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P L A N B E S K R I V N I N G 



HÄR ÄR VI NU

VAD ÄR EN DETALJPLAN?
En detaljplan regleras genom Plan- och bygglagen (PBL) och är ett juridiskt bindande 
dokument. En detaljplan syftar till att göra avvägningar mellan olika intressen och ta 
ställning till hur ett område ska användas. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter 
får och inte får använda marken och vattnet till inom ett område. Detaljplanen styr hur 
marken får användas (t ex för bostäder, industri, handel, kontor, park…), husstorlek, 
hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns och rättigheter att dra fram ledningar eller 
gångvägar över annans mark.

En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny.

PROCESSEN
En planprocess kan genomföras i olika förfaranden. I huvudsak används tre förfaranden 
vid upprättande av en detaljplan: standardförfarande, begränsat förfarande eller utökat 
förfarande.

I arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan kan i de flesta fall ett 
standardförfarande enligt PBL kap 5 § 7 tillämpas. Planprocessen inleds med ett 
samråd. Kommunen samråder planförslaget med sakägare, kommunala instanser 
och förvaltningar, statliga myndigheter, fastighetsägare, organisationer m.fl. När 
planförslaget har bearbetats och justerats efter inkomna synpunkter ställs planförslaget 
ut för granskning. Granskningen är ytterligare ett tillfälle då sakägare, kommunala 
instanser och förvaltningar, statliga myndigheter, fastighetsägare, organisationer 
m.fl. kan lämna synpunkter på planförslaget. Efter granskningen kan mindre 
justeringar göras innan planen skickas vidare för antagande, detta sker genom beslut 
i Kommunfullmäktige, i vissa fall kan beslutet delegeras till Kommunstyrelsen. 
Beslutet om att anta en detaljplan kan överklagas av dem som inte fått sina synpunkter 
tillgodosedda. Om ingen överklagar beslutet vinner detaljplanen laga kraft tre veckor 
efter att beslut om antagande tillkännagivits. 
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Handlingar
Planhandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:2000 (A2)
- Planbeskrivning (denna handling)
- Fastighetsförteckning
- Undersökning om betydande miljöpåverkan

Bakgrund
Sydnärkes Byggförvaltning fick i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för fastighet 
Laxåskogen 26:10 m.fl. efter beslut från kommunstyrelsen i Laxå kommun 2019-10-30.   

Frågan om upprättande av ny detaljplan för området togs upp inom kommunen 
när FFAB Lekopack, ett befintligt företag inom planområdet, ville expandera sin 
verksamhet. Det saknas befintlig byggrätt för industri i direkt anslutning till fastigheten 
då naturstråk och gata omger fastigheten och ny detaljplan behövdes därmed arbetas 
fram. 

Den nuvarande detaljplanen från 1990 ger inga restriktioner beträffande närheten 
till järnvägen vilket ska säkerställas med nytt planförslag för att byggnation inte ska 
medföra fara för säkerhet vid industrin. 

Planens syfte
Detaljplanen syftar till att:
• skapa möjlighet för ytterligare industrimark i anslutning till befintliga industrier,
• skapa förutsättning för industribyggnader som följer riktlinjer för byggnation intill 

järnväg
• samt skapa förutsättning för en tillfredställande dagvattenhantering

Planprocessen
Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Tidplan
Planen hanteras med standard planförfarande. Tidplanen utgör en preliminär 
bedömning och kan komma att justeras under planarbetets gång. 

Samråd: Vinter 2020
Granskning: Vår 2020
Antagande: Sommar 2020
Laga kraft: Sommar 2020

När en detaljplan antas kan beslutet överklagas av dem som inte fått sina synpunkter
tillgodosedda. Detaljplanen vinner laga kraft om ingen överklagar beslutet om att
anta detaljplanen inom överklagandetiden. Överklagandetiden pågår tre veckor efter
datum då justerat protokoll för beslutet att anta detaljplanen tillkännagivits. Vid
eventuellt överklagande vinner planen laga kraft först då alla möjligheter att överklaga
är uttömda (prövning av detaljplaner sker i mark- och miljödomstolen och mark- och
miljööverdomstolen). En överklagandeprocess tar vanligtvis mellan 6-12 månader.

DETALJPLAN FÖR FASTIGHET LAXÅSKOGEN 26:10 
M.FL. (STORÄNGEN) 
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Miljöbedömning
Enligt plan-och bygglagen (PBL) kap 4. 34 § skall en miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En 
undersökning om betydande miljöpåverkan har upprättats för att se om planen medför 
betydande miljöpåverkan eller inte. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande 
miljöpåverkan. En miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, 
kommer därför inte upprättats enligt kraven i PBL 4 kap. 34 §. 

Miljökvalitetsnormer
Enligt 2 kap. 10 § PBL ska miljökvalitetsnormer (MKN), utfärdas med stöd av 5 kap 
miljöbalken och avser kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt som behövs 
för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön, eller för att avhjälpa skador 
på eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. Miljökvalitetsnormer finns för 
närvarande utfärdade för bl.a. luftkvalitet, omgivningsbuller, grundvatten och ytvatten. 
I luftkvalitetsförordningen (2010:477) finns föreskrifter om högsta halt av vissa ämnen 
i luft, bl.a. kvävedioxid, kväveoxider, kolmonoxid och ozon. 

Planförslaget skapar möjlighet för industri som fortsatt markanvändning och det blir 
därmed endast mindre skillander i markanvändningen från gällande detaljplan. 
 
Industrier kan innebära påverkan på luftkvaliteten via bland annat utsläpp samt ge 
upphov till ökade bullernivåer på grund av exempelvis produktion och leveranser. 
Utifrån befintlig bebyggelse inom området kan påverkan på miljökvalitetsnormerna 
öka, utifrån befintlig byggrätt och markanvändning sker inga större skillnader 
och planförslaget bedöms därmed inte medföra ökad påverkansrisk på 
miljökvalitetsnormerna. 

Vid det mindre vattendrag som sträcker sig inom planområdet regleras att marken är 
avsedd för dike. På så sätt skyddas vattendraget mot byggnation och hårdgjord yta. 

Förenlighet med miljöbalken
Detaljplanen medger industribebyggelse i direkt anslutning till befintlig industri 
samt på mark som redan är planlagd för industrier. Planförslaget skapar möjlighet för 
befintlig transformatorstation att vara kvar samt reglerar att marken vid vattendraget 
inom planområdet är avsett för dike och skyddas därmed mot byggnation. På grund av 
planförslagets ringa förändring på markanvändningen och ringa förändring på byggrätt 
samt avsaknad av utpekade naturvärden bedöms planförslaget inte medföra betydande 
påverkan på eventuella naturvärden. Planförslaget ger byggrätt på del av sumpskog. 
Denna del av sumpskogen är idag befintlig byggrätt för industrier och planförslaget 
bedöms på grund av detta, samt att endast en liten del av sumpskogen berörs, inte 
medföra betydande påverkan på sumpskogen.  
 
Planförslaget gör om befintlig industrimark till att passa nutida behov och riktlinjer 
vilket innebär att kommunen hushåller med den befintliga industrimark som finns och 
planförslaget bedöms därför vara förenlig med miljöbalken. 
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PLANDATA

Läge och omfattning
Aktuellt planområde är beläget i Laxå tätort i direkt närhet till västra stambanan. 
Planområdet utgörs av en yta på ca 10,5 hektar. 

Markägoförhållanden
Inom planområdet finns två fastigheter, Laxåskogen 26:10 och Lassåna 3:2. 
Laxåskogen 26:10 är privatägd och Lassåna 3:2 ägs av Laxå kommun. 

Utskriftsdatum 2019-10-07 Skala 1:5000

300m2001000Kartbild som visar planområdets ungefärliga läge.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Riksintressen
Planområdet angränsar till Västra stambanan som är riksintresse för järnväg vilket 
innebär att järnvägen ska skyddas mot åtgärder som kan försvåra tillkomster eller 
nyttjandet av järnvägen. Västra stambanan anses vara en central del för både person- 
och godstrafik och ingår i det utpekade strategiska godsnätet. Västra stambanan ingår 
i TEN-T nätet (Transeuropeiska transportnät) och är därför av internationell betydelse. 
Det transeuropeiska transportnätet är en satsning från EU:s sida på infrastruktur som 
kopplar samman olika europeiska länder.  

Översiktsplan för Laxå kommun
I kommunens översiktsplan framgår att man i första hand vill ha en utveckling av 
befintliga industriområden istället för att skapa helt nya områden för dessa ändamål. 
Aktuellt planområde är inte utpekat som utvecklingsområde för industri i kommunens 
översiktsplan. Kommunen pekar endast ut utvecklingsområde och inte pågående 
markanvändning i översiktsplanen. På grund av att befintlig detaljplan medger industri 
anses planförslaget inte strida mot översiktsplanens intentioner.  

Detaljplaner
Området berörs av en detaljplan, Detaljplan för Storängen, Lassåna 3:298 m.fl.
aktnummer 1860-P90/7. Detaljplanen vann laga kraft 1990-07-17 och medger 
industriändamål. Gällande detaljplan ger möjlighet till gata söder om nu aktuellt 
planområde. 

Del av detaljplan för Storängen, Lassåna 3:298 m.fl.
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FÖRUTSÄTTNINGAR

Befintlig bebyggelse
Inom planområdet finns en befintlig industribyggnad i planområdets västra del. 
Hela planområdet är sedan tidigare planlagt för industriändamål. Även söder om 
planområdet finns mark planlagd för industriändamål samt ett antal befintliga 
industrifastigheter. Söder om planområdet finns flera industribyggnader med olika 
verksamheter. Väster om planområdets finns väg 205 och på andra sidan denna väg 
finns industriområde. 

Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:s jordartskarta består planområdet av jordarten sandig morän som 
varken är en tjälfarlig jordart eller binder mycket vatten. Jordarten är av friktionsjord 
vilket innebär att rasrisken inte är stor. En mindre del av planområdets sydöstra del 
består av silt. Vid sumpskogen består grundlagret av sandig morän och ett tunt eller 
osammanhängande ytlager av torv.  
 
Inom området och dess direkta närhet råder ingen risk för ras eller skred. Söder om 
planområdet.

 

Om kartan  

SGUs kartvisare
Jordarter 
1:25 000–1:100 000

 

Detta är en utskrift från kartvisaren 
Jordarter 1:25 000–1:100 000. Syftet är 
att ge underlag för analyser av 
grundvattenförhållanden, spridning av 
föroreningar i mark och grundvatten, 
markstabilitet, erosion, byggbarhet, 
naturvärden och andra markrelaterade 
frågor. Kartvisaren innehåller 
information om jordart (grundlager, 
underliggande lager, tunt eller 
osammanhängande ytlager), 
landform, blockighet i markytan, 
linjeobjekt och punktobjekt. Informa-
tionen i kartan kan med fördel 
användas för framställning av olika 
tematiska produkter, till exempel 
grundvattnets sårbarhet, markens 
genomsläpplighet, erosionskänslighet 
och skredrisker. 

Läs mer om kartvisaren på www.sgu.se
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Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Huvudkontor/Head Office:
Box 670
Besök/Visit: Villavägen 18
SE-751 28 Uppsala, Sweden
Tel:  +46(0) 18 17 90 00
Fax: +46(0) 18 17 92 10
E-post: sgu@sgu.se
www.sgu.se 

Topografiskt underlag:
Ur GSD-Vägkartan.

© Lantmäteriet.
Rutnät i svart anger

koordinater i Sweref99TMSkala 1:10000

6539 6539

479
479

0 50 100 150 200 250 m

Utdrag ur SGU:s jordartskarta. Rödstreckat område visar ungefärlig planområdesgräns. Blått = sandig 
morän, gult = silt.  
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Trafik
Planområdet nås idag via Lantbruksvägen som sträcker sig fram till befintlig industri 
inom planområdet. Gällande detaljplan skapar möjlighet för gata som sträcker sig 
längs med planförslagets södra sida med möjlighet att kopplas till Storängsvägen i 
sydöst. Denna möjliga sträckning visas med blå streckad linje i kartan nedan. Via 
Storängsvägen är det sedan möjligt att nå E20 via Röforsvägen (väg 205) på ett enkelt 
sätt. Från Storängsvägen finns det enligt gällande detaljplaner möjlighet till utbyggnad 
av gata med en koppling till Röforsvägen. Denna möjliga sträckning visas med röd 
streckad linje i kartan nedan. 

I direkt anslutning till planområdet finns Västra stambanan där det färdas både gods- 
och persontåg. Västra stambanan är primär led för farligt gods. Läs mer under rubriken 
Skyddsavstånd farligt gods. 

Utskriftsdatum 2019-12-11 Skala 1:5000

300m2001000

 Storängsvägen
 Lantbruksvägen

 Röforsvägen

 E20

Karta som visar befintliga vägar samt möjlighet för nya förbindelser i 
röd och blå streckad linje.

 Västra stambanan



9

Utdrag av figur från rapporten Riktlinjer för planläggning intill vägar
och järnvägar där det transporteras farligt gods.

Skyddsavstånd farligt gods
Norr om planområdet finns Västra stambanan som är primär led för farligt gods. 
Länsstyrelsens Stockholms län tog 2016 fram Riktlinjer för planläggning intill 
vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods där det framgår riktlinjer för 
skyddsavstånd för olika typer av bebyggelse. Länsstyrelsen i Stockholms län anser att 
risker ska beaktas vid detaljplaneläggning inom 150 meter från väg och järnväg där det 
transporteras farligt gods. 

Rapporten delar in olika markanvändning i tre zoner, A, B och C. I zon A ingår bland 
annat markanvändningen drivmedelsförsörjning, djurhållning, parkering och trafik. I 
zon B ingår bland annat industri, kontor, verksamheter och friluftliv och camping. I zon 
C ingår känsligare markanvändning så som bostäder, centrum, vår och skola. 

Aktuellt planområdet planläggs för industri som ingår i zon B. Industribebyggelse 
enligt zon B får finnas 30 meter från närmaste spårmitt. För bebyggelse intill järnväg 
ska det finnas ett bebyggelsefritt avstånd på 25 meter och inom 30 meter ska det finnas 
skyddsbestämmelser. Skyddsbestämmelserna ska vid industri reglera att fasader ska 
utföras i obrännbart material, att friskluftsintag ska riktas bort från vägen och att det 
ska vara möjligt att utrymma bort från vägen eller järnvägen. 
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Fornlämningar 
Inga fornlämningar finns inom eller i närheten av planområdet. 

Natur 
Den obebyggda delen av planområdet består av skogsmark. Väster om planområdet 
finns sumpskog utmarkerad som sträcker sig en bit in i planområdet. Sumpskogen 
består främst av tall och glasbjörk. Området är starkt påverkat av den angränsande 
järnvägen samt diken. Sumpskogen utgörs av ett område på cirka 5 hektar. 

Skogsområdet och sumpskogen är idag planlagd som industrimark och är outnyttjade 
byggrätter. 
 
Inom planområdet finns dike som idag ligger inom mark planlagd för industri. 
Diket som medför mest påverkan för byggrätter har en längd på 6 km och har ingen 
statusklassning enligt Viss (vatteninformationssystem Sverige)

Utskriftsdatum 2019-10-15 Skala 1:5000

300m2001000

Ungefärlig plangräns visas med rödstreckad linje. Sumpskogen visas med blåstreckad yta.
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Förorenade områden
Inom planområdet finns inga förorenade områden identifierade. 

Väster om planområdet, på andra sidan Röforsvägen finns flera potentiellt förorenade 
områden samt en inventerad i riskklass 2. Söder om planområdet finns två markerade 
föroreningar: 
• Inom fastighet Laxåskogen 26:11 finns en identifierad förorening från 

verkstadsindustri med halogenererade lösningsmedel. Denna har branchklass och 
riskklass 2. 

• Inom fastighet Laxåskogen 26:9 finns en förorening från vägtrafik som är 
inventerad. Denna har branschklass och riskklass 3 med status inventering avslutad, 
förstudie ej påbörjad. 

Mellan föroreningarna och planområdet är det en sträcka på cirka 200 meter. 

Alla områden som misstänks vara förorenade av nedlagda eller pågående industriella 
verksamheter ska identifieras. De ska kartläggas med hjälp av det förorenade områdets 
geografiska koordinater och fastighetsbetäckning. Områdena får en översiktlig 
klassning utifrån vilken bransch som verksamheten tillhörde/tillhör. Branscherna har 
delats in i olika priotiteringsklasser som kallas branschklasser (BKL). Vilken BKL en 
bransch har tilldelats beror på hur stor risk för förorening i helhet har bedömts utgöra. 
Det betyder att branschklasserna är gemensam för alla verksamheter inom respektive 
bransch och endast utgör en första generell indelning. Branschklasserna är uppdelade 
från 1-4, där 1 innebär högst prioritet och 4 lägst prioritet. 
 
När en förorening blivit identifierad som potentiell förorening ska den riskklassas. 
Inventering börjas med de högsta branschklasserna, de som mest sannolikt utgör 
en förorening.  I många fall vid en riskklassning har man inte tagit några prover. 
Riksklassningen utgör ett första steg för att avgöra vilka områden man bör gå vidare 
med.
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FÖRÄNDRINGAR

Planens huvuddrag
Planförslaget skapar möjlighet för fortsatt byggrätt för industriändamål. Ytterliggare 
mark planläggs för industri väster om befintlig industri inom planområdet samt direkt 
öster om befintlig industri. Planförslaget skapar möjlighet för industribebyggelse som 
följer riktlinjer intill primär led för farligt gods. 

Planerad bebyggelse
Planförslaget skapar möjlighet för industri (J). Inom användningen industri 
ingår produktion, labratorier, lager, partihandel samt liknande verksamhet. Inom 
användningen kan även spårområden som krävs för verksamheten tillåtas.  
 
Planförslaget tillåter en högsta nockhöjd på 13 meter. För att skapa ett bebyggelsefritt 
avstånd på 30 meter mellan närmaste spårmitt och byggrätt regleras byggrätten med 
prickad mark. Högsta utnyttjandegrad per fastighetsarea regleras till 50 % och högsta 
andel hårdgjord yta regleras till 80 %. 

I planområdets väster finns område markerat för transformatorstation (E1) som regleras 
med en högsta nockhöjd på fem meter. 

För att skapa möjlighet för diket som sträcker sig genom planområdet att finnas 
kvar och ha fortsatt funktion som dike regleras del av planområdet med administativ 
bestämmelse om att startbesked får ges först när kulvertering av dike kommit till stånd. 

Generellt för hela planområdet gäller bestämmelsen om att dagvatten från tak och 
hårdgjora ytor ska fördröjas inom den enskilda fastigheten genom infiltration och 
avledning till grönytor eller fördröjningsmagasin innan det avleds till det kommunala 
ledningsnätet. 

Möjlig fortsättning av Storängsvägen i nord-sydgående riktning
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Geotekniska förhållanden
På grund av de geotekniska förhållandena bedöms planområdet möjligt att bebygga. 

Trafik
Planförslaget innebär inte några förändringar på gator och vägar i området. I och med 
byggrätter längs med den tidigare planlagda gatan kommer det anslutas utfarter mot 
gatan.

Skyddsavstånd farligt gods
För att skapa ett tillfredställande avstånd mellan byggrätt och järnvägen regleras 
byggrätten med prickad mark. Detta skapar ett bebyggelsefritt skyddsavstånd på 30 
meter mellan byggrätt och närmaste spårmitt vilket är ett tillfredställande avstånd 
mellan järnväg och markanvändningen industri.  

Natur
Då gällande detaljplan har möjliggjort för byggrätt på del av sumpskogen bedöms 
planförslaget inte medföra ytterligare skada på sumpskogen. Planförslaget bedöms inte 
medföra betydande påverkan på sumpskogen i helhet då planförslaget endast berör 
cirka 0,4 hektar. 

Diket som sträcker sig inom planområdet bedöms ha funktion för avledning av vatten 
och ska därför bevaras. Vid byggnation kan diket med fördel kulverteras för att skapa 
fortsatt möjlighet för vatten att röra sig genom området. 

Förorenade områden
De förorenade områdena bedöms på grund av dess avstånd och spridningsriktning 
inte medföra risk för markförorening inom planområdet. Befintlig verksamhet inom 
planområdet är miljöförvaltningen tillsynsmyndighet för och bedömning görs att det 
osannolikt finns markföroreningar inom området. 

Vatten och avlopp
Bebyggelse på fastighet Laxåskogen 26:10 är anslutet till det kommunala va-nätet. 
Resterande planområde kan anslutas till det kommunala va-nätet. 

El och tele
Tillkommande bebyggelse kan anslutas till befintliga el- och teleledningar intill 
området. 

Dagvatten
För att skapa en tillfredställande dagvattenhantering ska dagvatten från tak och 
hårdgjorda ytor infiltreras eller avledas till grönytor eller fördröjningsmagasin innan det 
kan kopplas till det kommunala ledningsnätet. 

Brandvattenförsörjning
Brandvattenförsörjningen inom planområdet ska utökas och anpassas efter
rekommenderad minsta kapacitet i markbrandposter som är 600-900 liter per minut
med ett maximalt inbördes avstånd på 250-400 meter. Fastighetsägaren ska vidta
åtgärder för att tillgodose behovet.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Konsekvenser av planens genomförande
Planförslaget skapar möjlighet för industriändamål samt området för 
transformatorstation. Planförslaget skapar möjlighet för den transformatorstation som 
finns i området att finnas kvar på samma plats.  Planområdet är sedan tidigare planlagt 
för industriändamål vilket innebär att det inte sker en förändrad markanvändning på 
större delarna av planområdet. Del av allmän platsmark samt ett mindre naturstråk 
planläggs för industriändamål i och med planförslaget. Mängden allmän platsmark 
inom planområdet försvinner därmed. Planförslaget medför att byggrätterna minskar 
i storlek på grund av skyddsavstånd till järnväg. Planförslaget medger en ökning av 
tillåten omfattning av bebyggelse från 30 % till 50 % vilket innebär att större del av 
byggrätterna kan bebyggas i nytt planförslag. 

Byggrätt innebär att andelen hårdgjord yta kan öka vilket kan innebära att mängden 
dagvatten som behöver omhändertas kan öka.  

Organisatoriska frågor
Sydnärkes Byggförvaltning ansvarar för planarbetet på uppdrag av Laxå kommun. 

Ekonomiska frågor
Planarbetet bekostas i sin helhet av Laxå kommun. Laxå kommun bekostar byggnation 
av redan planlagd gata för att tillgängliggöra hela planområdet. 

Tidplan
För att hela planområdet ska vara tillgängligt måste den tidigare planerade gatan 
byggas ut. Detta bedöms ha en tidsplan på cirka 1,5 år från byggstart. 

Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är fem (5) år från den dag planen vunnit laga kraft. 
 
Ändras eller upphävs planen under genomförandetiden har fastighetsägare som berörs 
rätt till ersättning för den skada denne åsamkas. Efter genomförandetien fortsätter 
detaljplanen med dess byggrätter att gälla men ändras eller upphävs planen efter 
genomförandetidens utgång finns det ingen rätt till ersättning för de byggrätter som 
eventuellt går förlorade. 

Huvudmannaskap
Inom planområdet finns inga allmänna platser vilket innebär att huvudmannaskapet för 
allmän platsmark inte regleras. 

Fastighetsrättsliga frågor
Inom planområdet finns i nuläget två fastigheter, Laxåskogen 26:10 och Lassåna 3:2. 
De västra delarna av planområdet avses ingå i Laxåskogen 26:10. Nya fastigheter 
avses bildas efter önskemål från exploatörer. Planområdet bedöms kunna delas in i tre 
fastigheter för industriändamål. Område för tranformatorstation (E1) kan ingå i egen 
fastighet. 



15

Inom planområdet finns servitut till förmån för Trafikverket som är för trädsäkring. 
Detta innebär att Trafikverket skapar trädfria skötselgator som sträcker sig 20 meter 
från spårets mitt. Inom dessa skötselgator tar Trafikverket hela ansvaret för framtida 
avverkning, röjning och skötsel. Genom sådana servitut skapas möjlighet för 
Trafikverket att ta bort eventuellt farliga träd och träd som inom en tioårsperiod kan 
bli så kallade farliga träd. Med farliga träd menas träd som är så höga och står så nära 
järnvägen att de kan innebära fara för järnvägen eller tågtrafiken om de faller. Dessa 
servitut avses bestå. 

MEDVERKANDE I PLANARBETET
Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning.

Fanny Germer    Lars Johansson
Planarkitekt    Förvaltningschef    

   


