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PLANBESKRIVNING

VAD ÄR EN DETALJPLAN?
En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande dokument mellan kommunen,
markägarna och grannarna. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter
får och inte får använda marken och vattnet till inom ett planområde.
Detaljplanen styr hur marken får användas (t ex för bostäder, 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
Denna ändring av detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900.

HÄR ÄR VI NU

HANDLINGAR
Detaljplanehandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:1000 (A2)
- Planbeskrivning (denna handling)
Övriga handlingar i ärendet är:
- Fastighetsförteckning
- Bilaga gällande buller
- Granskningsutlåtande
- PM Geoteknik
BAKGRUND
I enlighet med av kommunfullmäktige beslutad 2015 års budget och verksamhetsplan
har social- och omsorgsnämnden genomfört en utredning av effektivisering och
behov av särskilt boende för äldre. Genom att centralisera äldreomsorgen minskar
kostnaderna jämfört med befintlig organisation och struktur. Detta gäller såväl vid
en jämförelse med nuvarande beläggning och en utökad beläggning motsvarande 10
platser.
Den viktigaste förutsättningen för en centralisering av äldreomsorgen är en utbyggnad
av Ramundergården med 32 platser, inklusive ett nytt tillagningskök.
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med ändringen av den gällande detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av
äldreboendet Ramundergården.
PLANPROCESSEN
Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900 då alla krav för
detta är uppfyllda.
PLANDATA
Läge och omfattning
Den föreslagna ändringen omfattar ca 3200 m2. Detaljplanen, i helhet, omfattar ca
13 000 m2. Området för ändringen är beläget i centrala Laxå, längs med Röforsvägen.
Markägoförhållanden
Den föreslagna ändringen omfattar två fastigheter, som båda ägs av AB Laxåhem.
GÄLLANDE PLANER OCH BESTÄMMELSER
Översiktsplan
I översiktsplanen nämns ingen förändring av området. Kommunens ställningstagande
i Översiktsplanen anger att kommunen ska utveckla omsorgsverksamheten för att
kunna möta upp behov och efterfrågan.
Ändringen i detaljplanen anses inte strida mot översiktsplanens intentioner.
Detaljplan
Syftet med gällande detaljplan är att möjliggöra uppförandet av bostäder inom kvarteret
dels i form av gruppbostäder för äldre dels såsom normallägenheter. Den nu föreslagna
ändringen bedöms inrymmas inom syftet för den ursprungliga detaljplanen.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Befintlig bebyggelse
Gällande detaljplan är bebyggd i enlighet med byggrätterna, förutom inom den
byggrätt som finns i de östra delarna av planen, längs med Röforsvägen.

Plankartans utformning innan ändring av detaljplan

Planändring
Den föreslagna planändringen innebär att mark inom gällande detaljplan, som avsatts
för parkering och garage, får ändrad användning för att möjliggöra utbyggnad av
befintligt äldreboende. Område för parkering och garage placeras norr om den
tillkommande byggrätten för bostäder/gruppbostäder. Ny bestämmelse tillkommer
genom användningsbestämmelse D -Vård, tillsammans med i planen befintlig
bestämmelse B - bostäder.

Riksintresse och fornlämningar
Området som omfattas av detaljplaneändringen ligger inte inom riksintresseområde
och det finns inte heller några kända fornlämningar i området.
Riskfaktorer
Skyfall
Området för den föreslagna utbyggnaden av äldreboendet finns utpekat i
skyfallskarteringen som ett område som ligger lågt och riskerar att översvämmas vid
skyfall. Vid byggnation inom detta område behöver hänsyn tas till skyfallskarteringen
och VA-nätets kapacitet, skyfallsaspekter ska beaktas vid utformning av ny
bebyggelse.
Föroreningar
Inom detaljplanens avgränsning i helhet, finns ett område i nordöst, i anslutning
till detaljplaneändringen, där en bensinstation varit belägen under 1950-1970-talet.
Området är identifierat och branchklassat, till branchklass 2, efter uppgifter från
kommunens miljösektion i februari 1997.
ÅF-Infrastructure AB har på uppdrag av Aggeruds Bygg AB utfört en geoteknisk
utredning för aktuellt område. Syftet med utredningen har varit att ta fram ett
projekteringsunderlag och grundläggningsrekommendationer inom utpekat område
för de planerade bostäderna. Parallellt med den geotekniska utredningen har en
miljöteknisk markundersökning genomförts för att undersöka eventuell förekomst av
markföroreningar.
Totalt lämnades 9 jordprover till laboratorium (ALS Scandinavia AB) för analys
med avseende på fraktionering av alifatiska och aromatiska kolväten, BTEX

(bensen, toluen, etylbensen och xylen), PAH (polycykliska aromatiska kolväten)
samt metaller.
Ett av dessa 9 prover, punkt 8/GV 2,5-3,0 m u my, analyserades även med
avseende på klorerade alifater. Samt att ett samlingsprov från de översta 0,2 m i
punkt 1, 2, 5, 6 och 9 lämnades in för analys med avseende på pesticider.
Halter i jord avseende fraktionering av alifatiska och aromatiska kolväten, BTEX,
PAH (polycykliska aromatiska kolväten) samt metaller underskrider
Naturvårdsverkets riktvärden för KM (Känslig Markanvändning) i alla 9
analyserade jordprover.
Buller
Då planändringen ger byggrätt på område som i gällande planförslag anger parkering
och garage, placerad i anslutning till Röforsvägen, uppkommer risker avseende buller.
De riktvärden som anges i Förordning (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader ligger till grund för bedömningen av om kravet på förebyggande
av olägenhet för människors hälsa i plan- och bygglagen är uppfyllt i planläggning,
bygglov och förhandsbesked.
Under arbetet med detaljplaneläggningen för omdragning av Röforsvägen för att
skapa en ny infart till Laxå centrum, togs en trafikbullerutredning fram. Denna
utredning bedöms vara tillämplig även i den nu aktuella detaljplaneändringen.
Trafikbullerutredningen från 2014 utgår från Infrastrukturpropositionens, 1996/97:53,
riktvärden för buller från trafik till skillnad från dagens Förordning (2015:216) om
trafikbuller vid bostadsbyggnader. Riktvärdena överensstämmer i de två huvudsakliga
kategorierna; Ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad: 55 dBA och maximal
ljudnivå vid uteplats i anslutning till byggnaden: 70 dBA.
WSP Akustik fick i uppdrag av Laxå kommun, via Sydnärkes byggförvaltning, att
utreda trafikbullernivåer för byggnaderna närliggande den planerade gatan som
förbinder Postgatan med Röforsvägen. Utredningen innefattar beräkningar för två
trafiksituationer, en nutid efter ombyggnad och en framtidssituation 2030.
Genom att redovisa den byggrätt för bostäder/gruppbostäder som tillkommer
genom ändring av detaljplan, på de beräkningskartor som finns redovisade i
trafikbullerutredningen, kan en bedömning göras gällande bullersituationen för möjlig
ny byggnation.
Bullerberäkningskartorna visar att byggrätten inte bedöms överskrida 55 dBA
ljudnivå vid fasad för ny möjlig byggnad inom detaljplanen.
För uteplatser i anslutning till bostad gäller det enligt riktvärdena att nivåerna ej
bör överstiga 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå, vilket
i huvudsak ej kan erhållas längs med byggrättens östra och södra sida utmed
Röforsvägen och Tavernagatan. Gemensamma uteplatser mot norr och väster går dock
att anordna inom gällande riktvärden och kan då kompletteras med uteplatser med
sämre ljudförutsättningar.
Trafikbullerutredningen från år 2014, inkl kompetterande kartor med tillkommande
byggrätt, redovisas i bilaga.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Tidplan
Planprocessen för den föreslagna ändringen beräknas pågå 2016/2017.
Teknisk försörjning
Området är anslutet till befintligt va- och elnät.
Vid genomförandet av utbyggnad av Ramundergården behöver vattentillgången i
området beaktas då nybyggnad/tillbyggnad av äldreboende ska förses med automatisk
vattensprinkler enligt Boverkets byggregler
Genomförandetid
Genomförandetiden för ändringen är 10 år från den dag ändringen vinner laga kraft.
Ekonomiska frågor
Detaljplanearbetet bekostas av Laxå kommun.
Fastighetskonsekvensbeskrivning
Detaljplaneändringen omfattar fastigheterna Bjursnäs 1:265 och Bjursnäs 1:91 och
markanvändningen kommer möjliggöra bostäder och bostäder för gruppboende.
För att anpassa fastigheterna efter den ändring som görs av detaljplanen, krävs
fastighetsförrrättning genom Lantmäteriet. Ansvar för ansökan och bekostande av
förrättning åligger fastighetsägaren till Bjursnäs 1:265.
Huvudmannaskap
Kommunen är fortsatt huvudman för den allmänna platsmarken inom planen.
Ändringen berör dock enbart kvartersmark.
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes byggförvaltning.
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Planarkitekt
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Förvaltningschef

