
Laga krafthandling

Dnr: KS 2021-160

Antagen: KF 2022-06-22 §84
Laga kraft: 2022-07-15

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

Centrala Nyhammaren
- delen Lassåna 3:289

ÄNDRING AV DETALJPLAN (ÄDP) FÖR



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.

Delar av innehållet i en detaljplan kan dock ändras genom ett särskilt förfarande som 
kallas Ändring av detaljplan (ÄDP).

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

Denna ändring av detaljplan följer ett 
standardförfarande enligt PBL 2010:900.

I arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplaner tillämpas i de fl esta fall ett 
standardförfarande enligt PBL kap 5 § 7. Planprocessen inleds med ett samråd. 
Kommunen samråder om planförslaget med sakägare, kommunala instanser och 
förvaltningar, statliga myndigheter, fastighetsägare, organisationer m fl . Efter samrådet 
bearbetas och justeras planförslaget utifrån inkomna synpunkter. 
Planförslaget ställs därefter ut för granskning vilket ger sakägare, kommunala 
instanser och förvaltningar, statliga myndigheter, fastighetsägare, organisationer m fl . 
ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget. Framförallt ges möjlighet 
att ta del av de ändringar som gjorts mellan samråd och granskning. 
Efter granskningen kan mindre justeringar göras innan planen går till antagande. 
Beslut tas i Kommunfullmäktige, men i vissa fall är antagandebesluten delegerade
 till Kommunstyrelsen. Beslutet om att anta en detaljplan kan överklagas av dem 
som skriftligen framfört synpunkter under samråd eller granskning och inte fått sina 
synpunkter tillgodosedda. Om ingen överklagar beslutet vinner detaljplanen laga kraft 
tre veckor efter att beslut om antagande tillkännagivits. 

Standardförfarande
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Handlingar
Planhandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:1000 (ursprunglig plankarta 1982), med ändringar
- Planbeskrivning (denna handling)
- Fastighetsförteckning
- Undersökning om betydande miljöpåverkan

Bakgrund och syfte
Ägaren till fastigheten Lassåna 3:289, belägen intill korsningen Aulins väg och 
Målarstigen, inkom med ansökan om planbesked 2021-04-06. Fastighetsägaren önskar 
upphäva det utfartsförbud som råder i gällande detaljplan för att få möjlighet att göra 
in- och utfart mot Aulins väg istället för som idag bara mot Målarstigen.

Planprocessen
Denna ändring av detaljplan handläggs med standardörfarande enligt PBL 2010:900.

Vid en ändring av detaljplan, liksom vid all planläggning, är utgångspunkten 
lämplighetsprövning enligt 2 kap PBL. Vid ändring av detaljplan görs dock inte någon 
fullständig lämplighets- och lokaliseringsprövning. Prövningen ska enbart omfatta den 
eller de planbestämmelser som läggs till, justeras eller tas bort. Övriga delar av planen 
är redan prövade i samband med den ursprungliga planläggningen och behöver därför 
inte prövas på nytt.

Miljöbedömning
Enligt plan-och bygglagen (PBL) 4 kap 34 § ska en miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Denna ändring av detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. En 
miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har därför inte 
upprättats enligt kraven i PBL 4 kap 34 §. 

Enligt 2 kap 10 § PBL ska miljökvalitetsnormer, utifrån föreskrifter i 5 kap 
miljöbalken, följas vid planläggning. Planförslaget bedöms inte medföra några 
förändringar som kan innebära att miljökvalitetsnormer överskrids. 

ÄNDRING AV DETALJPLAN (ÄDP):

Centrala Nyhammaren - delen Lassåna 3:289
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Därutöver har det bedömts lämpligt att minska ytan som inte får bebyggas (prickmark) 
ut mot Aulins väg vilket ansluter till hur grannfastigheten redan bebyggts längs samma 
gata.
 
Läge och omfattning
Fastigheten Lassåna 3:289 är belägen intill Aulins 
väg och Målarstigen i området Nyhammaren i södra 
delen av Laxå tätort. Fastightens areal är 915 m².

Markägarförhållanden
Den mark som berörs av planändringen är i privat ägo.

�

ÄNDRINGSPLANENS HUVUDDRAG
Ägaren till fastigheten Lassåna 3:289, belägen intill korsningen Aulins väg och 
Målarstigen, inkom med ansökan om planbesked 2021-04-06. Fastighetsägaren önskar 
upphäva det utfartsförbud som råder i gällande detaljplan för att få möjlighet att göra 
in- och utfart mot Aulins väg istället för som idag bara mot Målarstigen. Ändringen 
ansågs rimlig varför positivt planbesked meddelades.

Fastigheten Lassåna 3:289, tillika läget fär ändringen av detaljplanen, är 
markerat med röd avgränsning.

Ändringsområdets läge i Laxå tätort.

Aulins väg

M
ålarstigen

Lassåna 3:289
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Riksintressen
Ändringsområdet berörs inte av något riksintresse. 

Översiktsplan
Ändringen strider inte mot översiktsplanen.

Gällande/underliggande detaljplan
Förslag till stadsplan centrala Nyhammaren (Laga kraft: 1982-06-23).
Enligt gällande detaljplan får fastigheten, liksom omgivande tre kvarter, bebyggas 
med friliggande bostäder i en våning. Byggnader får inte uppta större byggnadsarea än 
200 m² och källare får inte anordnas. Utfartsförbud gäller mot Aulins väg. Kvarteren 
norr om Aulins väg är också reglerade för bostadsbebyggelse och bebyggda med 
villor. Den gällande detaljplan reglerar utöver bostadsbebyggelsen även en rad andra 
funktioner, exempelvis allmän platsmark som gator och grönområden, område för 
högspänningsleding, område för allmänt ändamål med fl era..

Gällande detaljplan (underliggande detaljplan) för Centrala Nyhammaren vann laga kraft 
1982. Observera att delar av denna detaljplan senare ersatts med nyare detaljplaner. Den gäl-
ler dock fortfarande för bland annat fastigheten Lassåna 3:289, tillika ändringsområdet, som 
är markerad med en röd avgränsning.
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FÖRUTSÄTTNINGAR

Befintlig bebyggelse, användningsätt med mera
Bostadsområdet som ändringsområdet tillhör är bebyggt i enlighet med gällande 
detaljplan, med friliggande bostäder. Ändringsområdet innefattar en huvudbyggnad 
som används som bostad. Området är traditionellt bostadskvarter med ett 30-tal villor. 
I anslutning till ändringsområdet löper Aulins väg i norr samt Målarstigen i väst. Dessa 
gator är planlagda som allmänna gator vilka kommunen ansvarar för och försörjer 
bostadsområdet. Befi ntlig in- och utfart till fastigheten är placerad mot Målarstigen, 
vilket är en återvändsgata med vändplats söder om ändringsområdet. I området 
förekommer ingen genomfartstrafi k utan trafi kmängden utgörs i princip av den trafi k 
som genereras av de boende i området.

ÄNDRINGAR
Manér för redovisning avändringar
Ändringarna i detaljplanen redovisas genom röda markeringar på underliggande/
gällande detaljplan. Denna planbeskrivning begränsas till att redovisa syftet med 
och beskriva konsekvenserna av ändringarna/tilläggen jämfört med underliggande 
detaljplan. Vid plantolkning ska de båda detaljplanerna, den underliggande planen och 
ändringen (ÄDP:n) läsas tillsammans. Den underliggande detaljplanen fortsätter att 
gälla – med undantag för de ändringar och tillägg som anges med röda markeringar på 
tillhörande ändringskarta.

Utformning och utförande

Följande två ändringar görs i detaljplanen:
· Utfartsförbudet mot Aulinsväg utgår (kryssade cirklar)
· Mark som inte får bebyggas (prickmark) längs Aulinsväg minskas från 6 till 2 meter 
   (streck över prickmark), utom närmast korsningen Aulinsväg/Målarstigen.

Utöver dessa ändringar av bestämmelser ges en genomförandetid på 5 år för 
ändringsområdet, vilket är lika med fastigheten Lassåna 3:289.

Utsnitt av ändringsom-
rådet, vilket är lika med 
fastighten Lassåna 3:289, 
som visar ändringarna 
som görs i gällande/under-
liggande detaljplan.
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Motivering till ändringarna

Utfartförbudet tas bort för att få körbar tillgång till östra halvan av bostadstomten, 
initialt för att anlägga en uppställningsplats för bil men på sikt möjlighet att bygga 
ett garage. En sådan tillfart från Målarstigen blockeras av bostadshusets placering. 
Trafi kintensiteten på Aulins väg är låg och motiverar inte ett utfartsförbud.
För att ge större fl exibilitet vid placering av en eventuell ny komplementbyggnad 
minskas gränsen för mark som inte får bebyggas (prickmark där byggnader inte 
får uppföras) ner från 6 meter till 2 meter mot Aulins väg. Detta harmonierar med 
grannfastigheten Lassåna 3:290 där komplementbyggnader redan placerats på 
motsvarande avstånd från gatan. Närmast korsningen Aulins väg-Målarstigen behålls 
6 meters byggnadsfritt avstånd för att byggnadskonstruktioner inte ska tillkomma som 
kan skymma sikten i korsningen.

Konsekvenser av planändringen
Konsekvenserna av planändringen är i huvudsak att fastigheten Lassåna 3:289 ges 
möjlighet att öppna en ny in- och utfart mot Aulinsväg. Det fi nns inget krav på att 
befi ntlig in- och utfart till fastigheten behöver ändras. En in- och utfart mot Aulins väg 
bedöms, med anledning av den låga trafi kmängden, inte påverka trafi ksäkerheten.
Justeringen av den mark som inte får bebyggas (prickmark) gör att en större yta av 
fastigheten kan komma att bebyggas, vilket är en anpassning till hur närområdet redan 
tidigare fått bebyggas.
Övriga planbestämmelser på plankartan förblir oförändrade.

Efter att ändringen 
av detaljplanen 
vunnit laga kraft 
kan in- och utfart 
anläggas även mot 
Aulins väg.

Aulins väg

M
ålarstigen
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Handläggning och tidplan
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt lagstiftningen i plan- och 
bygglagen (PBL - SFS 2010:900) som gäller från 1 januari 2015. Positivt planbesked 
gavs den 2 juli 2021. Handläggningen sker under vintern 2021-2022 och planen 
förväntas vinna laga kraft under andra kvartalet av 2022.

Antagande
Då detaljplanen handläggs med standardförfarande kommer planen att antas av 
kommunfullmäktige.

Genomförandetid
Genomförandetiden för ändringområdet är fem (5) år från den dag ändringen av 
detaljplanen (ÄDP) vinner laga kraft. Detta gäller hela ändringsområdets reglering, inte 
bara de ändringar som görs i ändringsplanen (ÄDP:n)

Huvudmannaskap
Ändringen berör enbart kvartersmark. Fastighetsägaren ansvarar för åtgärder inom 
kvartersmark. Inga förändringar i huvudmannaskap eller ansvar föreligger jämfört med 
underliggande/gällande detaljplan.

Avtal
Ett avtal om planläggningen (ÄDP:n) har träff ats mellan fastighetsägaren till Lassåna 
3:289 och Samhällsbyggnad Sydnärke. Upprättande av planhandlingar sker genom av 
fastighetsägaren engagerad konsult.
 
Fastighetsrättsliga frågor och fastighetsrättsliga konsekvenser
Planändringen förändrar inte förutsättningarna för fastighetsbildning och ger inga 
fastighetsrättsliga konsekvenser.

Planekonomi
Upprättandet av ändringen av detaljplanen (ÄDP:n) bekostas av ägaren till fastigheten 
Lassåna 3:289. Då plankostnaderna betalats genom planavtal får planavgift inte tas ut 
samband med framtida bygglovgivning. Ändringen av detaljplanen (ÄDP:n) innebär 
i övrigt inga förändringar av kostnadsansvar jämfört med underliggande/gällande 
detaljplan.

MEDVERKANDE I PLANARBETET
Planhandlingarna har upprättats av konsult i samverkan med Samhällsbyggnad Sydnärke.

Bosse Björk    Fredrik Idevall
Planarkitekt    Samhällsbyggnadschef
K-Konsult Karlskoga
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BILAGA 1    Plankarta med ändringar (ÄDP)
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