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Detaljplan för fastighet Bjursnäs 1:259 (Torget) Laxå 
kommun, Örebro län. 

Sammanfattning av planförslaget 

Planförslaget skapar möjlighet för bostäder och centrum i två våningar. Planförslaget gör att rådande 

markanvändning blir planenligt.  

Samrådet 

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

tiden mellan 2018-11-01 och 2018-11-22. 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 x 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 2019-11-28 

2. Lantmäteriet 2019-11-08 

3. Trafikverket 2019-11-14 

4 Sydnärkes kommunalförbund 2019-11-07 

5. Nerikes Brandkår 2019-11-07 

6. Ellevio 2019-12-04 

7. Sydnärkes miljönämnd 2019-12-10 

 
 
 



SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

2020-02-17 

   

 

Sida 2 av 6 
  

 
 

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, miljökvalitetsnormer för vatten och risk för 

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

antagande inte ska prövas av Länsstyrelsen.  

 

Förorenade områden 

Planområdet ligger vid torget. Generellt brukar de centrala delarna av torgens användningsområde 

vara skiftande under årens lopp. Länsstyrelsen anser att det i planprocessen behöver göras en 

bedömning kring eventuell tidigare verksamhet vid torget samt kring eventuellt användande av 

fyllnadsmassor i samband med att nuvarande byggnad uppfördes. Då gällande stadsplan och uppförd 

byggnad inte var avsedd för bostadsändamål anser Länsstyrelsen att det behöver göras en bedömning 

kring den eventuella föroreningssituationen vid torget och platsen för byggnaden.  

Länsstyrelsen vill uppmärksamma att om den första punkten av utpekade förorenade områden söder 

om planområdet, på s. 8 i planbeskrivningen, avser objektet ”Kanal Laxån” med dess sediment, är det 

objektet klassat som riskklass 3 i Länsstyrelsens databas över potentiellt och konstaterat förorenade 

områden (EBH-stödet). I planbeskrivningen anges branschklass 1.  

I planbeskrivningen anges att det norr om planområdet, på fastigheten Bjursnäs 1:82, finns en 

identifierad förorening av bransch drivmedelshantering och branschklass 2. Vad Länsstyrelsen kan se 

så finns det inte någon fastighet med den beteckningen. Norr om planområdet, på fastigheten Bjursnäs 

1:269, finns dock objektet ”Gulf Idrottsvägen”, drivmedelshantering med busstation och garage, 

branschklass 2.  

Trafikbuller 

I planbeskrivningen anges att buller från vägar i planområdets närhet inte bedöms vara av betydande 

påverkan. Länsstyrelsen anser att det behöver tydliggöras om riktvärden enligt förordning (2015:216) 

om trafikbuller vid bostadsbyggnader klaras i planområdet. Det bör även tydliggöras vilka 

trafikmängder bedömningen grundar sig på. Om riktvärden trots allt överskrids behöver åtgärder eller 

utformningar för att klara riktvärdena säkerställas med planbestämmelser på plankartan.  
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Miljökvalitetsnormer för vatten 

I planhandlingarna görs bedömningen att planförslaget inte medför att miljökvalitetsnormer 

överskrids. Det saknas dock information om de närliggande vattenförekomster (yt- och grundvatten) 

som riskerar att påverkas av planens genomförande. Information om miljökvalitetsnormer för vatten, 

status och miljöproblem hos vattenförekomsterna krävs som motivering till bedömningen av påverkan.  

Planområdet ligger på ett grundvattenmagasin samt ligger strax söder om grundvattenförekomster 

Olshammarsåsen, Laxåområdet norra. Enligt Sveriges geologiska undersökning ha grundvattnet hög 

sårbarhet eftersom det är genomsläppliga jordarter här.  

Dagvattenhantering, översvämningsrisk 

Dagvattenhantering pekas i planförslaget ut som en viktig fråga och en planbestämmelse om lokalt 

omhändertagande av dagvatten finns på plankartan. På grund av skyfall eller felaktig reglering av 

dammarna i Laxån har Laxå centrum drabbats av översvämningar ett flertal gånger de senaste åren. 

Länsstyrelsen anser därför att det behöver tas fram en dagvattenutredning för att säkerställa att 

tillräckligt fördröjningskapacitet skapas. Dagvattenutredningens resultat behöver därefter säkerställas 

på plankartan. I Svenskt Vattens rapport P110 finns minimikrav för dimensionering av 

dagvattensystem i centrum- och affärsområden.  

Råd enligt 2 kap. PBL 

Överensstämmelse med översiktsplanen 

Detaljplanen strider inte mot översiktsplanen. 

Undersöknings av betydande miljöpåverkan 

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

kommunens åsikt.  

Plankarta 

Länsstyrelsen anser att det på korsmarken bör införas en planbestämmelse om högsta byggnadshöjd.   

Kommentar: 

En bedömning om tidigare verksamheter vid torget förs in i planbeskrivningen.  

 

Bedömning om eventuellt förekommande fyllnadsmassor görs och förs in i planbeskrivningen.  
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De föroreningar som nämns i planbeskrivningen ses över.  

 

Planbeskrivningen kompletteras med tydliggörande kring vilka trafikmängder bedömningen 

grundar sig på angående buller. 

 

Planhandlingarna kompletteras med information om närliggande vattenförekomster samt 

information om det grundvattenmagasin Länsstyrelsen nämner i sitt yttrande.  

 

Planbeskrivningen kompletteras med information om minsta kapacitet för dagvattenlösningar.  

 

Planbestämmelse om högsta byggnadshöjd inom korsmarken infogas i plankartan.  

 

2. Lantmäteriet 

Sammanfattning: 

Lantmäteriet har inget att erinra.   

Kommentar: 

Noteras.  

 

3. Trafikverket 

Sammanfattning: 

Trafikverket har inget att erinra.  

Kommentar: 

Noteras. 

 

4. Sydnärkes Kommunalförbund 

Sammanfattning: 

Sydnärkes kommunalförbund har inga synpunkter på förslaget till detaljplan.   

Kommentar: 

Noteras.  

 

5. Nerikes Brandkår 

Sammanfattning: 

Nerikes Brandkår har inget att erinra eller anmärka på i redovisat planförslag.  
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Kommentar: 

Noterat. 

 

6. Ellevio 

Sammanfattning: 

Ellevio har inget att erinra.  

Kommentar: 

Noteras. 

 

7. Sydnärkes miljönämnd 
 
Sammanfattning: 

Sydnärkes miljönämnd har inget att erinra.  

Kommentar: 

Noteras. 

 

Förslag till revidering av detaljplan för fastighet Bjursnäs 
1:259 (Torget) Laxå kommun, Örebro län. 

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

En bedömning om tidigare verksamheter vid torget förs in i planbeskrivningen.  

 

Bedömning om eventuellt förekommande fyllnadsmassor görs och förs in i planbeskrivningen.  

De föroreningar som nämns i planbeskrivningen ses över.  

 

Planbeskrivningen kompletteras med tydliggörande kring vilka trafikmängder bedömningen 

grundar sig på angående buller. 

 

Planhandlingarna kompletteras med information om närliggande vattenförekomster samt 

information om det grundvattenmagasin Länsstyrelsen nämner i sitt yttrande.  

 

Planbeskrivningen kompletteras med information om minsta kapacitet för dagvattenlösningar.  

 

Planbestämmelse om högsta byggnadshöjd inom korsmarken infogas i plankartan.  
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Samrådsredogörelsen har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning 

 

Fanny Germer   Lars Johansson  

Planarkitekt   Förvaltningschef 

 


