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Detaljplan för fastighet Bjursnäs 5:1 (Bergfästet) Laxå 
kommun, Örebro län. 

Sammanfattning av planförslaget 

Planområdet är beläget i centrala Laxå. 

Planen förslår i huvudsak att möjliggöra för bostäder och centrum. Detta för att kunna tillskapa 

flera möjligheter för att kunna utveckla fastigheten i framtiden. 

Granskningen 

I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 18 § har planförslaget varit tillgängligt för 

granskning under tiden mellan 2022-02-07 och 2022-03-1. Berörda sakägare, kommunala instanser, 

statliga myndigheter, berörda fastighetsägare, organisationer och övriga berörda har underrättats. 

Förslaget har varit utsänt för kännedom via brev till berörda, en underrättelse har publicerats på 

kommunens anslagstavla. Alla planhandlingar i sin helhet har funnits tillgängliga på 

byggförvaltningens hemsida. Efter granskningen har 4 yttranden inkommit. I detta dokument 

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

tillgå i sin helhet på Samhällsbyggnad Sydnärke.  

Yttranden har lämnats av: 

Namn Inkommit 

1. Länsstyrelsen Örebro län 2022-02-28 

2. Laxå Vatten 2022-02-21 

3. Trafikverket 2022-02-11 

4. Sydnärkes Miljönämnd 2022-02-17 
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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 

Kommunen gör bedömningen att misstänkt och konstaterade förorenade områden inte bedöms påverka 

planerad markanvändning inom planområdet. Bedömningen görs främst utifrån avståndet till 

planområdet. I planbeskrivningen anges att en riskbedömning skett. Finns en riskbedömning 

framtagen, utöver den information och bedömningar som finns med i planbeskrivningen, så behöver 

den bifogas planhandlingarna. 

 

Ett av de förorenade objekten avser en verkstad med användning av trikloretylen. Då klorerade 

lösningsmedel kan röra sig längre sträckor och dessutom röra sig annorlunda, t.ex. mot 

grundvattenriktningen beroende på bl.a. underliggande geologi, anser Länsstyrelsen att kommunen 

behöver motivera sin bedömning ytterligare. Resonemanget behöver vidareutvecklas kring risken att 

klorerade lösningsmedel kan ha spridits utifrån t.ex. förutsättningarna i området samt om det kan 

påverka lämpligheten för planerad markanvändning inom planområdet. 

 

I planbeskrivningen anges att en provtagning har utförts som visar på halogenerade lösningsmedel. 

Länsstyrelsen vill gärna ta del av den undersökningen, veta var och hur den genomförts samt slutsatser 

från den. 

 

Kommentar: 

Kommunen har låtit sammanställa kunskaper om planområdet och föroreningskällor i närområdet för 

att bedöma om oacceptabla hälsorisker kan uteslutas. Målet med sammanställningen var att, om 

oacceptabla hälsorisker inte kan uteslutas, även ta fram underlag för vidare kunskapsinhämtning om 

området.  
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Baserat på denna kunskapssammanställning, som bifogas antagandehandlingarna, bedöms 

sannolikheten för att spridning av drivmedelsrester samt klorerade lösningsmedel ska ha skett till 

Bjursnäs 5:1, i den utsträckning att det skulle kunna innebära hälsorisker för de framtida boende som 

mycket låg. Detta borde således inte vara ett hinder för planens genomförande.  

Utifrån uppmätta halter av PFAS från grönytan på Bjursnäs 5:1, bedöms det inte finnas risk för 

människors hälsa. Påträffad förorening bedöms således inte utgöra ett hinder för detaljplan, 

omställning till bostäder. Bedömningen är således att markanvändning bostad är möjlig och att god 

boendemiljö går att uppnå inom området. Detta både vid scenariot att befintlig byggnad bevaras och 

delvis omvandlas till bostäder och om nuvarande byggnad helt skulle ersättas.  

Om byggnaden ersätts kommer fastigheten påverkas av rivning och därpå följande omvandling, där 

bortforsling av massor aktualiseras av flera skäl. 

Om omvandling till bostadsändamål sker i befintlig byggnad, är frågan om eventuella föroreningar 

främst kopplade till utemiljön. Utemiljön behöver i sådana fall förändras för att skapa boendekvaliteter 

och i samband med detta kan genom ytlig schaktsanering göras för att tillskapa ren utemiljö och för att 

utesluta möjlig direkt kontakt med eventuellt förorenade massor.  
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2. Laxå Vatten 

Sammanfattning: 

VA kollektivet har ingen skyldighet att leverera släckvatten och det kan bli väldigt dyrt om 

fastighetsägaren ska bygga om ledningsnätet i kommunen. 

Kommentar: 

Stycket uppdaterats med godkänd brandvattenförsörjning. 

 

 

3. Trafikverket 

Sammanfattning: 

Trafikverket har inget att erinra. 

Kommentar: 

Noterat 

 

4. Sydnärkes Miljönämnd 

Sammanfattning: 

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

Vid schaktning på fastigheten ska dagvattenlösningen för kyrkogården kollas så att inte dagvattnet 

rinner till den aktuella fastigheten. 

Kommentar: 

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

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

• Brandvattenförsörjningen uppdateras  

• Översiktlig miljöteknisk markundersökning har utförts för att utesluta oacceptabla 
hälsorisker 

 
 

Granskningsutlåtandet har upprättats av Samhällsbyggnad Sydnärke 

 

Torun Andersson  Fredrik Idevall  

Planarkitekt   Samhällsbyggnadschef 

 


