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VAD ÄR EN DETALJPLAN?
En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande dokument mellan kommunen, 
markägarna och grannarna. Den reglerar vad såväl enskilda som 
myndigheter får och inte får använda marken och vattnet till inom ett 
planområde. Detaljplanen styr hur marken får användas (t ex för bostäder, 
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
Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900.

HÄR ÄR VI NU



1 HANDLINGAR

Detaljplanehandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:2000 (A2)
- Planbeskrivning
 
Övriga handlingar i ärendet:
- Fastighetsförteckning
- Behovsbedömning

2 BAKGRUND
Tivedstorp är en gammal finnby. Det var Lille-Hindrik Hindriksson som tände det 
första svedjefallet här. Långt ifrån annan bebyggelse. En mantalslängd från 1642 
berättar, ”Lill Hindrik bor i en stockenstufva på skogen”. Spår efter en sådan 
stuga finns uppe vid flaggstången.

Detta ensamma nybygge gav upphov till en by som länge hette Lilla 
Hindrikstorp. Tillväxten gick långsamt 1774 anger mantalslängden fem hushåll, 
1329 nio, 1846 fjorton, 1870 ett tjugotal. Det blev svårt att försörja sig på 
‘kolmila” och Tiveden blev tidigt en avfolkningsbygd.

1952 bildades stiftelsen Tivedstorp. Åsynen av överfulla flyktingläger ute i 
Europa gav Sven Danell, biskop i Skara och engagerad i IM, idén att i Tivedstorp 
bereda bostäder åt flyktingar och fördrivna, vilkas familjesörjare kunde 
sysselsättas i skogsbruk.

Gårdar köptes in och sattes i stånd. 1954 flyttade de första flyktingarna in. 1956 
kom den största gruppen, en rumänsk storfamilj med tre generationer.

Den rumänska familjen var 21 personer när de kom. När de 1961/62 kunde flytta 
till ordnade arbeten i trakten räknade man in 42 familjemedlemmar. Stiftelsen 
kunde avvecklas och IM övertog ensamt ansvaret för mark och byggnader.

Efter IM har Tivedstorp ägts av privatperson för att 2007 köpas av Tiveds 
Utvecklings AB, TUVA, som är ett bygdebolag där aktieägarna, ca 170 st, har 
olika anknytningar till trakten.

TUVA arrenderar ut anläggningen Tivedstorp till bolaget Szanto Event AB, 
som bor i området och driver verksamhet med vandrarhem som grund. På 
anläggningen finns ca 65-70 bäddar, kafé och restaurang, konferenslokal, 
grönområden, kapell, festloge, samlingslokaler, bastu, dansbana, volleybollplan 
med mera.

3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detaljplanen är att bevara och skydda Tivedstorp som kultur- 
rekreations- och turistanläggning. Genom detaljplaneläggning ska säkerställas att 
områden bevaras i helhet, och inga avstyckningar möjliggörs inom området.

4 PLANPROCESSEN
Planarbetet sker med standardförfarande enligt plan och bygglagen 2010:900 i 
dess lydelse efter 1:a januari 2015.



5 MILJÖBEDÖMNING
Enligt plan- och bygglagen 4 kap. § 34 ska en miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
på grund av att planområdet får tas i anspråk för bl.a. en permanent campingplats. 
En behovs bedömning har upprättats för att se om planen medför betydande 
miljöpåverkan eller inte.

Sammantaget bedöms detaljplanen inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 
En miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har därför inte 
upprättats.

För utförligare beskrivning gällande campingsplats inom planområde, se rubriken 
Campingplats.

6 PLANDATA

Läge och omfattning
Planområdet omfattar ca 25 hektar och är beläget i Tiveden, i södra delarna av 
Laxå kommun. 

Markägoförhållanden
Marken inom planområdet ägs i helhet av Tiveds Utvecklings AB (TUVA). 
Tiveds Utvecklings AB, TUVA, bildades 2007 för att köpa Tivedstorp.  Tanken 
var att genom ägarskapet av Tivedstorp utveckla bygden.  TUVA är ett 
bygdebolag, där aktieägarna, ca 170 st, har olika anknytningar till trakten.



7 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplan
I gällande översiktsplan för Laxå kommun nämns Tivedstorp under Turism och 
friluftsliv, som en viktig anläggning för turismen i kommunen. Kommunens 
ställningstagande är att kommunen ska verka för att friluftslivet ska utvecklas 
i kommunen. Kommunen ska även verka för att ideella initiativ bemöts på ett 
positivt sätt.

Detaljplaneläggningen bedöms överensstämma med översiktsplanen.

Detaljplaner
Planområdet och dess närområde är inte detaljplanelagt sedan tidigare.

8 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Planförslag
Användningen av planområdet regleras i helhet som område för friluftsliv 
och camping (N), tillfällig vistelse (O) evenemangs-, konferens- och 
utbildningslokaler (R1) och bostäder (B).

För att tydliggöra varsamhetskravet gällande kulturvärdena inom planområdet 
införs en specificerad varsamhetsbestämmelse i plankartan (k). Varsamhetskravet 
utgår från den vård- och underhållsplan som tagits fram av Arkitektur och 
Byggnadsvård under 2009. Den byggnadsantikvariska ambitionen var vid 
2009 att återställa det yttre och rent tekniska på ett så bra sätt som möjligt och 
huvudsaken var att det som görs blir byggnadshistoriskt och tekniskt riktigt 
över tid. För precisering av k-bestämmelsen, se rubriken Karaktärsdrag och 
rekommendationer.

För att säkerställa att planområdet fortsätter utgöra en helhet, vilket är av stor 
vikt för området, införs en planbestämmelse gällande att avstyckning ej får göras 
inom planområdet.

Ett mindre antal av byggnaderna inom planområdet används idag som 
permanentbostäder, för de som driver anläggningen Tivedstorp. För att säkerställa 
byggnadernas användning som permanentboende inom området möjliggörs även 
användningen bostäder (B).

Trafik
Planområdet är beläget relativt långt ut i skogsområdet Tiveden, och nås via ett 
antal skogsvägar som i sin tur ansluter mot större vägar mot bland annat Laxå, 
Askersund och Karlsborg.

Inom planområdet leds trafiken via grusade vägar, som endast möjliggör relativt 
låga hastigheter och på ett säkert sätt fungerar som kombinerade vägar för alla 
olika typer av fordon och gångtrafik.

Påverkan på riksintressen
Planområdet ingår i riksintresseområde för Tiveden, för rörligt friluftsliv och 
turism, och riksintresseområde för friluftsliv. Planförslaget bedöms inte påverka 
riksintresset negativt, utan istället stärka områdets värden.



Natur- och kulturmiljö
Tivedstorp omgärdas av Tivedens skogslandskap och är en utgångspunkt till flera 
vandringsleder i Tivedsskogen. Inom området för anläggningen är landskapet böljande 
och relativt öppet. Kring husen finns klippta gräsytor och området bryts upp av hagar och 
ängar, med grusade vägar som förbindelser. Fastigheten är en jordbruksfastighet.Inom 
fastigheten finns djurhållning med får och höns året om. Tivedstorp samarbetar även med 
andra lokala företagare så att hagarna betas av hästar och kor under sommaren. Det finns 
även flera hagar för besökare till ridlederna i Tiveden.

I planområdet finns några övriga kulturhistoriska lämningar registrerade, se karta på 
nästa sida. De lämningar som är registrerade som övriga kulturhistoriska lämningar 
skyddas inte av Kulturmiljölagen (1988:950).  Övriga kulturhistoriska lämningar ska 
dock tas hänsyn till och vid exploatering som kan påverka lämningarna bör samråd 
hållas med Länsstyrelsen, för att göra enskilda bedömningar. 

Detaljplanen syftar till att skydda och säkerställa den natur- och kulturmiljö som 
Tivedstorp utgör som helhet.

Biotoper
Inom planområdet finns objekt som kan omfattas av det generella biotopsskyddet. 
Bestämmelserna om biotopskyddsområden finns i 11 § i miljöbalkens sjunde kapitel 
Skydd av områden. Med biotopskyddsområden avses små mark- eller vattenområden 
som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller 
växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda. Inom ett biotopskyddsområde är det 
förbjudet att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön. Om 
det finns särskilda skäl får dispens från förbudet ges i det enskilda fallet. 

Livsmiljöer som skyddas av förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken är alléer, stenmurar, källor, öpnna diken, småvatten och våtmarker i 
jordbruksmark, odlingsrösen, pilevallar och åkerholmar. 

Eftersom planområdet omfattar biotoper som är skyddade i enlighet med det generella 
biotopsskyddet bör detta beakatas i planarbetet. Syftet med detaljplanen, och dess 
utformning, är dock inte i konflikt med biotopskyddets syfte och närmre begränsningar i 
plankartan bedöms däför inte nödvändiga. Om en verksamhetsutövare planerar att vidta 
en åtgärd som kan skada naturmiljön i ett biotopskyddsområde ska han/hon ansöka om 
dispens från förbudet i 7 kap. 11 § miljöbalken.

Fornlämningar
Inom planområdet finns en fornlämning registrerad. Fornlämningen är av typen 
lägenhetsbebyggelse och beskrivs som bebyggelselämning, sentida torpställe, bestående 
av en välbevarad valvslagen jordkällare, enstaka röjningsrösen och äppelträd, i 
sluttande stenbunden moränmark. Fornlämningen bedöms inte riskera att skadas genom 
detaljplaneläggningen, då syftet med detaljplanen är att bevara området och dess värden.

Om fornlämningar påträffas vid markarbeten ska entreprenören omedelbart 
avbryta arbetet och meddela Länsstyrelsen, i enlighet med 2 kap 10 § lagen om 
kulturminnen med mera.
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Bebyggelse
Tivedstorp har sin bakgrund i den invandring av skogsfinska nybyggare som ägde 
rum i Tiveden från slutet av 1500-talet och under 1600-talets första hälft. Gården 
finns omnämnd från 1660-talet. Den nuvarande bebyggelsen utgörs båda av äldre 
och yngre byggnader. Många har flyttats hit efter mitten av 1900-talet. Genom 
den äldre bebyggelsen och den öppna odlingsmarken har byn en välbevarad 
ålderdomlig prägel. Området domineras av tre äldre gårdar omkring vilka de 
inflyttade husen har grupperats.

Bebyggelsen har hårdhänt genomgått olika skeden av renovering och 
ombyggnad. Då ansvariga för Tivedstorp tidvis varit från utlandet kan man i 
de genomförda åtgärderna estetiskt märka en ”romantisering” av den svenska 
röda stugan med starka drag från Dalarna blandat med fjällstugornas profilerade 
vägg- och takpaneler. Färgsättningen anknyter också till dalarna med blå 
snickerier, blå dörrar och kurbitsmålningar. De mindre stugorna med torvtak 
tillhör ursprungsbebyggelsen i området. Totalt omfattar anläggningen ca 25 
byggnadsverk

Av de tre ursprungliga huvudgårdarna är det den gamla kaffestugan som ”klarat 
sig bäst” i renoveringssammanhang. Johangårdens förrådsbyggnad är också 
ganska intakt liksom den gamla ladugårdsdelen på prästgårdslängan. Det finns 
således en hel del kvaliteter som man kan utgå ifrån och med ganska enkla medel 
kan man till det yttre få området ”trovärdigt” ur byggnadsantikvarisk synpunkt.

Detaljplaneläggningen syftar inte till någon större utbyggnad av området, men 
ska säkerställa att eventuell byggnation görs varsamt så att områdets kulturvärden 
tillvaratas.

Teknisk försörjning
Tivedstorp försörjs med vatten genom djupborrade brunnar och 
avloppsbehandling sker genom infiltrationsanläggningar. VA-lösningen bedöms 
tillfredsställande inom detaljplaneområdet. Ellevio ansvarar för elförsörjningen 
via luftburna ledningar.

Kulturvärden och rekommendationer
Varsamhetskravet i plankartan utgår från den vård- och underhållsplan som 
tagits fram av Arkitektur och Byggnadsvård under 2009. För att bevara 
områdets karaktär bör nedanstående rekommendationer följas vid tillkommande 
byggnation eller ändring av befintliga byggnader.

Tak/skorstenar/avvattning
Takbeläggning av pannor bör utgöras av lertegel, två- eller enkupigt. Nytt 
enkupigt tegel med dubbla klackar bör användas på stora tak, de ligger mer på 
plats än gamla. Tidsmässigt är tvåkupigt också rätt att använda. På mindre tak kan 
återanvänt tegel av enhetligt mått användas. Nockpannor finns på de flesta husen 
och bör användas, alternativt plåt. Vattbräda på gavelvindskivor kan plåtkläs med 
plåt i samma bredd som brädor. Att lägga ett plåttak med sinuskorrugerad plåt 
med enbart vfz. yta utan lackering är lika antikvariskt riktigt som tegel och kan 
underlätta framtida underhåll och minska kostnader och takbelastning.

Torvtak förekommer på många byggnader. Som alternativ till torvtak är det 
lämpligt att lägga tegeltak eller utföra brädtak vilket torde varit vanligt i dessa 
finnbygder.



Stuprör skall i vid åtgärder bytas till dito med skarpa vinklar. Ibland är det av 
många skäl bättre att bara släppa ut hängrännorna så att vattnet hamnar en bit från 
huset istället för att det via stuprör riskerar att rinna in under huset. Stuprör och 
hängrännor skall alltid ha samma kulör som bakgrunden.

Skorstenar bör utföras med krön och plåtavtäckning.

Fasader/fönster
Fasader bör utföras med panel i olika bredder och med lockläkt. Lockpanel 
kan förekomma men då helst med vankantade täckbrädor. Knutbrädor och 
fönsterfoder på boningshus bör målas vita som gamla kaffestugan. På uthusen 
bör knutbrädor vara rödfärgade/rödtjärade/tjärade om de inte stryks med trätjära. 
Vindskivor på bostadshusen bör vara vita. Vattbrädor på vindskivor förses med 
enkel plåtbeklädnad.

Fönster av äldre datum, av vilka det finns ganska få bör behållas och renoveras. 
Glas i ytterbågarna skall alltid vara av äldre kulturglas i någon form med ojämn 
yta.

När fasader renoveras skall man återgå till ursprungliga fönsterstorlekar. Fönster 
utförs kopplade med spröjs i inner och ytterbågar. Innerglaset kan med fördel 
vara av energiglas. Ytterglas kulturglas. Isolerrutor skall ej användas.

Målningsmaterial
Fasader bör målas med äkta rödfärg. Med fördel används Falu ljus kulör. Man 
kan variera t ex på uthus med Tranemo rödfärg som har en ganska ljus kulör 
också. Fönster och dörrar målas med ren linoljefärg. Trätjära skall vara ren 
trätjära. Trätjära utan förtunning skall värmas innan påstrykning. Trätjära kan 
förtunnas med linolja och balsamterpentin, s.k Roslagsmahogny.

Campingplats
Detaljplanen möjliggör för campingsplats inom planområdet. Någon närmare 
precisering av campingplatsens lokalisering eller omfattning görs ej i plankartan. 
Idag används ett mindre område för korttidsuppställning av husvagnar och dylikt.

Användingsbestämmelsen N - camping och friluftsliv möjliggör, förutom 
uppställning av tält och dylikt, kompletterande byggnation, som utrymmen 
för hygien och samvaro, vilket dock redan finns inom planområdet. Eventuell 
tillkommande bebyggelse regleras av exploateringsbestämmelse och 
varsamhetsbestämmelse. 

Plankartans möjliggörande av campingsplats syftar till att säkerställa områdets 
attraktion som en mötesplats och utgångspunkt för friluftslivet i Tiveden. 
Campingmöjligheterna kompletterar vandrarhemsverksamheten och och de 
besöksanläggningar som finns i området.

Enligt 4 kap. 34 § PBL ska en MKB upprättas om detaljplanen kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för 
bl.a. en permanent campingplats. 



Planen, med möjlighet till camping, bedöms inte medföra en betydande 
miljöpåverkan då planens syfte är att bevara Tivedtorp och dess värden för 
friluftslivet. Campingen syftar till att komplettera besöksanläggningen och öka 
tillgängligheten till Tiveden. Genomförandet bedöms inte innebära några risker 
för människors hälsa och sammantaget bedöms planen inte ge en betydande 
miljöpåverkan på området.

9 GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Bedömd tidplan
Planarbetet beräknas pågå under 2017, med antagande under hösten.
Den bedömda tidplanen utgår från ett standardförfarande där inga oförutsedda 
utredningskrav eller dylikt framkommer under samråd eller granskning.

Teknisk försörjning
Tivedstorp försörjs med vatten genom djupborrade brunnar och 
avloppsbehandling sker genom infiltrationsanläggningar. VA-lösningen bedöms 
tillfredsställande inom detaljplaneområdet.

Ellevio ansvarar för elförsörjningen via luftburna ledningar.

Genomförandetid
Genomförandetiden för detaljplanen är 10 år från det att planen vinner laga kraft.

Före genomförandetidens början får bygglov för åtgärder enligt planen inte ges. 
Före genomförandetidens utgång, det vill säga både innan genomförande tiden 
börjar gälla och under genomförandetiden, får planen inte ändras, ersättas eller 
upphävas mot berörda fastighetsägares vilja.

Ett undantag är dock om en ändring är nödvändig på grund av nya förhållanden 
av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. Ett annat 
undantag är införande av bestämmelser om fastighetsindelning och bestämmelser 
om rättighetsområde. Fastighetsägarna har under planens genomförandetid en 
garanterad byggrätt i enlighet med planen. Om planen ersätts med en ny, ändras 
eller upphävs under genomförandetiden har fastighetsägarna rätt till ersättning av 
kommunen för den skada som uppkommer för dem.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Om inget annat anges är kommunen huvudman för allmän plats. All mark inom 
planområdet regleras som kvartersmark, vilket innebär att huvudman för allmän 
plats inte behöver specificeras.



MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes byggförvaltning.

Ulrika Åberg     Lars Johansson
Planarkitekt     Förvaltningschef

Fastighetsindelning
Genom bestämmelser om fastighetsindelning får kommunen bestämma hur 
planområdet ska vara indelat i fastigheter. Bestämmelser om fastighetsindelning 
får införas i detaljplanen om det behövs för att man ska kunna få till stånd en 
ändamålsenlig indelning i fastigheter eller för att annars underlätta planens 
genomförande.

Syftet med detaljplanen är att bevara och skydda Tivedstorp som kultur- 
rekreations- och turistanläggning. Genom detaljplaneläggning ska säkerställas att 
områden bevaras i helhet, och inga avstyckningar möjliggörs inom området.

I plankartan regleras fastighetsindelning av den administrativa bestämmelsen 
”Området ska omfatta en fastighet, ingen avstyckning får ske”. 

Genom att införa en planbestämmelse gällande fastighetsindelningen säkerställs 
syftet med planen och att området får förutsättningar för att bevaras i helhet. 
Genom avstyckning av mindre fastigheter riskerar området privatiseras och 
nyttjas på ett sätt som inte främjar friluftslivet i området och bevarandet av natur- 
och kulturmiljön.

Fastighetskonsekvensbeskrivning
Planen syftar inte till att förändra den nuvarande fastighetsindelningen, och 
konsekvenserna för fastigheterna blir därför att de kvarstår som tidigare.




