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Ändring av detaljplan: Ändring av stadsplan för del av 
Hasselfors brukssamhälle, område vid brukskontoret, Laxå 
kommun, Örebro län. 

Sammanfattning av planförslaget 

Syftet med detaljplaneändringen är att minska andelen prickmark och utöka tillåten 

byggnadshöjd för att möjliggöra planerad bebyggelse i form av ett justerverkshyvleri 

inom sågverkets industriområde i Hasselfors. 

Granskningen 

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

granskning under tiden mellan 2018-11-01 och 2018-11-15. 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 5 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 2018-11-19 

2. Lantmäteriet 2018-11-14 

3. Trafikverket 2018-11-08 

4. Sydnärkes Miljönämnd 2018-11-12 

5. Skanova 2018-11-16 
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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 detaljplanen inte kommer prövas.  

Råd enligt 2 kap. PBL 

Förorenade områden 

Länsstyrelsen anser att de handlingar som berör undersökningar av föroreningar i området bör tillföras 

planhandlingarna.  

Länsstyrelsen anser att bedömningar i den miljötekniska markundersökningen, anmälan enligt § 28 om 

efterbehandling och text om föroreningarna i planbeskrivningen inte är sammanhängande. Man anser 

även att den förenklade riskbedömningen bör utvecklas. Länsstyrelsen anser framförallt att 

riskbedömningens fokus bör ändras från åtgärdsfokus (exploateringsschaktning) till utifrån vilka risker 

för människors hälsa och miljö som finns i nuläget och därifrån utreda åtgärdsbehov.  

Länsstyrelsen framför att ett område längst mot söder tillkommit sent i processen och anser att detta 

område också bör provtas och utredas innan planändringen antas.   

Länsstyrelsen anser att kommunen bör komplettera handlingarna för att de ska stämma överens samt 

förtydliga och motivera sina ståndpunkter och planerade åtgärder. Man anser att det bör genomföras 

en utökad markteknisk miljöundersökning med riskbedömning och förslag på åtgärder utifrån risk och 

inte exploatering. Länsstyrelsen förtydligar att tillsynsmyndigheten även kan komma att ställa krav 

utifrån miljöbalken. Avslutningsvis framför Länsstyrelsen att planhandlingarna bör kompletteras med 

en bedömning om framkommet behov av åtgärder är tekniskt och ekonomiskt genomförbara.  

Kommentar: 

Synpunkterna beaktas.  

Sydnärkes Miljönämnd är tillsynsmyndighet och hanterar föroreningsfrågan. Det bedöms inte 

nödvändigt att utreda föroreningssituationen ytterligare inom planprocessen. Innan bygglov ges ska 

dock föroreningarna vara utredda och hanterade enligt tillsynsmyndighetens krav. Eftersom det är 

av stor vikt att Länsstyrelsens synpunkter beaktas vid tillsyn och bygglov i området förs 

synpunkterna vidare till bygglovsavdelningen och Sydnärkes Miljöförvaltning.    
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Planbeskrivningen ska öka läsbarheten och förståelsen av detaljplanens bestämmelser för alla som 

ska genomföra planen. I planbeskrivningen ska kommunen bland annat redovisa de överväganden 

som har legat till grund för planens utformning med hänsyn till motstående intressen och planens 

konsekvenser. Bedömningen är att planbeskrivningen återger föroreningssituationen tillräckligt 

utifrån de krav som finns i plan- och bygglagen. Det bedöms inte vara nödvändigt att i detaljer 

förklara innehåll och avgränsning av utredningar, undersökningar samt den tillsyn som Sydnärkes 

Miljönämnd bedriver. Planbeskrivningen ses dock över för att säkerställa att den inte återger något 

felaktigt eller missvisande gällande föroreningsfrågan.     

 

2. Lantmäteriet 

Sammanfattning: 

Lantmäteriet har inget att erinra.  

Kommentar: 

- 

 
 

3. Trafikverket 

Sammanfattning: 

Trafikverket noterar att kommunen inte har kompletterat plankartan med ett utfartsförbud vilket 

Trafikverket efterfrågade i samrådet. De framför också att de noterat att planbeskrivningen däremot 

har kompletterats med ett stycke som anger att antalet utfarter mot väg 511 bör minimeras.  

Trafikverket vill återigen lyfta fram att de arbetar för att hålla nere antalet utfarter till det allmänna 

vägnätet där deras uppfattning är att utfartsförbud i plankartan bäst reglerar detta.  

Trafikverket framför avslutningsvis att de inte kommer motsätta sig att planen antas utan ett 

utfartsförbud.   

Kommentar: 

Synpunkterna beaktas. Planförslaget avses inte förändras ytterligare gällande utfartsförbud.  
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4. Sydnärkes Miljönämnd 

Sammanfattning: 

Sydnärkes Miljönämnd framför att de inte har några synpunkter på planförslaget.  

Kommentar: 

- 

 

5. Skanova 

Sammanfattning: 

Skanova framför att de generellt önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i 

sitt nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flytt. 

Skanova förutsätter generellt att den part som initierar åtgärden även bekostar den.  

Skanova bifogar även en kartbild där deras ledningar i området finns utmarkerade.  

Kommentar: 

Synpunkterna beaktas. Om åtgärder i området kan komma att påverka Skanovas ledningar är det 

fastighetsägarens ansvar att föra dialog med Skanova.   
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Förslag till revidering av ändring av stadsplan för del av 
Hasselfors brukssamhälle, område vid brukskontoret, Laxå 
kommun, Örebro län. 

 

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

 Planbeskrivningen ses över för att säkerställa att den inte återger något felaktigt eller 

missvisande gällande föroreningsfrågan.     

 
 

Granskningsutlåtandet har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning 

 

Jonas Kinell   Lars Johansson  

Planarkitekt   Förvaltningschef 

 


