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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. Detalj planen 
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 detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900 i dess lydelse 
efter 1:a januari 2015.

HÄR ÄR VI NU



Handlingar

Detaljplanehandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:2000 (A1)
- Planbeskrivning (denna handling)
 
Planhandlingarna består i övrigt av:
- Fastighetsförteckning
- Behovsbedömning
- Trafikbullerberäkning

Bakgrund
Delar av Saltängen, där det aktuella planområdet är lokaliserat, bebyggdes på 
1960- och 1970-talen då det fanns en stor efterfrågan på bostäder i Laxå då ESAB, 
kommunens största arbetsgivare, såg en stor utvecklingspotential och behövde 
anställa. Dessa personer behövde någonstans att bo och det ställdes krav på att snabbt 
få fram bostäder för att kunna inhysa dem.

Utvecklingen blev dock inte så positiv och drastisk som förutspåtts vilket bland annat 
ledde till att många lägenheter aldrig blev uthyrda när de väl stod färdiga. Rivningar 
i flera omgångar har sedan dess skett och idag finns endast ett fåtal lägenheter kvar, i 
vilka delar av socialförvaltningen är lokaliserade samt ett serviceboende bedriver sin 
verksamhet.

Saltängen är idag ett park- och grönområde med ett stort inslag av tall, en del 
blandskog samt buskvegetation. 

Det finns vissa nivåskillnader i området, främst i söder, vilket gör det spännande och 
samtidigt utmanande på olika sätt. Det har länge funnits en vilja att utveckla området 
varför en planläggning av detsamma har kommit till stånd, med en inriktning mot 
hållbar utveckling.

Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för utveckling av Saltängsområdet, med fokus på 
hållbar utveckling samt närproduktion av grödor. Detaljplanen möjliggör bland annat 
för bostadsbebyggelse, vattenområde, koloniområde och centrumverksamhet.

Miljöbedömning
Enligt plan- och bygglagen 4 kap. § 34 ska en miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
En behovsbedömn ing har upprättats för att se om planen medför betydande 
miljöpåverkan eller inte.
Sammantaget bedöms detaljplanen inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 
En miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har därför inte 
upprättats.



Plandata

Läge och omfattning
Planområdet är uppdelat i två delar varav den största sträcker sig från gränsen 
till villaområdet öster om Saltängsskolan till och med servicehuset i väster. 
Avgränsningen i norr är gränsen för industriområdet och i söder av Tivedsvägen. 
Den andra och betydligt mindre delen sträcker sig längs järnvägsspåren på Västra 
Stambanan, i sydväst-nordostlig riktning. Planområdet omfattar drygt 26 ha.

Markägoförhållanden
All mark inom planområdet ägs av Laxå kommun eller Laxå kommunfastigheter.

Tidigare ställningstaganden

Översiktsplan
Den gällande översiktsplanen pekar ut området som lämpligt för bostäder men 
även för handel. Inom planområdet kommer möjligen handel i begränsad form 
att förekomma medan tonvikten kommer att ligga på bostäder, kolonilotter samt 
rekreation.

Detaljplaner
Inom detaljplaneområdet gäller följande planer:
Stadsplan för Saltängsområdet (fastställd 1963-03-06)
Ändring av detaljplan (laga kraft 2002-07-04)
Ändring av stadsplan (laga kraft 1987-05-20)
Ändring av detaljplan (fastställd 2007-12-19)

Förutsättningar och förändringar

Planens huvuddrag
Detaljplanen möjliggör för bostäder, vård, centrumverksamhet, skola, natur- och 
parkmiljö, kolonilotter och ett vattenområde i form av en central damm.

En stor del av naturmiljöerna inom planområdet utvecklas och en centralt belägen 
damm ger i samklang med naturmiljöerna en tilltalande estetisk utformning.

Avsikten med kolnilotterna är att kolonilottsområdet kommer att förvaltas av en 
kolonilottsförening som nyttjar området genom ett arrendeavtal med kommunen.

Befintlig bebyggelse
Inom det aktuella området finns Saltängsskolan i sydöstra delen, i den sydvästra delen 
finns ett serviceboende samt delar av socialförvaltningens verksamhet. Det finns ett 
LSS-boende centralt i området. Det finns i den norra delen ett mindre flerbostadshus. 
Några industrifastigheter med pågående verksamheter finns i planområdets nordvästra 
del. För övrigt är inte området bebyggt. 



Planerad bebyggelse
Detaljplanen möjliggör för bebyggelse för bostäder, vård, centrumverksamhet, skola 
och teknisk anläggning, i en till två våningar med undantag från byggrätten i västra 
planområdet som medger tre våningar.

Inom kolonilottsområdet kan 90 kolonistugor uppföras, med största byggnadsarea 
på 20 kvm per odlingslott och maximal nockhöjd på 3 meter. Servicebyggnad för 
koloniområdets gemensamma behov tillåts, med en byggnadsarea på maximalt 100 
kvm.

Parkering för koloniområdet kan ske på den allmänna parkeringen i norr.

Mark och vegetation
Gräs- och buskvegetation blandas med barr- och lövträd inom planområdet. Det 
finns inslag av öppna ytor, framförallt i den västra delen, främst där den tidigare 
bebyggelsen fanns. Vissa sänkor finns i området vilka under stora delar av året kan 
vara fuktiga eller blöta samtidigt som det finns andra, högre belägna partier. Terrängen 
varierar i höjd och det skiljer cirka 4 meter mellan den högsta och den lägsta punkten 
i området. 

Det finns skyddsvärda skogs- och naturpartier inom planområdet som bör bevaras i 
stor utsträckning. Skogspartiet norr om Saltängsskolan, vilket används flitigt både 
inom och utanför skoltid, är värt att till stora delar bevara samt till viss del utveckla; 
exempelvis genom att utöka den kulle som tillskapats.

I planområdets nordvästra och sydvästra delar finns klipphällar och stenformationer 
som bör bevaras och tas hänsyn till gentemot de verksamheter som ska bedrivas. 
Längs järnvägen är marken plan och består till övervägande del av gräsytor men med 
inslag av lövträd samt buskvegetation.

Saltängen utgör idag en grön oas, centralt belägen i Laxå tätort. Det är viktigt att 
bevara delar av grönstrukturen men samtidigt skapa förutsättningar för att anlägga en 
ny och delvis förändrad sådan. Den totala grönytan kommer att minska, till förmån 
för framförallt bebyggelse och damm, och då gäller det att de gröna ytor som blir 
kvar blir attraktiva och livskraftiga. Tanken med området är att möjliggöra för ett 
ekologiskt system och där det på förhand inte går att veta vilken flora eller fauna som 
kommer att utvecklas.

Detaljplan anger en stor andel allmän platsmark som naturmark, parkmark och mark 
för kolonilotter.

Riksintresse och fornlämningar
Planområdet innefattar riksintresse för järnväg, gällande den befintliga järnvägen och 
ligger i närhet till riksintresse för väg, E20. Riksintressena bedöms inte påverkas av 
planläggningen.

Planområdet innefattar inga kända fornlämningar.



Illustration av möjlig utveckling av Ekoby Saltängen



Dagvatten
Planområdet avvattnas idag genom dagvattenledningar mot norr och väster. 
Planområdets möjliggörande av exploatering innebär att en högre andel ytor kan bli 
hårdgjorda och att miljöbelastningen blir större i jämförelse med områdets karaktär 
idag. 

En relativt stor andel markyta planeras som natur-, park- och odlingsområde medör 
dock att dagvattennätets kapacitet bedöms som tillräcklig i området.

Den föreslagna dammen inom planområdet bör inte använda dagvatten som primär 
vattenkälla då dagvatten måste betraktas som orent om det kommer från urbana ytor. 
Tillrinning och omsättning kräver också en jämn tillförsel av vatten, och det kan bli 
problem med vattennivå och vattenkvalitet särskilt under sommartid.

Bättre alternativ, som framkommit från Laxå Vatten, är att använda naturligt flöde från 
bäck uppströms i samhället eller rent vatten från vattenledningsnätet.

Skogsvatten är ofta färgat av humussyror, men tillflödet kan vara jämnt över 
sommarperioden om avrinningsområdet är tillräckligt stort.  I detta fall är frågan om 
det går att fylla på dammen med självfall eller om pumpning krävs med tanke på att 
vattenytan ska vara hög, men detta är inte undersökt.

Rent vatten från vattenledningsnätet är enkelt att använda. Det är tillgängligt inom 
området, rent och näringsfattigt vilket minskar problem med snabb igenväxning. 
Nackdelen är den direkta produktionskostnaden för vattnet, men kan kanske bidra till 
omsättning i ett överdimensionerat vattenledningsnät.

Det bör fortsatt undersökas om dammen kan användas för viss utjämning och rening 
av dagvatten.

Buller
Det finns inga störande verksamheter inom planområdet. De lätta industrier som 
gränsar till planområdet, i den nordvästra delen, innebär ingen större störning och 
verksamheten bedrivs på dagtid under vardagar.

Tågtrafiken från Västra stambanan genererar buller. Det handlar både om persontrafik, 
inklusive snabbtåg och regionaltåg samt om godstrafik. Biltrafiken från E20, inklusive 
en stor andel tung trafik, passerar söder om planområdet men genererar inte sådana 
nivåer att riktvärden avseende buller överskrids. 

En bullerutredning har utförts för planområdet och bifogas planhandlingarna. 
Bullerutredningen visar att en bullerskärm måste uppföras, närmast Västra Stambanan 
(järnvägen) i planområdets nordligaste del, vilken finns markerad på plankartan. 

Bullerutredningen redovisar ekvivalent ljudnivåutbredning 2 m respektive 5 m över
mark då föreskrivet bullerskydd (300 meter lång, 2,5 meter hög bullerskärm längs 
järnvägen) medtagits i beräkningar. Här framgår det att nästintill samtliga planerade 
områden för anläggning av bostäder uppfyller riktvärdet 55 dBA, dock ej ensam 
bostad som ligger närmst järnväg, här överskrids precis riktvärdet vid fasad mot norr. 



Ljudnivåer vid bostad närmst järnväg överskrider precis riktvärdet på 55 dBA vid
fasad mot norr. Enligt den nya förordningen skall bostäder som överskrider
riktvärdet ha minst hälften av bostadsrummen vända mot en sida där 55 dBA
ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids vid fasaden. Genom
att anlägga hälften av boningsrummen mot öst, väst samt norr så uppfylls riktvärden
enligt den nya förordningen.

Övrigt skall det även tilläggas att med föreskrivet bullerskydd uppfylls riktvärdet 55 
dBA för samtliga naturområden inom planområdet.

I förordningen anges det också att om uteplatser anläggs i anslutning till bostad så
skall ljudnivåer vid uteplats uppfylla högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA
maximal ljudnivå. Genom att anlägga uteplatser mot syd så att egen bostad skärmar 
uteplats mot järnväg så kommer riktvärden för samtliga uteplatser att uppfyllas.

Plankartan reglerar byggnationen så att tyst sida ska uppfyllas och uteplatser ska 
placeras för att klara gällande bullernormer. 

Det är viktigt att bullerplanket kan byggas, driftas och underhållas utan att järnvägen 
och dess funktion påverkas negativt. Det måste finnas utrymme mellan planket och 
fastighetsgränsen till järnvägen. När det gäller byggnationen är det viktigt att markens 
beskaffenhet lämpar sig för byggnation och ingen risk för sättningar eller påverkan på 
banvallen finns.

Riskhänsyn järnväg
På järnvägen norr om planområdet, Västra stambanan, transporteras farligt gods.

“Den dominerande risken i anslutning till järnväg är att fordon spårar ur och kolliderar
med byggnader eller människor. Riskerna begränsas till området närmast banan, ca 25 
meter. Mindre sannolik är en olycka med farligt gods, men riskområdet blir betydligt 
större beroende på vilka typer av farligt gods som är inblandade i olyckan. En sådan 
olycka kan ge konsekvenser 100-tals meter från olycksplatsen.”
Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt
gods samt bensinstationer (Länsstyrelsen i Stockholm län, 2000)

Länsstyrelsen i Södermanlands län har under 2015 fastställt ett vägledningsdokument: 
Farligt gods - hur man kan planera med hänsyn till risk för olyckor intill vägar och 
järnvägar med transporter av farligt gods. Se nästa sida.

De konsekvenser som främst går att skydda sig ifrån på relativt korta avstånd från 
en led där farligt gods transporteras är en olycka som leder till pölbrand. Som 
dimensionerande scenario används ofta i liknande planärenden en pölbrand med 
diesel eller bensin på ca 200 m2. För att skydda sig från allvarlig påverkan i samband 
med en sådan brand krävs ett avstånd på minst 40 meter. 

Närmsta byggrätt ligger ca 80-100 meter från järnvägen och kommer att skärmas 
av med ett bullerplank. Det bullerplank som ska uppföras längs med järnvägen  vid 
Saltängen fungerar ävern för att motverka att vätska, som kan orsaka pölbrand, rinner 
in i planområdet. Själva bullerplanket bedöms i övrigt ej ha någon mätbar positiv 
effekt för att minska risken med avseende på farligt gods varför inga speciella krav på 
materialval ställs på planket.



Rekommenderade skyddsavstånd i  
Södermanlands län
Sannolikheten att en allvarlig olycka med farligt gods in-
träffar är låg, men om olyckan ändå inträffar kan förödan-
de konsekvenser uppstå. Även om man följer de riktlinjer 
som Länsstyrelsen anser bör gälla i Södermanland har 
man inte ett fullgott skydd vid en stor olycka. Avståndet 
från olyckan har stor betydelse för skadeutfallet. Vill man 
frångå skyddsavstånd ökar skadeutfallet drastiskt vid en 
olycka. 

Genom att följa dessa riktlinjer beaktas riskerna i ett 
tidigt skede och en lämplig markanvändning säkerställs. 
Riktlinjerna och förslag på rutiner som är framtagna till-
sammans med kommunala planerare och brandingenjörer 
syftar till att underlätta planeringen av markanvändning 
nära väg och järnväg med farligt gods. Riktlinjerna och 
de beräkningar som används av konsulter vid riskanalyser 
utgår från sannolikhet för dödsfall och inte antal skadade. 

Skyddsavstånden i figur 1 avser exploatering i områden 
där det inte finns riskreducerande faktorer. Om de re-
kommenderade skyddsavstånden inte kan hållas kan det 
krävas särskilda skyddsåtgärder. För att klara ut vilka 
skyddsåtgärder som är nödvändiga behövs en riskanalys. 
Tänk på att befintlig bebyggelse mot led med farligt gods 
i sig utgör en skyddsbarriär mot bakomliggande hus.

0-30 meter 
I området närmast riskkällan ska en markanvändning 
som uppmanar till stadigvarande vistelse undvikas. Även 
bebyggelse som kan påverka olycksförloppet negativt vid 
en avåkning eller urspårning ska begränsas. Ett minsta 
skyddsavstånd om 30 meter reducerar samhällsrisken be-
tydligt samtidigt som risken för individen understiger den 
rekommenderade övre gränsen för tolerabel risk inom 
vissa områden1.  Området är ur riskhänsynspunkt lämp-
ligt för exempelvis parkeringar och motionsspår.

30 - 70 meter 
Inom denna zon är det lämpligt med en markanvändning 
som innebär att ett fåtal vakna personer med möjlighet 
att själva sätta sig i säkerhet vistas i området. Området är 
ur riskhänsynspunkt lämpligt för exempelvis handel för 
sällanköpsvaror och mindre industrier.

70-150 meter 
På detta avstånd kan de flesta typer av markanvändning 
godtas men inte en markanvändning som innebär att att 
många eller utsatta människor vistas i området. Området 
är ur riskhänsynspunkt lämpligt för småhusbebyggelse, 
idrottsanläggning med mindre än 150 åskådarplatser och 
kontorbebyggelse i ett plan.

Över 150 meter 
På detta avstånd från riskkällan är i princip alla typer av 
markanvändning lämplig. Kurvan för individrisken planar 
ut efter 150 meter och nyttan med längre avstånd är näst 
till obefintlig. Området är ur riskhänsynspunkt lämpligt 
för exempelvis skola, flerfamiljshus och hotell. 

E- Tekniska anläggningar
Ska ej orsaka skada vid avåkning eller 

urspårning

L- Odling & djurhållning
Ej byggnader 

N- Friluftsliv & camping
Ex. motionsspår

P- Parkering  
Ej parkeringshus

T- Trafik

E- Tekniska anläggningar
G- Drivmedelsförsäljning
J- Industri vk 1

P- Parkering
Z- Verksamheter vk 1

B- Bostäder 
Enfamiljsbostäder vk 3A

C- Centrum 
H- Detaljhandel vk 2B

K- Kontor vk1 
R- Besöksanläggningar  
Utan omfattande åskådarplats

Z- Verksamheter 

0 - 30 meter 30 - 70 meter 70 - 150 meter

B- Bostäder
D- Vård 

K- Kontor
O- Tillfällig vistelse
R- Besöksanläggningar  
S- Skola 

över 150 meter

Beteckningar i enlighet med Boverkets allmänna råd om planbestämmelser BFS 2014:5, DPB 1
Verksamhetsklasser (vk) enligt  kapitel 5, Boverkets byggregler BFS 2011:6

Länsstyrelsen rekommenderade skyddsavstånd

Samhällsrisk 
Samhällsrisken syftar till att beskriva hur sannolikt det 
är med olyckor med många omkomna, det vill säga den 
beskriver hur riskbilden ser ut för samhället som helhet. 
Syftet är att undvika olyckor med många omkomna. (SKL) 

Individrisk
Individrisk (platsspecifik) anger hur sannolikt det är att  
omkomma och är oberoende av om det finns någon i  
området eller inte. (SKL)

Figur 1

1Länsstyrelsen Skåne Län (2007), Risklinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen – bebyggelse intill väg   
  och järnväg med tranport av farligt gods.



Utifrån de rekommenderande skyddsavstånden, bedöms riskerna som acceptabla. 
Byggrätten möjliggör visserligen inte specifikt småhusbebyggelse men möjliggör 
endast en våning och är begränsad i sin omfattning. Befintlig byggnad innehåller 
8 lägenheter med karaktär av radhusbebyggelse. Byggrätten bidrar inte till att en 
större mängd människor föväntas uppehålla sig inom riskområdet, och inte heller 
särskilt utsatta människor vilket vore en risk om även vård skulle möjliggöras. Det 
bullerplank som ska uppföras mellan byggrätten och järnvägen utgör även en viss 
skyddsbarriär, för vätskor som kan orsaka pölbrand.

Övriga byggrätter ligger mer än 150 meter från järnvägen.

Trafik
Tivedsvägen löper utmed planområdets södra gräns, Lars Lindahls väg, i 
planområdets centrala del, går i nordsydlig riktning och övergår så småningom i 
Järnvägsgatan, längst i öster. Lars Lindahls väg utgör även en tvärgata åt öster där den 
blir återvändsgränd. Hjalmar Thyrs väg utgör gränsen i väster och villabebyggelsen 
längs Villagatan är gräns i öster.

Gång- och cykelvägar finns idag genom och angränsande till området.

Kollektivtrafiken är begränsad i området idag. Det handlar till största del om 
skolskjuts till Saltängsskolan på vardagar. En buss, med främst pendlare till 
verksamheter inom industriområdet i norr, passerar området på vardagar. 

Enligt detaljplanen kan Lars Lindahls väg öppnas upp för att göra gatunätet mer öppet 
och strukturerat. Tavernagatan och Casselgatan förlängs in i området och angör Lars 
Lindahls väg.

Nya lokalgator ska anläggas i området för att dels binda ihop omgivande gatustruktur 
och dels för att skapa mindre kvarter. Trafiken kommer på detta sätt att spridas ut på 
flera gator vilket minskar belastningen lokalt. 

Antalet tillkommande fordon, på grund av de bostäder som detaljplanen möjliggör för, 
beräknas till omkring 40, vilket inte kan anses innebära en stor miljöbelastning och 
bullerproblematik. 

Trafiken kommer till största del att ha målpunkter inom området men det finns också 
en del genomgående trafik.

Vid en exploatering av området kommer nya gång- och cykelvägar (G/C-vägar) att 
anläggas och befintliga till stora delar att ändras på eller dras om. Det är viktigt att 
området blir väl tillgodosett med G/C-vägar för att göra det attraktivt och tillgängligt 
samt möjliggöra för att säkra transporter till andra delar av tätorten och övriga 
kommunen kan utföras.



En utveckling av Saltängsområdet skulle kunna innebära en större efterfrågan på 
busslinjetrafik. Det kan därför bli aktuellt med en översyn av existerande linjenät. Det 
är av största vikt att en dialog med Region Örebro, och/eller det/de bussföretag som 
bedriver verksamheten i Laxå, kommer till stånd.

Detaljplanen är utformad så att parkering ska anordnas inom kvartersmark.

Teknisk försörjning
Befintliga vatten- och avloppsledningar finns inom och angränsande till området, 
vilket är detsamma för elledningar och dagvattensystem.

Fjärrvärmeledningar går genom området vilka de nya fastigheterna kan anslutas till.

Fibernät finns i stora delar av Laxå tätort och i närheten av planområdet. Möjlighet till 
anslutning till detta finns. 

Telenätet som gränsar till området är möjligt att anslutas till. Det befintliga 
elnätets kapacitet kan räcka för anslutning av de nya fastigheterna, ett område för 
transformatorstation finns i plankartan, för möjlig utökning av elnätets kapacitet.

De starkströmsledningar som sträcker sig genom planområdet, avses flyttas om behov 
uppstår. Flytten sker på bekostnad av den som initierar flytten.



Genomförandefrågor

Tidplan
Samråd: Sommar 2012
Granskning: Våren 2013
Kompletterande granskning: Vår 2017
Antagande: Vår 2017
Laga kraft: Vår 2017

Fastighetsbildning
För att säkerställa att planens användnings - och egenskapsbestämmelser 
implementeras i enlighet med planens syfte bör kommunen säkerställa att 
fastighetsbildning sker innan mark säljs och bygglov söks.

Området som avses användas som kolonilottsområde bör ägas av kommunen, eller 
annan huvudman, med arrendesystem för kolonilotterna.

VA och el
Bebyggelsen inom planområdet avses anslutas till det kommunala VA-nätet. 
Dagvattnet kommer att hanteras lokalt inom planområdet men även inom befintligt 
ledningsnät. Tappkranar för vatten ska finnas i anslutning till kolonirådet för att 
underlätta för verksamheten som ska bedrivas där.

För det nya bostadsområdets elförsörjning kan en ny transformatorstation behöva 
skapas. Plankartan möjliggör detta i områdets södra del. 

Planområdet kan anslutas till det befintliga telenätet.

Avfall
Hushållsavfallet hanteras enskilt av varje hushåll och källsorteras enligt de direktiv 
och föreskrifter som finns i kommunen.

Brandvattenförsörjning och brandbekämpning
Brandvattenförsörjningen i området utvecklas och dimensioneras för att täcka det 
behov som uppstår i samband med att den nya bebyggelsen tillkommer. 

Gång- och cykelvägar inom området ska anläggas på ett sådant sätt att erforderligt 
axeltryck för räddningsfordon uppfylls, så att brandbekämpning ska kunna ske på ett 
tillfredsställande sätt.

Genomförandetid
Genomförandetiden för denna plan är fem år.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats.

Ekonomiska frågor
Planarbetet bekostas av Laxå kommun/Sydnärkes byggförvaltning.

Kommunen ansvara och bekostar byggnation, drift och underhåll av bullerplank. 
Allmänna ledningar, inom områden markerade med ”u” på plankartan, kan 
säkerställas med ledningsrätt.



Fastighetskonsekvensbeskrivning

Fastigheter inom planområdet Konsekvenser

Bjursnäs 1:190

Laxå- Röfors Järnväg 2:1

Saltängen 12:2

Saltängen 12:88

Saltängen 12:100

Saltängen 12:101

Fastigheten är idag planlagd som park/plantering. 
Den nya detaljplanen möjliggör parkmark och en viss 
utökning av villatomterna i öst. Fastighetsreglering kan 
bli aktuell för att särskilja användningsområdena.

Fastigheten består av äldre banvall och 
regeleras i den nya detaljplanen som gång- och 
cykelväg. Genomförande av planen kräver inte 
fastighetsreglering.

Detaljplanen innefattar en mindre bit av 
fastigheten som gatumark, vilket är den befintliga 
användningen. Genomförande av planen kräver inte 
fastighetsreglering.

Gällande detaljplan anger bostäder för fastigheten. Den 
nya detaljplanen anger bostäder, centrumverksamhet 
och vård. Genomförande av planen kräver inte 
fastighetsreglering.

Gällande detaljplan anger bostäder, centrumverksamhet 
och allmänt ändamål för fastigheten. Den nya 
detaljplanen anger bostäder, centrumverksamhet 
och vård. Fastighetsreglering bör genomföras för 
att anpassa fastigheten till den nya detaljplanens 
användningsgränser.

Detaljplanen påverkar delvis fastigheten. 
Genomförande av planen kräver inte 
fastighetsreglering men det kan bli lämpligt för att 
säkerställa en relevant fastighetsindelning.

Alla bostadsfastigheter längs med Villagatan, vars fastighetsgräns gränsar mot 
planområdet, har möjlighet att fastighetsregleras för att utöka sin fastigheter med det 
område som har lagts ut som bostadsmark i detaljplanen.

Kommunen har rätt att lösa in allmänna platser, utan överenskommelse med 
fastighetsägare.

I detaljplanen är gatu-, park- och naturmark utlagd som allmän platsmark (allmänt 
tillgänglig mark) med kommunalt huvudmannaskap. Laxå kommuns förvärv av allmän 
platsmark kommer att ske genom fastighetsregleringar när detaljplanen har vunnit laga 
kraft. Drift och underhåll av gator inom detaljplanen bekostas med skattemedel.



Saltängen 12:109

Saltängen 12:111

Saltängen 12:145

Saltängen 12:180

Saltängen 12:185

Saltängen 12:222

Saltängen 12:223

Saltängen 12:225

Saltängen 12:227

Saltängen 15:1

Detaljplanen påverkar fastigheten genom olika 
användningsområden för centrumverksamhet, odling, 
salutorg och gatuområde. Genomförande av planen 
kräver inte fastighetsreglering men det kan bli lämpligt 
för att säkerställa en relevant fastighetsindelning.

Detaljplanen påverkar fastigheten marginellt. 
Genomförande av planen kräver inte 
fastighetsreglering men det kan bli lämpligt för att 
säkerställa en relevant fastighetsindelning.

Detaljplanen anger bostäder, centrumverksamhet 
och vård. Genomförande av planen kräver inte 
fastighetsreglering.
Detaljplanen anger bostäder, centrumverksamhet 
och vård. Genomförande av planen kräver inte 
fastighetsreglering.

Detaljplanen påverkar fastigheten genom att den 
delas upp av en användningsgräns som separerar 
användningarna koloniområde från bostäder, 
centrumverksamhet och vård. Genomförande av planen 
kräver inte fastighetsreglering men det kan bli lämpligt 
för att säkerställa en relevant fastighetsindelning.

Fastigheten innefattar befintlig skola. Genomförande 
av planen kräver inte fastighetsreglering men det kan 
bli lämpligt att utöka fastigheten för att innefatta hela 
användningsområdet för skola i detaljplanen.

Inom fastigheten anger detaljplanen ett flertal skilda 
användningsområden. Genomförande av planen kräver 
fastighetsreglering.

Inom fastigheten anger detaljplanen ett flertal skilda 
användningsområden. Genomförande av planen kräver 
fastighetsreglering.

Gällande detaljplan anger bostäder för fastigheten. 
Den nya detaljplanen anger koloniområde. 
Fastightsreglering kan behövas för att sammanfoga 
med delar av fastigheter i öst.

Inom fastigheten anger detaljplanen ett flertal skilda 
användningsområden. Genomförande av planen kräver 
fastighetsreglering.

Fastigheter inom planområdet Konsekvenser
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