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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. 

Samrådet 

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

tiden mellan 2018-10-03 och 2018-10-24. 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 9 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 2018-10-24 

2. Lantmäteriet 2018-10-23 

3. Trafikverket 2018-10-05 

4. Sydnärkes Miljönämnd 2018-10-09 

5. Sydnärkes kommunalförbund 2018-10-03 

6. Ellevio 2018-10-15 

7. Nerikes brandkår 2018-10-04 
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8. E.ON 2018-10-02 

9. Vattenfall  2018-10-03 

 
 

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 

Överensstämmelse med översiktsplan 

Länsstyrelsen konstaterar att detaljplanen inte strider mot översiktsplanen.  

Behovsbedömning 

Länsstyrelsen delar kommunens åsikt att planförslaget inte innebär betydande påverkan på miljön.   

Förorenade områden 

Länsstyrelsen anser att beskrivningen av föroreningssituationen behöver utvecklas i 

planbeskrivningen. Det framförs att det behöver beskrivas var undersökningar ska göras och vilket 

fokus de kommer att ha. Det framförs att det är viktigt att hela föroreningsproblematiken i området tas 

med vid planering av provtagning och framtagning av markundersökning.  

Miljökvalitetsnormer 

Länsstyrelsen anser att redovisningen av miljökvalitetsnormer för i synnerhet vatten behöver 

tydliggöras.   

Dagvattenhantering 

Länsstyrelsen konstaterar att det saknas en redovisning av planerad dagvattenhantering i planområdet. 
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Planbestämmelser 

 Länsstyrelsen anser att kommunen bör använda planbestämmelser enligt Boverkets allmänna råd 

(2014:5) och hänvisar till planbestämmelsen småindustri.  

Det framförs även att bestämmelser om utnyttjandegrad bör kompletteras.  

Kommentar: 

Planbeskrivningen kompletteras gällande förorenade områden. 

 

Planbeskrivningen kompletteras gällande miljökvalitetsnormer. 

 

Dagvattenhanteringen bedöms främst beröra frågor kring hur ny bebyggelse i området utformas för 

att anpassas efter förutsättningarna på platsen, detta bevakas i bygglovsskedet.  

Bedömningen i detta fall är att det är mest lämpligt att använda bestämmelsen småindustri då det är 

en del av användningsområdet för småindustri som justeras och en del som avses bevaras enligt nu 

gällande plan.   

Bestämmelser om utnyttjandegrad bedöms inte nödvändigt då stora delar av byggrätterna redan är 

bebyggda eller planeras att bebyggas med nytt justerverkshyvleri och därtill reglerar 

prickmarksbegränsning att bebyggelse inte får uppföras närmast Edevägen (väg 511).  

 

2. Lantmäteriet 

Sammanfattning: 

Lantmäteriet har inget att erinra.  

Kommentar: 

- 

 

3. Trafikverket 

Sammanfattning: 

Trafikverket önskar att ett utfartsförbud i erforderlig omfattning införskaffas på plankartan mot 

Edevägen för att säkerställa att nya tillfarter inte tillkommer samt att god framkomlighet och 

trafiksäkerhet efterlevs.   
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Kommentar: 

Eftersom behovet av och i synnerhet lokaliseringen av in- och utfarter kan komma att förändras 

över tid så bedöms det inte lämpligt att reglera utfartsförbud. Planbeskrivningen kompletteras 

istället med information om att antalet tillfarter mot väg 511 bör minimeras för att efterleva god 

framkomlighet och trafiksäkerhet.     

 

4. Sydnärkes Miljönämnd 

Sammanfattning: 

Miljönämnden framför att sågverksamheten har tillstånd enligt miljöbalken och omfattas av villkor för 

bland annat buller. Eftersom bullerfrågan redan är villkorad bör detaljplanen inte ange ramarna för 

tillkommande verksamhet. Vid omprövning av miljötillståndet för verksamheten är det enligt 

miljönämnden rimligt att även justerverkshyvleriet omfattas av omprövningen.  

I övrigt har miljönämnden även några påpekanden vad gäller hänvisning till Naturvårdsverkets samt 

Boverkets riktlinjer avseende buller: 

- De värden som refereras till i Naturvårdsverkets rapport ”vägledning om industri- och annat 

verksamhetsbuller” (2015) ligger genomgående 5 db(A) lägre än vad som refereras till i 

planbeskrivningen. Miljönämndens uppfattning är att de lägre värdena bör vara styrande.  

- Boverkets vägledning i rapport ”industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och 

bygglovsprövning av bostäder” (2015) avser planläggning för bostadsbebyggelse i områden som kan 

påverkas av industribuller och inte för det omvända så som är aktuellt i detta ärende.      

Kommentar: 

Planbeskrivningen justeras gällande hänvisningar till Naturvårdsverkets samt Boverkets riktlinjer 

avseende buller.   

 

5. Sydnärkes kommunalförbund 

Sammanfattning: 

Sydnärkes kommunalförbund har inga synpunkter på planförslaget.  

Kommentar: 

- 
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6. Ellevio 

Sammanfattning: 

Ellevio har inget att erinra gällande planförslaget.  

Kommentar: 

- 

 
7. Nerikes brandkår 

Sammanfattning: 

Nerikes brandkår framför att brandvattenförsörjning behöver säkerställas och anpassas till ny plan. 

Rekommenderad minsta kapacitet i markbrandposter är 2400 liter per minut med ett maximalt 

inbördes avstånd av 150 meter.   

Kommentar: 

Planbeskrivningen uppdateras med information gällande brandvattenförsörjningen. 

 

8. E.ON 

Sammanfattning: 

E.ON konstaterar att planområdet är utanför deras koncessionsområde och har därmed inget att erinra.  

Kommentar: 

- 

 

9. Vattenfall 

Sammanfattning: 

Vattenfall konstaterar att man inte har någon elnätsanläggning inom området och har därmed inget att 

erinra.  

Kommentar: 

- 
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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 kompletteras gällande förorenade områden. 

 Planbeskrivningen kompletteras gällande miljökvalitetsnormer. 

 Planbeskrivningen kompletteras med information om att antalet tillfarter mot väg 

511 bör minimeras för att efterleva god framkomlighet och trafiksäkerhet.  

 Planbeskrivningen justeras gällande hänvisningar till Naturvårdsverkets samt Boverkets 

riktlinjer avseende buller.      

 Planbeskrivningen uppdateras med information gällande brandvattenförsörjningen. 

 
 

Samrådsredogörelsen har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning 

 

Jonas Kinell   Lars Johansson  

Planarkitekt   Förvaltningschef 

 


