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Detaljplan för fastighet Bjursnäs 5:1 (Bergfästet) 

Laxå kommun, Örebro län. 

Sammanfattning av planförslaget 

Efter beslut i kommunstyrelsen (2021-02-24 §51) fick Samhällsbyggnad Sydnärke uppdraget att ta 

fram en ny detaljplan för fastigheten Bjursnäs 5:1 som möjliggör för markanvändningarna centrum 

och bostäder. I gällande detaljplan regleras markanvändningen C (samlingslokaler och dylikt) inom 

fastighet Bjursnäs 5:1. Fastighetsägaren önskar få bygglov för att omvandla delar av fastigheten till 

bostäder. Då bostäder inte ingår i markanvändningen C behöver detaljplanen ändras för att skapa 

möjlighet till bostäder innan bygglov kan ges. 

Samrådet 

I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 17 § har planförslaget varit ute på samråd under 

tiden mellan 2021-05-25 och 2021-06-16. Berörda sakägare, kommunala instanser, statliga 

myndigheter, berörda fastighetsägare, organisationer och övriga berörda har beretts tillfälle för 

samråd. Förslaget har varit utsänt för kännedom via brev till berörda och funnits tillgängligt på 

Samhällsbyggnad Sydnärkes hemsida. Efter samrådet har x yttranden inkommit. I detta dokument 

sammanställs och besvaras inkomna synpunkter som berör detaljplanen. Samtliga yttranden finns att 

tillgå i sin helhet på Sydnärkes Byggförvaltning.  

Yttranden har lämnats av: 

Namn Inkommit 

1. Länsstyrelsen Örebro län 2021-06-14 

2. Lantmäteriet  2021-06-09 

3. Trafikverket 2021-06-08 

4 Sydnärkes kommunalförbund 2021-06-07 

5. Nerikes Brandkår  2021-05-25 

6. Postnord 2021-06-02 
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7. Sydnärkes mil jönämnd 2021-06-18 

 
 

1. Länsstyrelsen Örebro län  

Sammanfattning: 

Bedömning enligt 11 kap. 10 § PBL 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända 

förhållanden att frågor som berör människors hälsa måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet 

med vad som anges nedan för att ett antagande inte ska prövas av Länsstyrelsen. 

 
Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL 
 
Förorenade områden 
I planbeskrivningen anges att det i närheten av fastighet Bjursnäs 5:1 finns tre potentiellt förorenade 

områden; förorenat sediment i Laxån samt två drivmedelsstationer söder om planområdet. Kommunen 

anger att drivmedelsstationerna är avförda utan åtgärd vilket skulle innebära att det inte behövts någon 

sanering eller liknande på platsen. Länsstyrelsen vill dock uppmärksamma att Statoil 

Midsommarberget var i drift då det inventerades, vilket är orsak till att ingen vidare åtgärd har skett 

och risk för förorening kan därför inte uteslutas. Enligt Länsstyrelsens databas EBH-stödet, för 

potentiellt eller konstaterat förorenade områden, finns dessutom ytterligare ett objekt söder om 

planområdet, ”Landstingets verkstäder Laxå, Industrigymnasiet” som är angett som verkstadsindustri 

– med halogenerade lösningsmedel.  

 

Länsstyrelsen anser att kommunen behöver bemöta ovanstående uppgifter och bedöma risk utifrån 

närliggande misstänkta föroreningar. Kommunen behöver göra en bedömning om kompletterande 

undersökning behövs för att påvisa lämplighet för planerad förändrad markanvändning.  

 
Trafikbuller 
Planområdet ligger i anslutning till flera gator, bl.a. Röforsvägen som i planbeskrivningen anges vara 

en vältrafikerad väg. I planhandlingarna finns ingen bullerutredning, men på grund av planområdets 

läge regleras planområdet med en utformningsbestämmelse om trafikbuller i enlighet med de 

riktvärden vid fasad som anges i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Då 

planområdets läge även innebär att riktvärden för uteplats riskerar att överskridas anser Länsstyrelsen 

att plankartan behöver kompletteras med en planbestämmelse som anger att minst en uteplats som 

anordnas i anslutning till bostadsbyggnad ska anordnas eller utformas på så sätt att 50 dBA ekvivalent 

ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplatsen inte överskrids.  
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Kommentar: 

Plankartan kompletteras med planbestämmelse om att minst en uteplats ska utformas så att 50 dBA 

ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats inte överskrids.  

 

2. Lantmäteriet 
 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade maj 2021) har följande noterats:  

 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  
 

Grundkarta 

• Alla linjer i grundkartan ser likadana ut, vilket gör kartan svårläst  

• Teckenförklaring till grundkartan saknas.  

• Angivelse om aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga detaljer i 

grundkartan saknas.  

• Angivelse om koordinatsystem i plan resp. höjd saknas.  

• I grundkartan saknas fastighetsbeteckningar. Det är viktigt att fastighetsbeteckningarna 

redovisas för att göra det lätt för den som är be-rörd av planen att hitta respektive fastighet på 

plankartan.  

 

Plankartan 
Rubriken på plankartan är ”Detaljplan för fastighet Bergfästet 5:1”. Det bör vara ”Detaljplan för 

fastighet Bjursnäs 5:1”.  

 

Berörda detaljplaner 
Eftersom en remsa med gatumark utanför Bjursnäs 5:1 tagits med i detaljplanen så ser det ut som att 

även Detaljplan: Tivedsvägen mellan Orrstigen och Röforsvägen, Laxå tätort 1860-P99/3, i mindre 

omfattning berörs av detaljplanen. Då borde det framgå av planbeskrivningen.  

 
Delar av planen som bör förbättras/ses över  
 

Utnyttjandegrad 
Utifrån de linjerna för den befintliga byggnaden som syns i plankartan så ser det ut som att nuvarande 

byggnad skulle kunna bli planstridig när en största byggnadsarea på 40 % av fastighetsarean används. 

Kommunen har säkerligen ett bättre material än Lantmäteriet för att kunna bedöma detta, men det kan 

vara värt att kontrollera när byggnaden är tänkt att vara kvar. 

Kommentar: 

Grundkartan uppdateras efter Lantmäteriets synpunkter. Vidare justeras rubriken på plankartan till 

korrekt fastighet. Lantmäteriet har rätt att även detaljplan Tivedsvägen mellan Orrstigen och 

Röforsvägen, Laxå tätort 1860-P99/3 är inom planområdet. Detta läggs till i planbeskrivningen. 
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Utnyttjandegraden har kontrolleras och befintliga byggnaden är 46 % av fastigheten. Bestämmelsen 

utökas till 50 %.  

 

3. Trafikverket 

Sammanfattning: 

Har inget att erinra i ärendet. 

 

4. Sydnärkes kommunalförbund 

Sammanfattning: 

Sydnärkes kommunalförbund har inga synpunkter på förslaget till detaljplan i sig. Förbundet noterar 

dock, eftersom planförslaget ska öppna upp för bostäder på aktuell fastighet, att beskrivning av 

avfallshantering inom fastigheten saknas. 

Kommentar: 

Noterat 

 

5. Nerikes Brandkår 

Sammanfattning: 

Efter att ha tagit del av ovanstående handlingar meddelas att Nerikes Brandkår inte har några 

synpunkter i samrådsskedet.  

 
6. PostNord 

Sammanfattning: 

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en lådsamling vid 

infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. 

Kontakta PostNord i god tid för dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med 

nybyggnation och förändring av befintlig detaljplan. En placering som inte är godkänd leder till att 

posten inte börjar delas ut till adressen. 
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Kommentar: 

Noterat 

 

 

7. Sydnärkes miljönämnd 

Sydnärkes miljönämnd ställer sig positiv till detaljplanen på fastigheten Bjurnsnäs 5:1. 

Miljönämnden har följande synpunkter:  

 

Blomsterlupin inrapporterad i artportalen 2017 intill fastigheten. Om blomsterlupin hittas på 

fastigheten bör arten hanteras varsamt för att inte bidra till en större spridning. Blomsterlupin är 

en invasiv främmande art som är väldigt problematisk och konkurrerar ut våra inhemska arter. 

Arten står inte med på EU-förteckningen på invasiva arter och omfattas därför inte av några lagar.  

 

Kommentar: 

Noterat 

 

Förslag till revidering av detaljplan för fastighet Bjursnäs 
5:1 (Bergfäset) Laxå kommun, Örebro län. 

Samhällsbyggnad Sydnärke har bedömt att det är lämpligt att gå vidare med följande justeringar: 

• Riskbedömning av de förorenade områdena har utförts och motiverats i planbeskrivningen 

• Plankartan kompletteras med planbestämmelse om att minst en uteplats ska utformas så att 50 

dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats inte överskrids. 

• Rubriken justeras 

• Grundkartan uppdateras 

• Detaljplan: Tivedsvägen mellan Orrstigen och Röforsvägen, Laxå tätort 1860-P99/3 

inkluderas i planbeskrivningen 

• Utnyttjandegraden utökas till 50 % 

• Avfallshantering inkluderas i planbeskrivningen 

 
 

Samrådsredogörelsen har upprättats av Samhällsbyggnad Sydnärke 

 

Patrik Igelström Torun Andersson Fredrik Idevall  

Planarkitekt  Planarkitekt  Samhällsbyggnadschef 

 


