talludden, och menar att det område som är färglagt som
bebyggelseutveckling räcker då värdefull natur annars kommer att påverkas negativt.
Det framförs många viktiga fakta om Åsbros potential när det gäller utveckling av både antal
boende och arbetsplatser. Vi vill dock nämna att för att dubbelspåret till Hallsberg skall ha någon
positiv inverkan på Åsbros utvecklingspotential så bör det ges möjlighet att gå på och av tågen,
alltså tågstopp.
När det gäller de påvisade riksintressena utgör södra Tisarkanten ett riksintresse för naturvård.
Alldeles intill detta ligger ett riksintresse för vindkraft, som om det sker en utbyggnad där, negativt kommer att påverka naturintresset.
Vi ställer oss helt bakom visionen 2025, men den bör vara mer konkret än vad den nu är. Det blir
många värdeladdade ord, men det är oklart vad de kommer att innebära i praktiken. För att ge
ett exempel. Det talas i generella riktlinjer att ”områden nära kollektivtrafiknoder bör exploateras i högre grad än i områden som saknar kollektivtrafik... Exploatering bör utgå från befintlig
infrastruktur och sedan utåt... Kommunen har en betydelsefull uppgift att möjliggöra för boende
på landsbygden genom att tillskapa tomter för byggnation av bostäder och fritidshus i attraktiva
lägen”
Livsmedelsbutik och centrumplacering
En viktig fråga för Åsbros utveckling är var butiken kommer att vara belägen. Handlare och
andra menar att dagens placering inte ger ett hållbarr underlag for en bu rik med bra utbud. Vi
måste hitta ett bra läge för en livsmedelsbutik och ett centrum. Om centrumplacering även hjälper till att binda ihop samhället är det en fördel. Gällande Åsbro så står det i inledningen att en
fördjupad översiktsplan skall göras. Med tanke på den långa tid detta förslag har tagit och med
den mängd planer som ligger i kö vill vi föreslå en annan hantering. Vi föreslår att en mindre
grupp med deltagare från näringarna får i uppdrag att belysa de olika alternativa lägena för ett
nytt centrum. När läget är klarlagt borde en planering av Åsbro kunna göras, utan att det behöver
bli en fördjupad översiktsplan av det.
Sanering av impregneringsområdet
Efter kontakter med SGU och Länsstyrelsen har det framgått att varken på nya eller gamla impregneringsområdet finns förutsättningar för bostadsbebyggelse. Det är viktigt att saneringen av
dessa områden kommer till stånd snarast och att användningen blir något som ger Åsbro plusvärden och knyter samhället närmare Tisaren.
Placering av dubbelspåret
När placeringen av det nya dubbelspåret blir klar bör det framgå om möjligheter till tågstopp
finns.
Området söder om befintlig bebyggelse vid Björkallen bör finnas med för bebyggelseutveckling
medan Kämpakullen hör undantas då det finns restriktioner för det området.
För övrigt kan Åsbro Intresseförening ställa sig bakom förslaget gällande Åsbro.
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Utanför Åsbro
Gällande gäng-och cykelvägar vill vi framhålla vikten av att det finns bra alternativ för de trafikslagen vid utbyggnaden av väg 50.
Gällande turismen vill vi peka på Nyckelhultområdet med vandringsleder som en stor resurs för
turismen och som har potential att utvecklas.
Vi anser att det är viktigt att den samhällsnära skogen ses som en resurs för rekreation, och inte
som resurs för skogsavverkning. Och den skog som finns bör skötas genom kontinuerligt skogsbruk.
Kommentar:
Textavsnitt gällande fördjupad översiktsplan revideras.
22. Privatperson S.J
Följande bör tas med i översiktplanen för Askersunds kommun 2015-2025
Större tonvikt på en cykelplan, det finns mängder med saker som Askersunds kommun kan göra
för att främja, förenkla och uppmuntra till cykling. Framkomlighet, säkerhet och attityd är frågor
som bör analyseras och implementeras. Alla tätorter bör knytas samman av ett cykelbanenät av
god standard.
Tysta områden bör pekas ut i översiktplanen. Ett viktigt redskap för kommunen såväl som enskildas, föreningars och företagares verksamhet och planering. Att finna ljudstörda områden är
lätt men de få tysta områden som finns kvar bör sparas. De ska identifieras, definieras och föras
in i översiktplanen, ett förslag på område som är tyst idag är Askersund del av Norra Tiveden, ett
område som bör definieras kring Torpa, Döberg, Myggedal, Breberg, Åsen, Gomossen, Spåsa,
Gäddsjön, Staplaberget med mera.
Vindbruksplanen bör omarbetas i samband med översiktplanen. Större hänsyn bör tas till befintliga värden. Större hänsyn bör även tas till boende, verksamhet, miljö och natur. Unika områden
bör skonas. Kommunen bör i avvaktan på ny vindbruksplan/översiktplan pausa alla pågående
vindkraftsprojekt där konflikt mellanvindkraft å ena sidan och boende, företag, föreningar, miljö
och natur å andra sidan föreligger. Ett typexempel på vindkraftsprojekt som ska pausa är Norra
Hunna/Myggedal.
Översiktplan och demokrati. Vid en enkel rundfrågning bland invånarna i kommunen är det få
som känner till deras möjligheter att påverka. Kommunen bör utarbeta en strategi för hur demokratin i Askersund kan förbättras vid denna typ av samråd. Kommunen kan bli mycket mer aktiv
genom att involvera föreningsliv, boende, skolor, företag med mera. Demokratin behöver hela
tiden vitaliseras.
Kommentar:
Tysta områden avses utredas inom en egen planprocess.
Den antagna vindbruksplanen gäller tills den upphävs eller ersätts av en ny.
Synpunkter gällande demokratifrågor beaktas och tas till vara för fortsatt planarbete.
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KARTBILAGA
ÖVERSIKTSPLAN FÖR ASKERSUNDS KOMMUN
2015-2025

Antagen 2016-02-29
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