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Detaljplan för del av fastighet Laxåskogen 1:297 m.fl. 

Laxå kommun, Örebro län. 

Sammanfattning av planförslaget 

Planförslaget syftar till att skapa möjlighet för besöksanläggning, centrum och detaljhandel med en 

högsta tillåten nockhöjd på 13 meter. Planförslaget ligger i direkt närhet till E20. Där det idag finns en 

befintlig gång- och cykelväg från Revirvägen och söderut under E20 föreslås markanvändningen park 

med egenskapsbestämmelsen gång cykel för att göra det fortsatt möjligt med gång- och cykelväg.  

Samrådet 

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

tiden mellan 2020-05-14 och 2020-06-05. 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 

byggförvaltningens hemsida. Efter samrådet har 12 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 2020-06-04 

2. Lantmäteriet 2020-06-03 

3. Trafikverket 2020-05-29 

4 Sydnärkes kommunalförbund 2020-06-02 

5. Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-01 

6. Nerikes Brandkår 2020-05-26 

7. Vattenfall  2020-05-28 
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8. Skanova 2020-05-14 

9. Postnord 2020-05-25 

10. Sydnärkes miljönämnd 2020-06-05 

11. Ellevio 2020-06-05  

12. Kulturnämnden 2020-05-28 

 
 

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 riksintresse för kommunikationer, väg E20, samt människors 

säkerhet måste lösas på ett tillfredställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett 

antagande inte ska prövas av Länsstyrelsen.   

Riksintresse för kommunikationer, E20 

Planområdet ligger intill E20 som är riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8§ miljöbalken. På 

plankartan finns en planbestämmelse som anger att bygglov inte får ges förrän vägräcke mot led för 

farligt gods kommit till stånd. Länsstyrelsen vill uppmärksamma Trafikverkets ståndpunkt att ett 

vägräcke i den klass som förhindrar lastbilar från att kana av vägbanan inte får uppföras på platsen. Ett 

sådant räcke skulle försämra drift och underhåll av vägen och därmed riskera påverka E20 negativt. 

Räcken som förhindrar lastbilar från att lämna vägområdet sätts generellt inte upp vid enskilda 

etableringar utan vid mer skyddsvärda områden som exempelvis vattentäkter. Planbestämmelsen 

behöver därmed tas bort på plankartan.  

Riskhantering, transporter med farligt gods 

E20 är rekommenderad primär led för farligt gods. Länsstyrelsen i Stockholms län har 2016 tagit fram 

riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods, vilket framgår 

av planbeskrivningen. 
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Enligt riktlinjerna rekommenderas ett skyddsavstånd på 75 meter mellan transportled för farligt gods 

och markanvändningarna besöksanläggning, centrum och detaljhandel. I planförslaget är det kortaste 

avståndet mellan E20 och byggrätt på dessa markanvändningar ca 30 meter.  

När kortare skyddsavstånd används än vad som rekommenderas i Länsstyrelsen i Stockholms län 

riktlinjer anser Länsstyrelsen att planhandlingarna behöver innehålla en riskanalys med tydlig 

motivering för att frångå rekommendationerna. I planförslaget hänvisas till en riskbedömning som 

togs fram 2017 för detaljplan för del av Laxåskogen 1:116 m.fl. i Laxå. I riskbedömningen gjordes 

slutsatsen att ett vägräcke är en viktig skadeförebyggande åtgärd för att behålla fordon som 

transporterar farligt gods i vägområdet och för att begränsa skador på omgivande bebyggelse vid 

olycka. Då ett vägräcke inte kan uppföras vid E20 på den aktuella platsen anser Länsstyrelsen att det 

behöver utredas om andra åtgärder, utöver de på plankartan, behöver vidtas för att risknivåerna ska bli 

acceptabla. Kommunen behöver därmed ta fram en riskutredning som utgår från förutsättningarna vid 

det aktuella planområdet. Enligt Trafikverket ska eventuella riskreducerande åtgärder placeras utanför 

E20: vägområde.  

Råd enligt 2 kap. PBL 

Överrensstämmelse med översiktsplan 

Detaljplanen strider inte mot översiktsplanen.  

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar 

kommunens åsikt.  

Förorenade områden 

Länsstyrelsen vill informera om att de potentiellt och identifierade förorenade områden som nämns i 

planbeskrivningen har utifrån information i Länsstyrelsens databas över misstänkt och konstaterade 

förorenade områden (EBH-stödet) tilldelats branschklass 2, inte riskklass 2. 

Planbestämmelser 

I en detaljplan ska kommunen, enligt 4 kap. 5 § PBL, bestämma användningen och utformningen av 

allmänna platser som kommunen är huvudman för. Mot bakgrund av detta bör utformningen av 

parkmarken preciseras med egenskapsbestämmelse på plankartan, såsom gång och cykel.  
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Kommentar: 

Texten gällande förorenade områden revideras till branschklass 2 istället för riskklass 2.  

 

Parkmarken preciseras till att innehålla egenskapsbestämmelse om gång och cykel.  

Ny riskutredning har tagits fram för att säkerställa aktuellt planförslags rimlighet i relation till 

riskerna vid E20. Plankartan revideras med bestämmelser som denna föreslår.  

 

Planområdet revideras till att inte ligga diktan mot E20 utan lämnar plats för vägområdet.  

 

2. Lantmäteriet 

Sammanfattning: 

Delar av planen som bör förbättras 

Markens anordnande och bebyggandets omfattning 

Lantmäteriet vill uppmärksamma kommunen på att bestämmelserna n1 och n2 har relaterats till 

fastighetsarean. Eftersom fastigheterna är belägna även utanför planområdet så kan bestämmelserna 

komma att bli svårtolkade. Laxåskogen 1:297 areal enligt fastighetsregistret är 27203 kvm och 

Laxåskogen 1:13s areal är 233996 kvm. Lantmäteriet noterar att det är vanligt att bestämmelser av 

denna typ istället relateras till fastighetens area inom användningsområdet.  

 

Detsamma gäller för bestämmelse e1 som också relateras till fastighetsarean.  

U-område saknas 

Längs med idrottsvägen och in på den blivande kvartersmarken söder om Revirvägen går en befintlig 

ledningsrätt för starkströmsledningar till förmån för Laxå Laxåskogen 22:12. Det finns dock inget u-

område utlagt i den aktuella sträckningen på plankartan. Utan u-område kan ledningsdragningen för 

allmänna ändamål bli planstridigt. Om det är kommunens avsikt att ledningen ska tas bort behöver 

detta beskrivas i planbeskrivningen. I annat fall är det oftast lämpligt att plankartan kompletteras med 

u-område.  

Markägoförhållanden 

Under rubriken markägoförhållanden i planbeskrivningen framgår att tre fastigheter berörs av 

planförslaget. Lantmäteriet kan inte se att fastigheten Laxåskogen 1:296 är berörd av det planförslag 

som skickats ut för samråd.  
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Delar av planen som skulle kunna förbättras  

Plankartan följer inte Boverkets rekommendationer 

Regeringen har i flera sammanhang betonat vikten av att detaljplaner utformas på ett enhetligt sätt för 

att underlätta framtida digitalisering och förenkla byggprocessen. Detaljplanen tas fram enligt PBL 

med de regler som gäller för detaljplaner med planstart från och med januari 2015. För denna typ av 

detaljplaner bör som bekant ”Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan” 

tillämpas. Plankartans utformning uppfyller inte dessa råd på följande punkter: Det finns ingen 

användning som ska vara vit färg enligt rekommendationerna.  

Kommentar: 

Bestämmelse om andel hårdgjord yta formuleras om till att endast xx % av användningsområdet får 

hårdgöras. 

 

Bestämmelse om att högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per användningsområde är 45 %.  

 

U-område infogas i plankartan till förmån för befintliga allmännyttiga ledningar.  

 

Fastigheten Laxåskogen 1:296 tas bort från text om vilka fastigheter som ingår i planområdet.  

 

De olika användningsbestämmelserna tilldelas sin rekommenderade färgsättning bland 

förteckningen av planbestämmelserna.  

 

3. Trafikverket 

Sammanfattning: 

I plankartan har ett villkor införts som säger att bygglov inte får ges förrän vägräcke mot led för farligt 

gods (E20) uppförts. Trafikverket informerar att ett vägräcke i den klass som förhindrar lastbilar från 

att kana av vägbanan inte får uppföras. Ett sådant räcke skulle försämra drift och underhåll av vägen 

och därmed riskera att påverka E20 som är ett riksintresse negativt. Räcken som förhindrar lastbilar 

från att lämna vägområdets sätts generellt inte upp vid enskilda etableringar utan vid mer skyddsvärda 

områden som exempelvis vattentäkter. Om riskerna inte blir acceptabla utan ett skyddsräcke får 

kommunen redovisa andra åtgärdsförslag som gör att risknivåerna blir acceptabla. Eventuella 

riskreducerande åtgärder ska placeras utanför vägområdet tillhörande E20.  
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Trafikverket anser att området närmast E20 som ligger inom vägområde ska utgå för att inte strida mot 

vägrätten, alternativt att PARK ersätts med bestämmelsen GENOMFART på den del som omfattas av 

vägområde.  

Kommentar: 

Användningen PARK längs med E20 tas bort och planförslaget berör därmed inte längre 

Trafikverkets vägområde. 

 

Ny riskutredning har tagits fram som istället visar på att en vall kan uppföras. I planbeskrivningen 

förs text in om att skyddsåtgärd ska uppföras inom kvartersmark och därmed inte längre beröra 

Trafikverkets vägområde.  

 

4. Sydnärkes kommunalförbund 

Sammanfattning: 

Sydnärkes kommunalförbund har inga erinringar mot förslaget till detaljplan.   

Kommentar: 

Noteras.  

 

5. Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanfattning: 

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till detaljplaneförslaget under förutsättning att en 

användning av aktuella fastigheter enligt förslaget innefattar åtgärder för en trafiksäker miljö runt 

Lindåsens förskola och Centralskolan, där man särskilt beaktar möjligheten att lämna och hämta barn 

på ett säkert sätt och att oskyddade trafikanter har tillgång till säkra gång- och cykelstråk.  

Kommentar: 

Den gång och cykelväg som sträcker sig under E20 mot Centralskolan och Lindåsens förskola ges 

fortsatt stöd för i planförslaget med hjälp av egenskapsbestämmelsen gång och cykel.  

 

I planförslaget står att backrörelser ut på gatan ska undvikas och att alla backrörelser skall kunna 

ske inom fastighet. Detta bedöms medföra att den trottoar som sträcker sig förbi planområdet 

fortsatt ska vara säker för oskyddade trafikanter.  
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6. Nerikes Brandkår 

Sammanfattning: 

Med anledning av byggnadernas höjd och byggnadsarea bör det högre värdet gällande 

brandvattenförsörjningen som specificeras i detaljplanen eftersträvas, d.v.s. minst 900 liter/minut och 

maximalt 250 meter mellan brandposter.  

I detaljplanen specificeras åtgärder som ska kompensera för det korta avståndet till primär transportled 

för farligt gods, E20. I detaljplanen bestäms att fasader som vetter mot E20 ska utföras i brandteknisk 

klass EI30. PM riskbedömning ger ett annat värde där väggar rekommenderas utföras i klass REI 90-

M med fönsterpartier i klass EI30. Värdena i detaljplanen bör korrigeras så att de stämmer överens 

med riskbedömningen.   

Kommentar: 

Rekommenderad minsta kapacitet i markbrandposter ändras till minst 900 liter/ minut och 

maximalt inbördes avstånd på 250 meter. 

 

Ny riskutredning har tagits fram för aktuellt planområde. Planbestämmelserna har korrigerats till 

att stämma överens med ny riskutredning. Planbestämmelse om att fasad ska utgöras i lägst 

brandteknisk klass EI30 kvarstår därmed.   

 
7. Vattenfall 

Sammanfattning: 

Vattenfall har inga elanläggningar inom planområdet och har därför inget att erinra.  

Kommentar: 

Noteras.  

 

8. Skanova 

Sammanfattning: 

Generellt önskar Skanova att så långt som möjligt behålla befintliga tele-anläggningar i sitt nuvarande 

läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer vid flytt. Tvingas Skanova vidta 

undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att 

den part som initierar åtgärden även bekostar den. Skanova utgår från att nödvändiga åtgärder i telenät 

till följd av planförslaget kommer att framgå av planhandlingarna.  
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Kommentar: 

U-områden har införts på plankartan som är minst 2 meter från närmaste ledning.  

 

9. 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.  

Kommentar: 

Noterat.  

 

10. Sydnärkes miljönämnd 

Sammanfattning: 

Området är redan planlagt och byggnation redan möjlig på större delen av området. Planförslaget torde 

ta större hänsyn till E20 än nuvarande plan gör. Avseende eventuella föroreningar är de kända 

föroreningspunkterna på relativt långt avstånd. Miljönämnden förutsätter att en eventuell exploatör 

följer bestämmelserna och omedelbart avbryter arbetet och kontaktar miljöförvaltningen om misstänkt 

förorening skulle stötas på. Området är inte besökt i fält med platsens karaktär gör det mindre 

sannolikt att några höga naturvärden finns.  

Kommentar: 

Ny riskutredning har tagits fram för aktuellt planförslag och riskerna mot E20 bedöms därmed 

tagits tillräcklig hänsyn till. 

 

11. Ellevio 

Sammanfattning: 

Inom aktuellt område finns befintliga jordkabelledningar för högspänning 10kV samt lågspänning 0,4 

kV. 

Om befintliga jordkabelledningar måste flyttas eller ändras tillfälligt, får den som begär detta stå för 

kostnader.  
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För att klara områdets elförsörjning måste nya jordkabelledningar läggas från den befintliga 

nätstationen Centralskolan till de olika byggnaderna. Alla schaktningsarbeten för områdets 

elförsörjning inom planområdet bekostas av exploatören.  

Planförslaget behöver kompletteras med u-område, för befintliga och planerade ledningar.  

För övrigt har Ellevio inget att erinra mot planförslaget.  

Kommentar: 

Ett 4 meter brett u-område infogas i plankartan.  

 
 

12. Kulturnämnden 

 

Sammanfattning: 

Kulturnämnden ställer sig positiv till förslaget till detaljplan. Nämnden har en synpunkt på att det inte 

finns någon tillfredställande korsning för gång- och cykeltrafikanter vid Revirvägen och Idrottsvägen.  

Kommentar: 

Aktuellt planförslag hanterar inte gatumarken i anslutning till planområdet och kan därmed inte 

reglera korsningens utformning. För att skapa en tillfredställande korsning föreslås att ansvarig 

tjänsteperson kontaktas.  
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Förslag till revidering av detaljplan för del av fastighet 
Laxåskogen 1:297 m.fl. Laxå kommun, Örebro län.  

Sydnärkes Byggförvaltning har bedömt att det är lämpligt att gå vidare med följande justeringar: 

 Texten gällande förorenade områden revideras till branschklass 2 istället för riskklass 2. 

 Parkmarken preciseras till att innehålla egenskapsbestämmelse om gång och cykel.  

 Ny riskutredning har tagits fram för att säkerställa aktuellt planförslags rimlighet i relation 

till riskerna vid E20. Plankartan revideras med bestämmelser som denna föreslår.  

 Planförslaget föreslår inte längre park mellan kvartersmarken och ligger därmed inte längre 

diktan mot E20 utan lämnar plats för vägområdet.  

 Bestämmelse om andel hårdgjord yta formuleras om till att endast xx % av 

användningsområdet får hårdgöras. 

 Bestämmelse om att högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per användningsområde är 45 %.  

 U-område infogas i plankartan till förmån för befintliga allmännyttiga ledningar. 

 Fastigheten Laxåskogen 1:296 tas bort från text om vilka fastigheter som ingår i planområdet.  

 De olika användningsbestämmelserna tilldelas sin rekommenderade färgsättning bland 

förteckningen av planbestämmelserna.  

 Rekommenderad minsta kapacitet i markbrandposter ändras till minst 900 liter/ minut och 

maximalt inbördes avstånd på 250 meter. 

 

 U-områden har införts på plankartan som är minst 2 meter från närmaste ledning.  

 
 

Samrådsredogörelsen har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning 

 

Fanny Germer   Fredrik Idevall  

Planarkitekt   Samhällsbyggnadschef 

 


