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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
Detaljplan för del av Tivedstorp 2:47 
Laxå kommun, Örebro län 
 
Enligt PBL 2011 (Plan- och bygglagen 2011) 5 kap. 17 § har Detaljplan för del av Tivedstorp 
2:47, Laxå kommun, varit ute på samråd under tiden mellan 2017-07-10 och 2017-08-31. 
Det har kommit in 7 yttranden under samrådstiden. Samtliga yttranden finns att tillgå i sin 
helhet på Sydnärkes Byggförvaltning.  
 
Yttranden har lämnats av: 

  

Namn 

1. Länsstyrelsen Örebro län 

2. Sydnärkes Miljöförvaltning 

3. Lantmäteriet 

4. Sydnärkes kommunalförbund 

5. Nerikes Brandkår 

6. Region Örebro län 

7. TUVA 

   

 
Sammanfattning 
Nedan följer en sammanfattning av de yttranden som har inkommit under samrådstiden. 
Sammanfattningen följer i ovanstående nummerordning.  



 
1. Länsstyrelsen Örebro län  

 
Ändringen av detaljplan har överlämnats till Länsstyrelsen i enlighet med 5 kap. 11 § plan- 
och bygglagen (PBL), standardförfarande. Länsstyrelsen har beretts tillfälle att lämna 
synpunkter. 
 
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte kommer att prövas. 
 
Råd enligt 2 kap. PBL 
Överensstämmelse med översiktsplan 
Detaljplanen strider inte mot översiktsplanen. 
 
Behovsbedömning 
Kommunen har bedömt att miljöpåverkan inte kan antas bli så betydande att 
miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 6 kap. 12 § miljöbalken 
behöver göras. 
 
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. Eftersom detaljplanen medger en permanent campingplats bör 
det i planbeskrivningen tydliggöras varför planförslaget inte bedöms leda till betydande 
miljöpåverkan. Länsstyrelsen kan inte utesluta att planens genomförande kan innebära en 
betydande miljöpåverkan och anser därför att detta behöver utredas vidare. 
 
Naturvård 
I detaljplanen behöver framgå om det finnas biotoper som omfattas av det generella 
biotopskyddet. Om sådana biotoper riskerar att skadas i samband med exploatering måste 
dispens från det generella biotopskyddet sökas hos Länsstyrelsen innan området 
exploateras. Länsstyrelsen får medge dispens från biotopskyddet om det finns särskilda 
skäl. En prövning av om det finns särskilda skäl avgörs från fall till fall. 
 
Kulturmiljövård 
I planområdet finns några övriga kulturhistoriska lämningar registrerade (se karta) och 
som det är önskvärt att kommunen ur kulturmiljösynpunkt tar hänsyn till vid en eventuell 
exploatering av området. För att hitta information om de registrerade lämningarna som 
redovisas på kartan kan följande länk användas: 
https://skogskartan.skogsstyrelsen.se/skogskartan/ 
 
Plankarta 
Plankartan innehåller knappt några begränsningar för exploatering i planområdet. 
Länsstyrelsen anser att utnyttjandegraden behöver regleras i planområdet, t.ex. genom 
att på plankartan införa prickad mark eller planbestämmelser som anger utnyttjandegrad 
som andel i procent eller liknande. Länsstyrelsen anser att utnyttjandegraden är viktig att 
reglera i planområdet också med hänsyn till att planområdet omfattas av riksintresse för 
friluftsliv, enligt 3 kap. miljöbalken (MB) samt riksintresse för rörligt friluftsliv, enligt 4 kap. 
MB. Länsstyrelsen har vid kontakt med planförfattaren fått information om att 
utnyttjandegraden kommer att regleras på plankartan inför detaljplanens 
granskningsskede. 
 
Vidare anser Länsstyrelsen att med hänsyn till eventuell omgivningspåverkan bör 
användningen R, besöksanläggningar, preciseras. 
 
 



Val av plantyp 
Då syftet med detaljplanen är att bevara och skydda Tivedstorp som kultur-, rekreations- 
och turistanläggning anser Länsstyrelsen att kommunen bör överväga att istället för 
detaljplan ta fram områdesbestämmelser för området. För begränsade områden som inte 
omfattas av en detaljplan kan kommunen besluta om områdesbestämmelser för att 
översiktligt reglera markens användning och bebyggelsens omfattning. 
Områdesbestämmelser kan användas för att säkerställa syften i kommunens översiktsplan 
eller för att säkerställa riksintressen. Områdesbestämmelser kan också användas för att till 
exempel skydda eller bevara byggnader eller värdefulla miljöer genom att t.ex. utöka 
lovplikten. 
 

Kommentar 
Planbeskrivningen kompletteras med tydliggörande gällande campingplats och varför det 
inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Planbeskrivningen kompletteras gällande skyddade biotoper. 
 
Plankartan och planbeskrivningen kompletteras med upplysning gällande övriga 
kulturhistoriska lämningar. 
 
Plankartan kompletteras med bestämmelse gällande utnyttjandegrad. 
 
Användningen R, besöksanläggningar, preciseras i plankartan för att innefatta 
evenemang-, konferens- och utbildningslokaler. 
 
Valet av plantyp har diskuterats, utifrån bakgrunden till planarbetet och behovet att 
säkerställa skyddandet och bevarandet av området har detaljplaneläggning bedömts 
relevant. 
 

2. Sydnärkes Miljöförvaltning  
 

Miljöförvaltningen har inget att invända mot planen, utan tycker det är positivt att 
områdets möjlighet att bevaras stärks. 
 

3. Lantmäteriet  
 

Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade juli 2017) har följande 
noterats: 
 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  
 
Fastighetsindelningsbestämmelser – prövning saknas 
Enligt 4 kap. 18 § andra och tredje stycket PBL skall kommunen vid utformning av 
fastighetsindelningsbestämmelser pröva 3 kap 1 § och 5 kap. 4 § fastighetsbildningslagen. 
Dessa villkor ska då sedan inte prövas på nytt vid en eventuell förrättning som sker under 
planens genomförandetid. 
 
Skälen till för varför fastighetsindelningen ska låsas i ett visst avseende måste framgå av 
planbeskrivningen. Detta är inte minst nödvändigt av rättssäkerhetsskäl, eftersom 
bestämmelserna är bindande och underlag för tvångsbeslut. Med stöd av planen är det 
möjligt att avstycka hela planområdet som en fastighet. I huvudsak bör beskrivningen ha 
samma noggrannhet som skälen i ett beslut av Lantmäteriet. 
 
 
 
 



Fastighetsförteckning 
Av fastighetsförteckningen framgår att fastigheten Tivedstorp 2:31 ligger inom 
planområdet. I plankartan ser det ut som om den ligger utanför det nu aktuella 
planområdet. 
 
Ny detaljplan 
På sida två i planbeskrivningen under rubriken ”processen” står att ”Denna ändring av 
detaljplan följer…”. Detta är väl en ny detaljplan. 
 
Delar av planen som bör förbättras 
 
Skala 
I informationen om grundkartan står det att skalan är 1:1000 och till höger på plankartan 
står att skalan är 1:2000. 
 
Huvudmannaskap 
Då det inte finns någon allmän plats i detaljplanen är en planbestämmelse om att 
kommunen ska vara huvudman för allmän plats onödig. 
 

Kommentar 
Planbeskrivningen kompletteras med skäl till fastighetsindelningsbestämmelse. 
 
Fastighetsförteckningen justeras. 
 
Texten på sidan 2 i planbeskrivningen och text gällande skalan på plankartan rättas. 
 
Planbestämmelse gällande huvudmannaskap för allmän plats tas bort ur plankartan. 
 

4. Sydnärkes kommunalförbund  
 

Sydnärkes kommunalförbund har inga synpunkter på förslaget till detaljplan för del av 
Tivedstorp 2:47. Syftet med detaljplanen har inga direkta kopplingar till förbundets 
verksamhet. 
 

5. Nerikes Brandkår 
 

Efter att ha tagit del av ovanstående handlingar meddelas att Nerikes Brandkår inte har 
något att erinra mot planförslaget. 
 

6. Region Örebro län 
 

Tack för inbjudan till samråd. Regionen har av tidsskäl tyvärr inte möjlighet att hantera 
samrådet med politisk förankring kring samråd för del av Tivedstorp 2:47, Laxå kommun 
och väljer därför att lämna synpunkter via tjänstemannanivån. 
 
Mot bakgrund av Tivedsområdets betydelse för friluftsliv och besöksnäring samt att 
Bergslagsleden går genom det föreslagna planområdet ser Regionen positivt på planens 
intentioner. Det är även positivt om fler gästbäddar kan åstadkommas i anslutning till 
Tiveden. Det vore dock ur ett regionalt perspektiv olyckligt om det i framtiden och med 
stöd av detaljplanen tillkom nya bostäder som också kunde innebära konflikt med det 
allemansrättsliga nyttjandet. Regionen föreslår mot bakgrund av det att planens generella 
bestämmelse om möjlighet till bostadsändamål ersätts av ett tydliggörande i kartan med 
avseende på vilka befintliga bostadsbyggnader som avses. 
 

 



Kommentar 
Genom detaljplanens syfte, dess begränsade utnyttjandegrad och 
fastighetsindelningsbestämmelse, som hindrar avstyckning, bedöms inte 
bostadsändamålet riskera en allt för stor grad av privatisering av området. Områdets 
karaktär med en spridd bebyggelse och möjligheter till viss komplettering försvårar 
preciseringen av var bostäder för t.ex. de som sköter verksamheter ska lokaliseras. 
 

7. TUVA  
 

Styrelsen för Tiveds Utvecklings AB (TUVA) har behandlat ärendet vid sitt ordinarie 
sammanträde 2017-07-24 och då uppdragit till undertecknad som ordförande att avge 
synpunkter efter den genomgång som då gjordes. 
 
Vi konstaterar att i detaljplanen ingår en bra beskrivning av bygdebolaget TUVA bildades 
för att behålla Tivedstorp som en sammanhållen enhet, vara en turistanläggning och 
mötesplats samt att bevara och underhålla de kulturhistoriska värden och den miljö som 
byn Tivedstorp har. 
 
Detaljplan tillgodoser och stärker dessa mål. Den ger också utrymme för att de som driver 
verksamheten kan vara bosatta i anläggningen så att det är en levande by med boende, 
öppna marker och viss djurhållning året om. 
 
Vi tycker således att detaljplanen är bra och helt svarar mot det sätt TUVA verkar för att 
utveckla anläggningen och verksamheten där. Detaljplanen för del av Tivedstorp 2:47 
tillstyrkes därför för fastställande. 
 

Förslag till revidering 

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

 Planbeskrivningen kompletteras med tydliggörande gällande campingplats och 
varför det inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. 

 

 Planbeskrivningen kompletteras gällande skyddade biotoper. 
 

 Plankartan och planbeskrivningen kompletteras med upplysning gällande övriga 
kulturhistoriska lämningar. 

 

 Plankartan kompletteras med bestämmelse gällande utnyttjandegrad. 
 

 Användningen R, besöksanläggningar, preciseras i plankartan för att innefatta 
evenemang-, konferens- och utbildningslokaler. 

 

 Planbeskrivningen kompletteras med skäl till fastighetsindelningsbestämmelse. 
 

 Fastighetsförteckningen justeras. 
 

 Texten på sidan 2 i planbeskrivningen och text gällande skalan på plankartan 
rättas. 

 

 Planbestämmelse gällande huvudmannaskap för allmän plats tas bort ur 
plankartan. 

 
Samrådsredogörelsen har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning 
Ulrika Åberg  Lars Johansson  
Planarkitekt  Förvaltningschef 


