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HÄR ÄR VI NU

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.

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. 
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Handlingar
Planhandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:1000 (A2)
- Planbeskrivning (denna handling)
- Fastighetsförteckning
- Undersökning om betydande miljöpåverkan

Övriga handlingar:
- PM Riskutredning

Bakgrund
Intresse uppkom från aktrörer att uppföra en padelhall någonstans i Laxå tätort. Efter 
diskussion och jämförelse med olika platser uppkom gällande förslag. För att skapa 
möjlighet för byggnation av idrottsändamål behövdes ny detaljplan uppföras på platsen. 
Efter beslut från kommunstyrelsen i Laxå kommun 2020-04-01 §56 ska detaljplan tas 
fram. Gällande detaljplan vid befintlig idrottshall stämmer inte överens med gällande 
markanvändning och tas därför med i planförslaget. 

Planens syfte
Detaljplanen syftar till att:
• skapa möjlighet för besöksanläggning samt handels- och centrumsändamål, 
• skapa förutsättning för en tillfredställande dagvattenhantering. 

Planprocessen
Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Miljöbedömning
Enligt plan-och bygglagen (PBL) kap 4. 34 § skall en miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En 
bedömning om betydande miljöpåverkan har upprättats för att se om planen medför 
betydande miljöpåverkan eller inte.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning, med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, kommer därför inte upprättats enligt kraven i 
PBL 4 kap. 34 §. 

Miljökvalitetsnormer
Enligt 2 kap. 10 § PBL ska miljökvalitetsnormer, utifrån föreskrifter i 5 kap. 
miljöbalken, följas vid planläggning. Planförslaget kan ge upphov till marginell 
ökning av trafik i området, en ökning bedöms vara av liten mängd vilket medför 
att bedömning görs att det inte kommer medföra en betydande negativ påverkan på 
miljökvalitetsnormer. Planförslaget bedöms inte medföra buller då det skapas möjlighet 
för besöksanläggning, centrumsverksamhet och detaljhandel som inte är verksamheter 
som bidrar med bullerproblematik för kringliggande bostäder. Planförslaget bedöms 
inte medföra några betydande förändringar som kan innebära att miljökvalitetsnormer 
överskrids. 
 

DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET LAXÅSKOGEN 
1:297 M.FL.
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Söder om planområdet finns grundvattenförekomsten Olshammarsåsen, Laxåområdet 
norra. Vattenförekomsten bedöms uppnå god kemisk grundvattenstatus samt 
god kvantitativ status. Det finns mycket goda eller utmärkta uttagsmöjligheter i 
storleksordningen 5 - 25 l/s. Påverkanskällor framförs vara deponier samt transport och 
infrastruktur.  
 
Planförslaget bedöms inte medföra betydande negativ påverkan på 
grundvattenförekomsten. Detta då planförslaget inte skapar möjlighet för 
verksamheter som ingår i de påverkanskällor som idag medför betydande påverkan på 
grundvattenförekomsten. 
 
Söder om planområdet, på andra sidan E20, finns grundvattenförekomsten 
Olshammarsåsen, Laxåområdet södra som har god kvantitativ status samt god kemisk 
status. Det finns goda eller utmärkta uttagsmöjligheter i storleksordningen 5 - 25 l/s. 

Planförslaget bedöms inte medföra betydande påverkan på grundvattenförekomsten. 
Planförslaget bedöms inte medföra betydande påverkan på grundvattenförekomsten 
då planförslaget endast medger markanvändningen besöksanläggning, centrum- och 
handelsändamål. Planförslaget reglerar även att dagvatten ska omhändertas inom 
fastighet och därmed inte ledas vidare mot någon av grundvattenförekomsterna. 

Strax öster om planområdet finns vattenförekomsten Laxån som är ett vattendrag på 12 
km. Laxån har en otillfredsställande ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. 
Påverkanskällor för Laxån är bland annat reningsverk och förorenade områden.  
 
Planförslaget bedöms inte medföra betydande negativ påverkan på vattendraget. 
Planförslaget reglerar att dagvatten ska omhändertas inom kvartersmark vilket innebär 
att utsläpp mot Laxån inte kommer vara av betydande mängd. Vatten som infiltreras i 
mark inom planområdet kan eventuellt föras vidare mot vattendraget. Vattnet bedöms 
då ha filtrerats samt renats och därmed inte medföra föroreningar från planområdet.  

Förenlighet med miljöbalken
Planförslaget skapar möjlighet för en bredare markanvändning än tidigare gällande plan 
som gav möjlighet för handel. Planförslaget skapar möjlighet för besöksanläggning, 
centrumändamål samt detaljhandel. I och med planförslaget kan andelen grönyta 
minska i området. Planförslaget medger parkmark längs med E20 samt den gång- och 
cykelväg som finns under E20. Planförslaget tar inte i anspråk den parkmark som i 
gällande detaljplan skyddar vattendraget i öster.  
 
Planförslaget tar i anspråk grönyta som i gällande detaljplan är handelsområde. 
Parkmark planläggs längs med E20 vilket skapar ett grönstråk från vattendraget och 
väster ut i och med parkmarken i gällande plan väster om planområdet. På grund av 
ovanstående bedöms planförlaget vara förenligt med miljöbalken.  
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PLANDATA

Läge och omfattning
Planområdet är beläget i centrala Laxå tätort, strax norr om E20. Planområdet berör 
cirka 1,5 hektar. 

Markägoförhållanden
Planområdet berör tre fastigheter. Fastighet Laxåskogen 13:1 är kommunaltägd. 
Fastigheterna Laxåskogen 1:296 och Laxåskogen 1:297 ägs av Laxå 
kommunfastigheter AB. 

Kartbild som visar planområdets läge.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Riksintressen
I anslutning till planområdet stäcker sig E20 är utpekat riksintresse och ingår i det 
nationella stamvägnätet. Vägarna som ingår i det nationella stamvägnätet är av särskild 
nationell betydelse. Väg E20 utgör en viktig förbindelse mellan Stockholm, Göteborg 
och vidare söderut. Väg E20 är även en del av det utpekade kollektivtrafiknätet 
samt ingår i det utpekade arbetspendlingsnätet. E20 är även utpekad som särskilt 
betydelsefull för dagens godstransporter.  
 
Planförslaget reglerar parkmark 10 meter från E20 vilket innebär att påverkan från 
planförslaget minimeras och bedöms därmed inte påverka riksintresset negativt. 
Byggnation regleras kunna uppföras 30 meter från E20 vilket innebär att störningar 
från planområdet inte bedöms påverka samt att tillkomst till E20 för eventuella arbeten 
kan klaras utan att byggnation eller kvartersmark stör tillkomsten. 

Översiktsplan för Laxå kommun
Aktuellt planområdet nämns inte i kommunens översiktsplan. Området är idag delvis 
bebyggt med liknande markanvändning som planförslaget medger och planförslaget 
bedöms därmed inte strida mot översiktsplanen.

Detaljplaner
Området berörs av två detaljplaner. 

Planområdets nordvästra del berörs av Förslag till stadsplan för del av Laxå Köping 
(centrum) och upprättades 1958 (18-LAX-204). Stadsplanen medger allmänt ändamå 
(A) med en byggnadshöjd på 13,5 meter. Med allmän ändamål menas byggnad 
tillhörande stat eller kommun, exempelvis förvaltningsbyggnader och rådhus. 

Planområdet södra del berör av Detaljplan för Laxåskogen 13:2, 13:3 och del av 13:1 
m.fl. (1860-P43) och vann laga kraft 2006. I detaljplanens väster skapas möjlighet 
för idrottsändamål och handel (YH) i en våning. För resterande planområde gäller 
handelsändamål i en till två våningar samt park. 

Vänstra bilden visar Förslag till stadsplan för del av Laxå Köping (Centrum). Högra bilden visar De-
taljpan för Laxåskogen 13:2, 13:3 och del av 13:1 m.fl. Rödstreckat område visar aktuellt planområdes 
ungefärliga läge
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FÖRUTSÄTTNINGAR

Befintlig bebyggelse
Inom planområdet finns en idrottshall. I direkt anslutning till planområdets väster finns 
en bowlinghall. 

I anslutning till planområdet finns skolområde i norr samt handels- och centrumområde 
som inrymmer bland annat motell och snabbmatsrestaurang i väster. I anslutning till 
planområdets sydöst finns flerbostadshus i två våningar. 

Natur & rekreation
Planområdets sydöstra del består idag av en klippt gräsyta och en park väster om 
planområdet. Mellan parken och det sydöstra planområdet finns en gång- och cykelväg 
som nyttjas av bland annat barn på väg till och från skolan och som en trygg passage 
förbi E20. Planområdet är placerat i anslutning till centralskolan där det finns bland 
annat fotbollsplaner. I planområdets närhet finns även Midsommarberget som skapar 
rekreationsmöjligheter. 

Fornlämningar 
Inga registrerade fornlämningar finns inom eller i anslutning till planområdet. 

Trafik
I anslutning till planområdet finns Revirvägen som sträcker sig mot Röforsvägen i 
väster samt väg 205 i öster. För Revirvägen råder hastighetsbegränsningen 30 km/h. 
Vid planområdet finns en korsning där Revirvägen möter Idrottsvägen som leder in mot 
Centralskolan. Idrottsvägen övergår till gång- och cykelväg vid centralskolan. Längs 
med Idrottsvägen finns anordnade avläppningsplatser för barn samt en vändplats där 
Idrottsvägen övergår till gång- och cykelväg.  
 
Söder om planområdet finns E20. E20 har ett bebyggelsefritt avstånd på 50 meter. 
Väster och öster om planområdet är byggnader placerade närmre än 50 meter. 

Röforsvägen

Idrottsvägen

Revirvägen

E20

Väg 205
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Skyddsavtånd farligt gods
Planområdet ligger i anslutning till E20 som är utpekad som primär led för farligt 
gods.I Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras 
farligt gods, som Länsstyrelsen Stockholms län tagit fram, framgår att risker ska 
beaktas vid framtagande av detaljplaner inom 150 meter från väg där det transporteras 
farligt gods.

Rapporten delar in olika verksamheter och bebyggelse i tre olika zoner och för 
dessa gäller olika rekommenderade skyddsavstånd. I zon A ingår bland annat 
parkering och drivmedelsförsörjning. I zon B ingår bland annat kontor, industri och 
verksamheter och i zon B ingår den känsligare markanvändningen så som bostäder, 
centrum och besöksanläggningar. För zon C, som är aktuellt för planförslaget, är 
riskhanteringsavståndet mellan 75 och 150 meter.  
 
I rapporten framgår att det ska finnas ett bebyggelsefritt avstånd på minst 25 
meter mellan primär led för farligt gods och känslig markanvändning så som 
besöksanläggningar eller bostäder. 

Mellan planområdet och E20 är det ett avstånd på ca 5 meter. Årsdygnstrafiken för 
tungtrafik (ÅDT) för E20 vid planområdet är 1056. Hastighetsbegränsning intill 
planområdet är 60 km/h. 
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År 2017 utförde VAP en riskbedömning för Detaljplan för Laxåskogen 1:116 m.fl. 
Aktuell detaljplan behandlar område nära E20 väster om rondellen. I riskutredningen 
framgår att E20 är utformad med mittseparering med vägräcke och ett körfält i varje 
riktning.  
 
I utredningen framför att E20 trafikeras av 8280 forden ÅDT (2014), andelen tung 
trafik är 22 % samt att hastighetsbegränsningen är 70 km/h. 
 
Aktuellt område i utredningen, så som aktuellt planförslag, ligger i anslutning till 
samlad bebyggelse i Laxå och ger sträckan en tätortskaraktär. Cirkulationsplatsen 
framförs bidra till att efterlevnaden av hastighetsbegränsningen kan förmodas vara god.

I utredningen framförs att den låga hastigheten förbi planområdet är gynnsamt för 
risken att en behållare eller cistern på ett förolyckat fordon ska ge läckage, eftersom 
den mekaniska påverkan blir mindre på fordonet vid en olycka med lägre hastigheter.  
 
Vägen är mötesseparerad med mitträcke vilket medför minskad risk för olyckor. I 
utredningen framförs att det i planen finns en tvingande bestämmelse om vägräcke 
utmed vägen, vilket motverkar att fordon som förolyckas kan komma alltför nära 
byggnad. Detta är en åtgärd som ger möjlighet att behålla havererat fordon inom 
vägområdet. Detta minskar risken för brandspridning mot planerad bebyggelse.  
 
I utredningen framförs att riskfaktorerna vid sammanvägning med övriga 
förutsättningar bedöms påverka risknivån för individ- och samhällsrisker på sådant sätt 
att skadeförebyggande åtgärder kan anses nödvändiga. 
 
Det är av största vikt att behålla fordonet inom vägområdet vid olycka för att begränsa 
skadorna. En viktigt skadeförebyggande åtgärd för detta är att skyddsräcke ska 
uppföras innan bygglov kan ges. Räckets kapacitetsklass, för att klara även tung trafik 
ska diskuteras med Trafikverket i samband med bygglovsgivning. Vidare framförs 
i utredningen att fasader ska vara säkra mot brand samt att det ska finnas en säker 
utrymning vid fall av olycka.  
 
Med nämnda riskreducerade åtgärder bedöms det i utredningen vara möjligt att 
planlägga och att detaljplaneförslaget kan bedömas som lämpligt. 
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Geotekniska förhållanden
I planområdets nordöstra del består marken av postglacial finsand. Planområdets andra 
del, i sydöst, utgörs av sandig morän och postglacial finsand. 
 
Sandjordar tillhör friktionsjordarna. Sandjordar är känsliga för erosion vid vind och 
vatten och släpper lätt igenom vatten samt torkar snabbt. Sandjordar räknas som icke 
tjälfarliga jordarter. Sandmorän har ungefär samma egenskaper som friktionsjordar.  

Risk för ras och skred 
Det föreligger ingen risk för ras eller skred inom eller i anslutning till planområdet. 

Förorenade områden
Inom planområdet finns inga förorenade områden. 

Väster om planområdet finns ett potentiellt förorenat område. 
• Inom fastighet Laxåskogen 13:4 finns en identifierad förorening av branschen 

drivmedelshantering. Denna har tilldelats riskklass 2. Fastigheten är lokaliserad 
cirka 150 meter från planområdet. 

Öster om planområdet finns ett antal identifierade förorenade områden. 
• Vid fastighet Laxåskogen 4:3 finns en identifierad förorening av branschklass 2 

samt riskklass 2. Fastigheten är placerad cirka 200 meter från planområdet. 
• Inom fastighet Laxåskogen 4:2 finns en identifierad förorening av branschen 

drivmedelshantering som tilldelats riskklass 2. Fastigheten är placerad cirka 250 
meter från planområdet. 
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FÖRÄNDRINGAR

Planens huvuddrag
Planförslaget skapar möjlighet för besöksanläggning samt centrumändamål i 
planområdets västra del. I planområdets öster ges möjlighet till markanvändningen 
besöksanläggning, centrum- samt handelsändamål. I den västra delen av planområdet 
finns befintlig idrottshall som enligt planförslaget får rätt markanvändning.  

Planerad bebyggelse
Den sydöstra delen av planområdet är idag obebyggt och det finns intresse att uppföra 
en padelhall. Byggrätten i området regleras med en högsta tillåten nockhöjd på 13 
meter och en högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea på 45 %. För 
att skapa möjlighet för del av området att vara fortsatt grönt regleras att endast 60 
% av fastighetsarean får hårdgöras. Mellan byggrätt och E20 regleras ett avstånd på 
30 meter. På grund av planområdets närhet till E20 regleras att byggnad inom västra 
planområdet ska utföras med fasader i lägst brandteknisk klass EI30, att friskluftsintag 
ska riktas bort från E20 samt att det ska vara möjligt att utrymma bort från E20.  
 
Inom den nordvästra delen finns befintlig bebyggelse i form av idrottshall som avses 
bestå. Plankartan reglerar en högsta nockhöjd till 13 meter. Högsta utnyttjandegrad 
i byggnadsarea per fastighetsarea regleras till 45 % och att endast 80 % av 
fastighetsarean får hårdgöras. Bestämmelse om andel hårdgjord yta bedöms stämma 
överren med nutida hårdgjord yta. 

Natur & rekreation
Planförslaget tar i anspråk mark som idag är en kortklippt gräsyta med ett antal träd 
och minskar därmed den gröna ytan. Området som tas i anspråk är redan planlagt för 
handelsändamål vilket innebär att planförslaget inte minskar andelen planlagd natur- 
och parkmark. 

Gång- och cykelvägen under E20 säkerställs i gällande detaljplan. I aktuellt planförslag 
skapas ytterligare yta mellan kvartersmark och gång- och cykelvägen med hjälp 
av parkmark. I och med planläggning av parkmark säkerställs även att gång- och 
cykelvägen får vara kvar i dess nuvarande utformning. För att skapa större avstånd 
mellan kvartersmark och E20 planläggs det för parkmark.  
 
Öster om planområdet finns ett vattendrag som sträcker sig genom stora delar av Laxå 
tätort. Detta är enligt gällande detaljplan planlagd som natur. Detta kommer bestå och 
vattendraget skyddas därmed. I och med planförslagets föreslagna parkmark samt 
kringliggande park- och naturmark både väster och öster om planområdet säkerställs ett 
grönstråk. 
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Trafik
Planområdet är beläget i anslutning till E20 som har ett bebyggelsefritt avstånd på 
50 meter. Öster om planområdet finns flerbostadshus med ett avstånd på ca 30 meter 
mellan fasad och E20. Väster om planområdet finns restauranger som har ett avstånd 
på ca 10 meter mellan fasad och E20. Befintliga byggnader i planområdets närhet är 
därmed placerade närmre än de rekomenderade 50 meter som anges för E20 och har en 
känslig markanvändning. Planförslaget medger besöksanläggning med en byggrätt som 
regleras till 30 meter från E20. Samma bebyggelsefria avstånd hålls då som de bostäder 
som ligger i direkt anslutning till planområdets öster och det 50 meter bebyggelsefria 
avståndet bedöms därmed kunna frångås. 
 
För att skapa en trafiksäker situation vid skola ska backrörelser ut på gatan undvikas 
och alla backrörelser skall kunna ske inom fastighet. 

Skyddsavstånd farligt gods
Planområdet ligger i direkt anslutning till E20. Mellan E20 och närmaste byggrätt är 
det 30 meter vilket uppfyller de rekommenderade minsta avståndet på 25 meter som 
framförs i rapporten från Länsstyrelsen Stockholms län.  
 
Med hjälp av den riskutredning som genomfördes av VAP år 2017 bedöms 
planförslaget kunna följa rekommenderade riskreducerande åtgärder för att uppnå en 
lämplig byggrätt.  
 
Aktuellt planförslag medger besöksanläggning, handel- och centrumändamål. 
Hastighetsbegränsningen är vid planförslaget 60 km/h istället för 70 km/h så som 
i riskutredningen. På grund av detta bedöms det uppnå samma riskkvaliteter trots 
skillnader i markanvändning och hastighet.   
 
För att skapa möjlighet för byggnation som följer de riskreducerande åtgärder som 
föreslås i riskutredningen regleras att fasader ska utföras med lägst brandteknisk 
klass EI30, att friskluftsintag ska riktas bort från E20 samt att det ska vara möjligt att 
utrymma bort från E20. I plankartan regleras även att ett skyddsräcke skall uppföras 
mot led för farligt gods innan bygglov kan ges. Räckets kapacitetsklass ska diskuteras 
med Trafikverket i samband med bygglovsgivning. Med hjälp av dessa bestämmelser 
och det bebyggelsefria avståndet på 30 meter bedöms det lämpligt att bebygga trots 
närhet till E20. 
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Omgivningspåverkan
Planförslaget medger besöksanläggning samt handels- och centrumändamål. Handels- 
och centrumsändamål bedöms inte medföra negativ omgivningspåverkan då det är 
tysta verksamheter. Dessa verksamheter kan medföra en ökning av biltrafiken men 
anses inte vara av betydande karaktär som medför buller vid skola och förskola. Detta 
då hastigheten är reglerad till 30 km/h samt att dessa verksamheter främst nyttjas på 
kvällar och helger när skolan är stängd.  
 
Beroende på vilken typ av besöksanläggning som lokaliseras kan det medföra viss 
omgivningspåverkan i form av bland annat ljud- och ljusstörningar. Planområdet ligger 
i anslutning till befintlig idrottshall och bowlinghall samt skola och förskola. Väster 
om planområdet finns flerbostadshus. På grund av planområdets lokalisering vid redan 
befintliga besöksändamål bedöms det lämpligt att samla liknande verksamheter. Det 
bedöms inte innebära betydande ökning av ljud- och ljusstörningar. Besöksverksamhet 
bedöms främst nyttjas på kvällar och helger och därmde inte medföra störning för skola 
och förskola. 

De flerbostadshus som finns öster om planområdet bedöms inte störas från bilars 
strålkastare vid parkering vid planområdet. Detta då komplementbyggnader vid 
flerbostadshusen skapar ett skydd mot detta samt att det inte är höjdskillnader som för 
med att ljuskäglorna riktas upp mot fönster. 

Geotekniska förhållanden
Del av planområdet är redan bebyggt och resterande delar av planområdet bedöms vara 
lämpligt för bebyggelse utifrån geotekniska förhållanden. Sandjordar beskrivs ovan 
vara känsliga för erosion vid vind och vatten men då planområdet inte ligger inom risk 
för ras eller skred samt vid ett flackt område bedöms denna risk inte vara av betydande 
karaktär.  

Förorenade områden
De förorenade områden som finns i planområdets närhet ligger på ett avstånd på mellan 
150 och 250 meter från planområdet och de bedöms därmed inte medföra ökad risk för 
föroreningar inom planområdet. 

Vatten och avlopp
Planområdet är anslutet till det kommunala VA-nätet. 

El och tele
Planområdet är anslutet till befintliga el- och teleledningar. 

Dagvatten
Dagvatten kan fördröjas och infiltreras inom den enskilda fastigheten. Planen regleras 
med bestämmelse om att dagvatten från tak och hårdgjorda ytor ska fördröjas 
på den enskilda fastigheten genom infiltration och avledning till grönytor eller 
fördröjningsmagasin innan det avleds till diken eller det kommunala ledningsnätet. 
Dagvattenlösning bör ha kapacitet att fördröja 100 % i tio minuter vid ett 30-årsregn. 
 
Eventuell byggnation kan med fördel uppföras med gröna tak för att skapa ytterligare 
möjlighet till lokalt omhändertagande av dagvatten. Rabatter kan anläggas på sådant sät 
att det skapar goda möjligheter till infiltration av dagvatten. 
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Brandvattenförsörjning
Brandvattenförsörjningen inom planområdet ska utökas och anpassas efter 
rekommenderad minsta kapacitet i markbrandposter som är 600-900 liter per minut 
med ett maximalt inbördes avstånd på 250-400 meter. Fastighetsägaren ska vidta 
åtgärder för att tillgodose behovet. 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Konsekvenser av planens genomförande
Planförslaget skapar möjlighet för besöksanläggning, centrumändamål samt 
detaljhandel vilket innebär möjlighet till förändrad markanvändning. Planförslaget 
regleras med bestämmelser om att utnyttjandegraden i byggnadsarea per fastighetsarea 
regleras till 45 %. Den bebyggda ytan, som innehåller idrottshall och bowlinghall, kan 
därmed delvis bebyggas ytterligare.  
 
Västra delen av planområdet som idag är bebyggt regleras med att endast 80 % av 
fastighetsarean får hårdgöras. Östra delen av planområdet regleras med bestämmelse 
om att endast 60 % av fastighetsarean får hårdgöras.  
 
Organisatoriska frågor
Sydnärkes Byggförvaltning ansvarar för planarbetet på uppdrag av Laxå kommun. 

Ekonomiska frågor
Planen bekostas i sin helhet av Laxå kommun.  
 
Det vägräcke som krävs för att bygglov ska kunna ges bekostas av exploatör. 

Tidplan
Planen hanteras med standard planförfarande. Tidsplanen kan komma att ändras. 

Samråd: Våren 2020
Granskning: Sommaren 2020
Antagande: Hösten 2020
Laga kraft: Vintern 2021

Genomförandetid
Genomförandetiden är fem (5) år från det att detaljplanen vinner laga kraft. 
 
Ändras eller upphävs planen under genomförandetiden har fastighetsägare som berörs 
rätt till ersättning för den skada denna åsamkas. Efter genomförandetidens fortsätter 
detaljplanen med dess byggrätter att gälla men ändras eller upphävs planen efter 
genomförandetidens utgång finns det ingen rätt till ersättning för de byggrätter som 
eventuellt går förlorade. 

Huvudmannaskap
Fastighetsägaren ansvarar för kvartersmark.  Laxå kommun är huvudman för allmän 
platsmark och ansvarar därmed för skötsel av parkmarken. 
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Fastighetsrättsliga frågor
Planområdet består av två fastigheter. Laxåskogen 1:297 ägs av Laxå 
kommunfastigheter AB kan avses bestå i sin helhet. Laxåskogen 13:1 ägs av Laxå 
kommun. Kvartersmarken inom denna fastighet bör ingå i ny fastighet. 
 
Exploatör ansvarar för och beskostar fastighetsbildning. 

MEDVERKANDE I PLANARBETET
Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning.

Fanny Germer               Lars Johansson
Planarkitekt    Förvaltningschef    

   


