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Detaljplan för Laxåskogen 18:1, Hemgården 

Laxå kommun, Örebro län. 

Sammanfattning av planförslaget 
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. 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. 

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

tiden mellan 2017-09-27 och 2017-10-18. 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 7 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 2017-10-17 

2. Lantmäteriet 2017-10-16 

3. Trafikverket 2017-09-28 

4. Nerikes Brandkår 2017-10-02 

5. Sydnärkes kommunalförbund 2017-10-12 

6. Vattenfall  Eldistribution AB 2017-10-13 

7. Ellevio AB 2017-10-17 
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1. Länsstyrelsen Örebro län  
 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 

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

förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte kommer att prövas. 

Förorenade områden 

Länsstyrelsen anser att planhandlingarna behöver innehålla en bedömning av om planområdet berörs 

av något potentiellt förorenat område inom eller i närheten av planområdet. Inom fastigheten 

Laxåskogen 18:1 finns ett objekt i Länsstyrelsens databas EBH-stödet; Laxåtvätten. Verksamheten var 

en kemtvätt som bedrevs i drygt tio år och låg i en numera riven byggnad i nära anslutning till den 

östra delen av planområdet. Då bl.a. klorerade lösningsmedel är vanligt förekommande vid kemtvättar 

behöver kommunen göra en bedömning av behovet av att genomföra markundersökning vid 

planområdet. Öster om planområdet har även funnits en plantskola, Laxå trädgård. Kommunen 

behöver även göra en bedömning av om plantskolan har påverkat planområdet samt behovet av 

markundersökning. 

Trafikbuller 

Länsstyrelsen anser att det behöver framgå av planhandlingarna hur bullersituationen ser ut vid 

område för bostäder i planområdet, både utifrån dagens trafikmängder samt utifrån framtida 

trafikmängder på omgivande gator. 

Översvämningsrisk 

Enligt en översvämningskartering av Laxån från 2008 berörs möjligen mindre delar av planområdet av 

100-årsflödet (8 m/s) och delar av planområdet översvämmas vid ett flöde på 23 m/s. Eftersom det 

aktuella området planläggs för bostäder och vård behöver ny bebyggelse planeras med hänsyn till 100-

årsflöde respektive beräknat högsta flöde enligt rekommendationerna i rapporten 

”Översvämningsrisker i fysisk planering”, Länsstyrelserna 2006. Länsstyrelsen arbetar med att ta fram 

en ny översvämningskartering av Laxån, vilken beräknas vara klar i december 2017. Denna kartering 

kommer att ge ett bra underlag som kan användas i den fortsatta planprocessen. 

Miljökvalitetsnormer 

Länsstyrelsen anser att det behöver framgå om miljökvalitetsnormer för vatten och luft klaras med 

planförslaget. 
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Råd enligt 2 kap. PBL 

Överensstämmelse med översiktsplan 

Detaljplanen strider inte mot översiktsplanen. 

Behovsbedömning 

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

kommunens åsikt. 

Plankarta 

Enligt Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser bör rivningsförbud betecknas med ”r” 

på plankartan. Vidare bör enligt de allmänna råden beteckningen ”H” anges med användningen 

”Detaljhandel”.  

Kommentar: 

Efter diskussion med Sydnärkes Miljöförvaltning gällande riskbilden för detaljplaneområdet har en 
grundvattenundersökning genomförts efter samrådsskedet. 
 
Planbeskrivningen kompletteras gällande buller. 
 
Planbeskrivningen kompletteras med information gällande översvämningsrisk utifrån den nyaste 
karteringen. Översvämningskarteringen bedöms dock inte medföra behov av åtgärd i plankartan. 
 
Planbeskrivningen kompletteras gällande miljökvalitetsnormer. 
 
Plankartan justeras enligt Länsstyrelsens yttrande. 
 
 

2. Lantmäteriet 
 

Delar av planen som bör förbättras 

Plankartan/Planbestämmelserna 

Största byggnadsarea 

Hur ska bestämmelsen om största byggnadsarea i procent av fastighetsarea tolkas? Laxåskogen 18:1 

har enligt fastighetsregistretet areal på 1 7311 kvm och två skiften utanför planområdet. Beroende på 

hur man avstyckar fastigheter inom planområdet kan bestämmelsen få olika följder. Kanske finns det 

något tydligare sätt att reglera exploateringsgraden. 

 

Användning av mark och vatten 

Finns det någon anledning till att kommunen lagt samtliga användningar, BCDHKO, på den södra 

kvartersmarken och sen lagt prickmark på hela området? 
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Plankartan följer inte Boverkets rekommendationer 

Enligt Boverkets rekommendationer bör lagstödet för respektive planbestämmelse redovisas i 

anslutning till planbestämmelserna. 

 

Planbeskrivningen 

Huvudmannaskap 

På sista sidan i planbeskrivningen står att ”all mark inom planområdet regleras som kvartersmark”, det 

stämmer inte riktigt då GC-vägen i väster är utlagd som allmän plats, och Laxån som vattenområde. 

 

Inlösen av allmän plats 

Det bör förtydligas att kommunen med stöd av detaljplanen har rätt att lösa in den allmänna platsen 

utan överenskommelse med den berörda fastighetsägaren. På motsatt sätt gäller också att 

fastighetsägaren har rätt att begära att kommunen löser in marken. För tydlighetens skull är det bra om 

det framgår hur kommunen tänkt sig plangenomförandet i denna del. 

 

Kostnader för och initiativ till fastighetsbildning 

Det anges inte något om vem som initierar och bekostar eventuell fastighetsbildning till följd av 

planen.  

 

Ev. ersättning p.g.a. skyddsbestämmelser 

Av planförslaget framgår inte den ev. rätt till ersättning som en fastighetsägare kan ha när kommunen 

inför skyddsbestämmelser i detaljplanen. Regelverket behöver redovisas tydligt i 

fastighetskonsekvensbeskrivningen. 

 

Planekonomi 

En redovisning av planekonomin saknas. I Lantmäteriets Handbok ”Lantmäterimyndighetens roll i 

planeringsprocessen, Handbok 5 kap. 15 och 22 a §§ PBL” ges följande råd: 

”… 

Ekonomiska konsekvenser 

Planens ekonomiska konsekvenser för kommunen och för enskilda fastighetsägare 

och rättighetshavare ska redovisas. Beskrivningen underlättar kopplingen till kommunens 

investeringsbudget och visar att planen är ekonomiskt genomförbar. … 

..Planavgift 

Här anges om planavgift ska tas ut vid bygglov eller om plankostnaden regleras 

i ett särskilt avtal. 

…” 
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Kommentar: 

Plankartan justeras gällande bestämmelse om största exploateringsgrad. 
 
Planområdets användning för kvartersmarken gäller i helhet, men prickmarken begränsar 
bebyggelsen. 
 
Planbeskrivningen justeras gällande texten om hur marken är reglerad. 
 
Planbeskrivningen kompletteras gällande inlösen av allmän plats. 
 
Planbeskrivningen kompletteras gällande vem som initierar och bekostar eventuell 
fastighetsbildning till följd av planen. 
 
Planbeskrivningen kompletteras gällande den ev. rätt till ersättning som en fastighetsägare kan ha 
när kommunen inför skyddsbestämmelser i detaljplanen. 
 
Planbeskrivningen kompletteras gällande planekonomin. 

 

3. Trafikverket 

Trafikverket har inget att erinra i ärendet. 

 

4. Nerikes Brandkår 
 
Nerikes Brandkår har inget att erinra i ärendet. 
 

5. Sydnärkes kommunalförbund 
 

Vid förändrad användning av området/byggnader bör möjligheten till sortering av avfall beaktas. 

Kommentar: 

Planbeskrivningen kompletteras gällande avfall. 

 
6. Vattenfall Eldistribution AB 

 
Vattenfall Eldistribution AB har inget att erinra i ärendet. 
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7. Ellevio AB 
 

Ellevio AB har lågspänningskablar inom detaljplaneområdet, och eventuell flytt bekostas av 

exploatören. 

Kommentar: 

Plankartan kompletteras med u-område. 
 
Planbeskrivningen kompletteras med text gällande bekostande av flytt av ledningar. 
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Förslag till revidering av  
Detaljplan för Laxåskogen 18:1, Hemgården 
Laxå kommun, Örebro län. 

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

• Efter diskussion med Sydnärkes Miljöförvaltning gällande riskbilden för 
detaljplaneområdet har en grundvattenundersökning genomförts efter samrådsskedet. 

• Planbeskrivningen kompletteras gällande buller. 
• Planbeskrivningen kompletteras gällande miljökvalitetsnormer. 

• Plankartan justeras enligt Länsstyrelsens yttrande.  
• Planbeskrivningen kompletteras med information gällande översvämningsrisk utifrån den 

nyaste karteringen. 

• Plankartan justeras gällande bestämmelse om största exploateringsgrad. 
• Planbeskrivningen justeras gällande texten om hur marken är reglerad. 

• Planbeskrivningen kompletteras gällande inlösen av allmän plats. 
• Planbeskrivningen kompletteras gällande vem som initierar och bekostar eventuell 

fastighetsbildning till följd av planen. 
• Planbeskrivningen kompletteras gällande den ev. rätt till ersättning som en fastighetsägare 

kan ha när kommunen inför skyddsbestämmelser i detaljplanen. 
• Planbeskrivningen kompletteras gällande planekonomin. 

• Planbeskrivningen kompletteras gällande avfall. 
• Plankartan kompletteras med u-område. 

• Planbeskrivningen kompletteras med text gällande bekostande av flytt av ledningar. 
 

Samrådsredogörelsen har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning 

 

Ulrika Åberg   Lars Johansson  

Planarkitekt   Förvaltningschef 
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