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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.

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 detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900.

I arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan kan i de flesta fall ett 
standardförfarande enligt PBL kap 5 § 7 tillämpas. Planprocessen inleds med ett 
samråd. Kommunen samråder planförslaget med sakägare, kommunala instanser 
och förvaltningar, statliga myndigheter, fastighetsägare, organisationer m.fl. 
När planförslaget har bearbetats och justerats efter inkomna synpunkter ställs 
planförslaget ut för granskning. Granskningen är ytterligare ett tillfälle då sakägare, 
kommunala instanser och förvaltningar, statliga myndigheter, fastighetsägare, 
organisationer m.fl. kan lämna synpunkter på planförslaget. Efter granskningen 
kan mindre justeringar göras innan planen skickas vidare för antagande, detta 
sker genom beslut i Kommunfullmäktige, i vissa fall kan beslutet delegeras till 
Kommunstyrelsen. Beslutet om att anta en detaljplan kan överklagas av dem 
som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om ingen överklagar beslutet vinner 
detaljplanen laga kraft tre veckor efter att beslut om antagande tillkännagivits. 

HÄR ÄR VI NU



HANDLINGAR

Detaljplanehandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:1
- Planbeskrivning
 
Övriga handlingar i ärendet:
- Fastighetsförteckning
- Behovsbedömning

BAKGRUND
Global Care i Laxå AB äger fastigheten Laxåskogen 18:1. Företaget önskar möjlighet 
för fler typer av användningar av området än de som möjliggörs inom nu gällande 
detaljplaner. Global Care i Laxå AB har därför hemställt om en ny detaljplan för området.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en bred användning av befintliga byggnader 
inom fastigheten Laxåskogen 18:1. Planen syftar samtidigt till att säkerställa bevarandet 
av herrgårdsmiljön och dess kulturhistoriska värden.

PLANPROCESSEN
Planarbetet sker med standardförfarande enligt plan och bygglagen 2010:900 i dess 
lydelse efter 1:a januari 2015.

MILJÖBEDÖMNING
Enligt plan- och bygglagen 4 kap. § 34 ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas 
om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En 
behovsbedömning 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.

DETALJPLAN FÖR LAXÅSKOGEN 18:1, HEMGÅRDEN
LAXÅ KOMMUN, ÖREBRO LÄN



TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplan
Planområdet pekas inte ut specifikt i översiktsplanen för Laxå kommun. De övergripande 
texterna i översiktsplanen samspelar dock med förslaget till ny detaljplan.

Förslaget till detaljplan bedöms överensstämma med översiktsplanen.

PLANDATA

Läge och omfattning
Planområdet ligger i sydöstra delarna av Laxå tätort, ca 1.5 km från centrumtorget i 
Laxå. I väster gränsar planområdet mot Laxå vårdcentral. Området omgärdas i helhet av 
bostadsområden med småhusbebyggelse. Kring området rinner Laxån samt Laxå kanal. 
Norr om planområdet, det som uppfattas ligga bakom befintlig byggnation, finns ett 
bostadsnära grönområde med växtlighet, Laxån samt cykel- och gångbanor.

Planområdet omfattar ca 14 400 kvm.

Markägoförhållanden
All mark inom detaljplaneområdet ägs av Global Care i Laxå AB.



Detaljplaner
För planområdet gäller idag två detaljplaner.

För de södra delarna av planområdet, som omfattar herrgårdsbyggnaden och infarten från 
Gamla Tivägen, gäller Detaljplan för fastigheterna Laxåskogen 1:31. 1:29, 18:1 m.fl. 
fastigheter vid Herrgårdsvägen i Laxå (laga kraft 1992). Marken inom det nu aktuella 
planområdet regleras med byggrätt endast för befintliga byggnader, med användningarna 
Vård och Kontor. Byggrätten regleras även av bestämmelsen q1 - Byggnaden ingår som 
en del i Herrgårdsmiljön och dess utformning skall bevaras.

För den norra delen av planområde gäller Förslag till ändrad stadsplan för del av Laxå 
kommun, område kring Hemgården (fastställd 1973). Marken inom det nu aktuellt 
planområdet regleras som område för allmänt ändamål.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Planens huvuddrag
Detaljplanen reglerar användningen inom planområdet för att möjliggöra en flexibel 
användning. De användningar som möjliggörs är bostäder, vård, detaljhandel, kontor och 
tillfällig vistelse. Planområdet kompletteras med bestämmelser med syfte att säkerställa 
bevarande av de kulturhistoriska värden som finns i området.

Påverkan på riksintressen
Planområdet omfattas inte av några riksintresseområden.

Trafik
Planområdet nås via befintlig utfart mot Gamla Tivägen. Busshållplats finns i direkt 
anslutning till planområdet. Gång- och cykeltrafik till området sker via befintliga gator 
som i huvudsak delas med motortrafik.

Laxå kommun är väghållare för omkringliggande gator. Högsta tillåtna hastighet är 50 
km/h.

Parkering för boende och verksamheter anordnas inom kvartersmarken i 
detaljplaneområdet.

Bebyggelse
Befintlig bebyggelse inom planområdet består bland annat av herrgårdens huvudbyggnad 
i det område som utgör Laxå Herrgård. Byggnaden är uppförd 1916 och är en 
tvåvåningsbyggnad i gul puts under ett högt rest valmat tak.

Norr om, upplevt som bakom, herrgårdsbyggnaden finns byggnader som uppfördes med 
syfte att fungera som ett äldreboende, vilket invigdes 1975. Byggnaderna som ingick i 
äldreboendet är huvudsakligen uppförda i två våningar, med fasad av typen mexisten med 
gula och bruna detaljer.

Strandskydd
Kring och igenom planområdet rinner Laxån samt Laxå kanal, som inte omfattas av 
strandskyddszon.



Geoteknik
Planområdet bedöms inte vara riskområde för ras och skred och ingen större utbyggnad 
planeras inom planområdet, även om planen medger möjlighet för viss nybyggnation. De 
geotekniska förutsättningarna kan antas vara goda med tanke på befintlig byggnation i 
området.

Natur- och kulturmiljö
Inom planområdet finns den huvudbyggnad som tillhör området för Laxå Herrgård. 
Övriga byggnader som tillhör det kulturhistoriskt viktiga herrgårdsområdet ligger utanför 
det nu aktuella planområdet och omfattas av ett antal skilda detaljplaner.

Planområdet med dess egendom har anor sedan 1600-talets första hälft. Det var dock 
först när brukspatron Elias Strokirk köpte in Laxå bruksegendom, 1787, som det började 
planeras för byggandet av en herrgård. Herrgårdens första huvudbyggnad slutfördes 
år 1833 men revs 1915 och ersattes av den huvudbyggnad som finns kvar idag. Den 
nuvarande huvudbyggnaden uppfördes i renässansstil efter ritningar av Carl Westman.

Byggnaden är en tvåvåningsbyggnad med ljusgult puts och ett högt rest valmat tak 
med takkupor och en centralt placerad lanternin/klocktorn på taket. Byggnaden har 
tätspröjsade fönster och en symmetrisk uppbyggnad med trappa till huvudentrén, släta 
hörn, taklister och fönsteromfattningar.

Naturmiljön inom planområdet består av en enkel parkmiljö framför herrgårdsbyggnaden, 
med klippta gräsmattor, träd och buskar och en björkallé som leder upp mot 
huvudbyggnaden. Bakom huvudbyggnaden, kring det gamla äldreboendet, är naturmiljön 
mer vildvuxen.

Herrgårdsbyggnaden skyddas i planen genom q- och k-bestämmelse.

Fornlämningar
Planområdet berörs inte av några kända fornlämningar. Om fornlämningar påträffas 
vid eventuella markarbeten ska entreprenören omedelbart avbryta arbetet och meddela 
Länsstyrelsen, i enlighet med 2 kap 10 § lagen om kulturminnen.

Teknisk försörjning
Området är väl försett med teknisk infrastruktur för energiförsörjning och 
telekommunikation.

Området är anslutet till det kommunala VA-nätet.



GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Bedömd tidplan
Planarbetet bedöms pågå under 2017.

Teknisk försörjning
Området är väl försett med teknisk infrastruktur för energiförsörjning och 
telekommunikation.

Området är anslutet till det kommunala VA-nätet.

Genomförandetid
Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år från det att planen vinner laga kraft.

Före genomförandetidens början får bygglov för åtgärder enligt planen inte ges. Före 
genomförandetidens utgång, det vill säga både innan genomförande tiden börjar gälla 
och under genomförandetiden, får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda 
fastighetsägares vilja.

Ett undantag är dock om en ändring är nödvändig på grund av nya förhållanden av 
stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. Ett annat undantag 
är införande av bestämmelser om fastighetsindelning och bestämmelser om 
rättighetsområde. Fastighetsägarna har under planens genomförandetid en garanterad 
byggrätt i enlighet med planen. Om planen ersätts med en ny, ändras eller upphävs under 
genomförandetiden har fastighetsägarna rätt till ersättning av kommunen för den skada 
som uppkommer för dem.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Om inget annat anges är kommunen huvudman för allmän plats. All mark inom 
planområdet regleras som kvartersmark, vilket innebär att huvudman för allmän plats inte 
behöver specificeras.

Fastighetskonsekvensbeskrivning
Planområdet består i helhet av fastigheten Laxåskogen 18:1. Detaljplanen är utformad 
med grundtanken att befintlig fastighetsindelning kvarstår, men begränsar inte 
möjligheten till framtida avstyckning vid behov.

Ev. allmänna ledningar inom kvartersmark skall säkerhetsställas med servitut eller 
ledningsrätt.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
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