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Ändring av detaljplan för Centrala Nyhammaren – delen 
Lassåna 3:289 

Laxå kommun, Örebro län. 

Sammanfattning av planförslaget 

Ägaren till fastigheten Lassåna 3:289, belägen intill korsningen Aulins väg och 

Målarstigen, önskar upphäva det utfartsförbud som råder i gällande detaljplan för att få möjlighet att 

göra in- och utfart mot Aulins väg istället för som idag bara mot Målarstigen. 

Samrådet 

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

tiden mellan 2022-03-25 och 2022-04-15. 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 

Samhällsbyggnad Sydnärkes hemsida. Efter samrådet har 6 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 2022-04-12 

2. Lantmäteriet 2022-04-08 

3. Trafikverket 2022-03-30 

4 Postnord 2022-04-05 

5. Fastighetsägare 1 2022-04-12 
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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 ett antagande av ändringen av detaljplan inte kommer att prövas. 

 

Råd enligt 2 kap. PBL 

Överensstämmelse med översiktsplan 

Ändringen av detaljplan strider inte mot översiktsplanen. 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

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

kommunens åsikt.  

 

2. Lantmäteriet 

Sammanfattning: 

Lantmäteriet har tagit del av planförslagets samrådshandlingar och har inget att erinra.  

 

3. Trafikverket 

Sammanfattning: 

Trafikverket har tagit del av planförslagets samrådshandlingar och har inget att erinra.  
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4. Postnord 

Sammanfattning: 

PostNord har inget att anmärka och godkänner härmed den föreslagna ändringen av detaljplanen. 

Postnord informerar, om ny placering av postlåda sker utan godkännande leder det till att posten inte 

delar ut till adressen. 

Kommentar: 

Noterat. Tack för yttrandet. 

 

5. Fastighetsägare 1 

Sammanfattning: 

Fastighetsägare 1 motsätter sig planändringsförslaget eftersom det möjliggör ett garage med uppfart 

kan förläggas på andra sidan vår tomtgräns där uteplatsen finns, vilket avsevärt skulle förändra tomten.  

Kommentar: 

En dialog har skett mellan Fastighetsägare 1 och ägaren till fastigheten Lassåna 3:289. Genom att 

ta bort utökningen av utnyttjandegraden ur ändringsförslaget, vilket i praktiken gör att ett nytt 

garage inte kan uppföras på Lassåna 3:289, anser Fastighetsägare 1 att ändringsförslaget är 

godtagbart. 

 
Ökningen av utnyttjandegraden som förslogs i samrådsförslaget utgår. 

 

Förslag till revidering av Ändring av detaljplan för Centrala 
Nyhammaren – delen Lassåna 3:289. 

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

 Ökningen av utnyttjandegraden som förslogs i samrådsförslaget utgår. 

 
 

Samrådsredogörelsen har upprättats av Samhällsbyggnad Sydnärke 

 

Fanny Germer   Fredrik Idevall  

Planarkitekt   Samhällsbyggnadschef 


