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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.

Denna detaljplan följer ett utökat förfarande enligt PBL 2010:900.

Denna detaljplan följer ett utökat förfarande enligt PBL 2010:900.
Enligt PBL kap 5 § 7 ska ett detaljplaneförslag som inte är förenligt med 
översiktsplanen, är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor 
betydelse handläggas med ett utökat förfarande. Till skillnad mot standardförfarandet 
ska kommunen vid tillämpning av det utökade förfarandet kungöra förslaget till 
detaljplan. Kungörelsen ska göras i en ortstidning och anslås på kommunens 
anslagstavla. I övrigt hanteras processen utefter samma steg som under ett normalt 
standardförfarande. 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. 
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.

HÄR ÄR VI NU
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HANDLINGAR

Detaljplanehandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:1000 (A1)
- Planbeskrivning (denna handling)
 
Övriga handlingar i ärendet är:
- Samrådsredogörelse
- Fastighetsförteckning
- Behovsbedömning
- PM – Geoteknik (BGM, BG&M Konsult AB 2016)
- Va-utredning Tottsjömo 1:2 (WSP 2018)
- Rapport, Kompletterande provpumpning Tottsjömo 1:2 (Golder Associates AB 
2019)
- PM Kompletterande provpumpning, Tottsjömo, Utvärdering av grundvattenkvantitet 
och grundvattenkvalitet i bergborrade brunnar (Structor Vatten och Miljö AB 2020)

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

SYFTE
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder i form av småhusbebyggelse 
inom delar av fastigheten Tottsjömo 1:2. Planen syftar även till att möjliggöra 
gemensamma mindre bryggor för bad och båtar i anslutning till bostadsområdet. 
Syftet med planen är även att möjliggöra för skolverksamhet som komplement till 
bostäderna i området.

Exploateringen möjliggör en befolkningsökning i landsbygd vilken kan bidra till att 
hålla landsbygden levande och ökar underlag för service och infrastruktur.

HUVUDDRAG
Detaljplanen möjliggör för ca 50 bostäder i form av en- och tvåbostadshus samt 
skola intill sjön Skagern. Bostäderna nås via nya anslutningsvägar i form av 
gemensamhetsanläggning. Den nya bebyggelsen och bostadstomterna avses att 
utformas så att områdets följsamhet mot terrängen bevaras. Övrig mark inom 
strandskyddsområdet planläggs som naturmark. I vattenområdet i planområdets 
nordvästra del ges möjlighet till att anlägga mindre gemensamma bryggor för bad och 
båtar.

PLANPROCESSEN
Denna detaljplan följer ett utökat förfarande enligt PBL 2010:900.

MILJÖBEDÖMNING
Enligt plan- och bygglagen 4 kap. § 34 ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas 
om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

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

LÄGE OCH OMFATTNING
Området ligger i anslutning till sjön Skagern, längs en grusväg som via väg 576 
förbinder området med E20, i båda riktningarna. Närmaste tätort är Finnerödja, 
omkring 5 kilometer öster om området. Planområdet omfattar ca 11 ha.

MARKÄGARFÖRHÅLLANDEN
Fastigheten Tottsjömo 1:2 är privatägd.

GÄLLANDE PLANER OCH BESTÄMMELSER

ÖVERSIKTSPLAN
Översiktsplan för Laxå kommun 2015 – 2035, antogs av kommunfullmäktige 2015-
02-11. I översiktsplanen är den uttalade inriktningen att hela kommunen ska leva 
och ges möjlighet att utvecklas, varför inga restriktioner generellt ska gälla för 
bostadsbyggande. 

Kommunen är positiv till att fritidshus konverteras till åretruntboenden, eftersom det 
stärker landsbygden och ökar möjligheten att behålla och utveckla service utanför 
huvudorten Laxå. Vid all exploatering ska dock hänsyn tas till platsens spe cifika 
förutsättningar. Det gäller vid såväl detaljplan läggning som vid behandling av 
enskilda bygglov. 

I översiktsplanen utpekas två intilliggande områden som lämpliga för verksamhets- 
och boendeutveckling. Kommunens ställningstaganden är:
Kommunen ska verka för att den offentliga servicen säkerställs, genom att planera 
för utveckling av landsbygden i och i närheten av tätorten. Kommunen ska ställa sig 
positiv till privata initiativ avseende exploatering i och kring Finnerödja.

Översiktsplanen förtydligar att utveckling av områden för verksamheter och bostäder 
utanför Finnerödja tätort, behandlas i det tematiska tillägget till översiktsplanen, 
avseende landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS).

LIS - TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN
Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen har gjorts för LIS-områden 
(Landsbygdsutveckling i strandnära lägen), antaget i maj 2016. Planområdet omfattar 
delvis ett utpekat område (Otterbäckssand – Skagern nr 11) där LIS-områdets syfte 
är att ge möjlighet att bygga bostäder och därmed bidra till en naturlig utveckling av 
Otterbäckssand och Finnerödjaområdet.

Enligt samrådsyttrande (tematiskt tillägg LIS) från Länsstyrelsen i Örebro län daterat 
2015-03-05  anges att ”LIS-området är till viss del bebyggt och i området finns en 
campingverksamhet. Kompletterande bostadsbebyggelse och utveckling av befintlig 
campingverksamhet bedöms kunna prövas enligt kriterierna i 7 kap 18 d§ MB.”

DETALJPLAN
Det aktuella området saknar detaljplan. Söder om planområdet gäller detaljplan 
som vann laga kraft 2009-12-10 och reglerar bostadsbebyggelse för fastigheterna 
Kroppfjäll 3:4 – 3:12 samt områden för natur, lokaltrafik samt parkering. Nordöst 
om det aktuella området regleras angränsande mark genom detaljplan (byggnadsplan 
1974) som reglerar mark för bostäder, väg och park.
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Område med röd kantlinje markerar LIS-område

Utdrag ur översiktsplanen
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BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
Enligt bostadsförsörjningsprogram för Laxå kommun 2011-2016 antaget 2011-06-
15 har kommunen höga krav på att planera för att möta efterfrågan på bostäder. Det 
handlar om att erbjuda attraktiva alternativ som kan locka även andra, utifrån, till 
att vilja bosätta sig i Laxå kommun.  Sjönära tomter är ett sådant initiativ som fallit 
väl ut och som kommunen även fortsättningsvis ska utveckla i form av att hitta, och 
planera för, nya attraktiva områden.

STRANDSKYDD
Skagern omfattas av strandskydd på 100 meter. Strandskyddet syftar till att 
långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden 
och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Delar av 
planområdet ligger inom strandskyddat område.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

RIKSINTRESSEN
Planområdet omfattas inte av några utpekade riksintressen.

BEFINTLIG BEBYGGELSE 
Inom planområdet finns ingen befintlig bebyggelse.

Nordöst och sydväst om aktuellt område finns i nuläget bostadsbebyggelse som 
utgörs av enfamiljshus i olika storlekar och utföranden. Bostäderna fungerar delvis 
som permanentbostäder, men i huvudsak som fritidshus.

PLANBESTÄMMELSER TILKOMMANDE BEBYGGELSE
Bostäder – Planområdet ges markanvändningen bostäder. I 
användningen ingår såväl permanentbostäder som fritidshus. I 
användningen ingår bostadskomplement av olika slag.

Bostadskomplement är sådant som kan ligga inom eller i 
anslutning till bostaden. Det kan till exempel vara garage, 
parkering, tvättstuga, gäststuga eller gästlägenhet och lekplats.

Planbestämmelsen för bostadsanvändning är förutsättningen 
för att uppfylla planens syfte. Genom att möjliggöra bostäder 
inom planområdet ges underlag för en befolkningsökning i 
landsbygd vilken kan bidra till att hålla landsbygden levande. 
Området kompletterar befintlig bostadsbebyggelse som finns 
såväl nordöst som sydväst om planområdet.

B
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Skola – Användningen skola används för områden för 
fritidshem, förskola, skola eller annan jämförbar verksamhet. 

Planen möjliggör skolbyggnad, för att möjliggöra utbyggnad 
av förskola/skola/fritids om ett behov uppstår till följd av 
bostadsbyggandet i, och kring, planområdet. 

I plankartan kombineras bestämmelserna för bostad samt skola 
inom samma användningsområde. Kombinationen innebär att 
området kan användas för bostäder och/eller skolverksamhet.

Största byggnadsarea är 40 % av fastighetsarean inom 
användningsområdet.

Planbestämmelsen ska tolkas som att 40% per bostadsfastighet 
får bebyggas. Formuleringen ”inom användningsområdet” 
syftar till att säkerställa att marken inte bebyggs innan 
fastighetsreglering sker av den stamfastighet som planområdet 
utgörs av.

Planens relativt generösa byggrätt möjliggör för en variation 
i bebyggelsen, vilken bedöms lämpligt utifrån att erbjuda 
attraktivt boende på landsbygden. Samtidigt säkerställs 
60% friyta inom varje bostadsfastighet. Friytorna inom 
bostadsfastigheterna, i kombination med de stora naturytorna 
som omger området skapar ett fortsatt grönt område med bland 
annat goda förutsättningar för att omhänderta dagvatten lokalt.

Minsta fastighetsstorlek är 1000 kvadratmeter.
För att samspela med omkringliggande bostadsfastigheter 
samt att begränsa antalet fastigheter säkerställs en minsta 
fastighetsstorlek inom området.

Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns
Komplementbyggnad ska placeras minst 1 meter från 
fastighetsgräns
Bestämmelser om placering syftar till att uppfylla såväl 
brandsäkerhetsavstånd samt att bibehålla ett respektavstånd till 
grannar.

Placering av byggnader bidrar även till att möjliggöra sjöutsikt 
för fler bostäder inom planområdet.

Om komplementbyggnad i form av garage byggs samman 
med huvudbyggnad, ska fortfarande garaget räknas som 
komplement i det avseende att det får placeras 1 meter från 
fastighetsgräns.

S

e1

d1

p1, p2
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Högsta punkt,
marknivå intill fasad
+3,4 m

Lägsta punkt,
marknivå intill fasad
+ 0 meter36.0

6.
7

Area fasader under vågrätt
plan från högsta punkt: 55,91

Fasadyta: 55,91 = 1,55
Fasadens omkrets:   36

Högsta punkt: 3,4 - 1,55 = 1,85

Medelmarknivå: +1,85 m

f2

Endast friliggande en- och tvåbostadshus.
Genom att endast möjliggöra friliggande villor begränsas 
omfattningen av exploateringen och därmed även 
kapacitetskravet på infrastrukturen i området. Friliggande 
villor är det dominerande byggnadssättet även i 
omkringliggande områden.

Högsta nockhöjd i meter är 6,7 meter för huvudbyggnad, 
räknat från medelmarknivå invid byggnad.

Högsta nockhöjd är 4 meter för komplementbyggnad, räknat 
från medelmarknivå invid byggnad.

Utifrån områdets läge och karaktären i omkringliggande 
område bedöms det lämpligt att anpassa bebyggelsen 
genom att begränsa nockhöjden för huvudbyggnader och 
komplementbyggnader till 6,7 respektive 4 meter.

Marken i området sluttar ner mot Skagern och för att öka 
möjligheterna till sjöutsikt för de nya byggnaderna regleras 
nockhöjden för bebyggelsen.

Vid en relativt enkel utformning av byggnadskroppen och 
där markytan är någorlunda jämn längs fasaderna, kan man 
använda medelvärdet av marknivån vid byggnadens fyra hörn.

Vid en mer oregelbunden marknivå kring byggnaden kan 
medelmarknivå räknas ut genom att lägga ett vågrätt plan längs 
med husets fasader, med utgångpunkt från markens högsta nivå 
intill fasaden, ta summan av fasadytan från det vågräta planet 
ned till lägsta marknivå och dividera det med byggnadens 
omkrets. Kvoten av ovanstående formel subtraheras sedan 
från den högsta marknivån, vilket ger medelmarknivån. Se 
illustration. 

f1



9

TRAFIK OCH PARKERING 
Planområdet angörs från en mindre väg efter avfart från E20 och väg 576. Vägen som 
planområdet angör till är enskild och ingår i gemensamhetsanläggning Herrängen 
GA:1. Separata cykelvägar saknas utmed vägen. De nya fastigheterna bör ges inträde 
i befintlig gemensamhetsanläggning Herrängen GA:1 för att angöra planområdet. 

Från infartsvägen angörs de nya bostäderna via en ny gata, i form av ny 
gemensamhetsanläggning. Vägområdet är 6 meter brett och ska rymma både körbana 
och diken. De gator som utformas som återvändsgator avslutas med vändplaner 
dimensionerade för renhållningsfordon.

Parkering ska ske inom den egna fastigheten.

Utformning av vägnätet inom planområdet syftar till att skapa tydliga bostadskvarter 
med god tillgänglighet för såväl boende som besökare till området. Vägnätet skapar 
goda möjligheter att ta sig vidare från bostadsområdet ut till omkringliggande 
naturområden.

Längs med vattnet finns en stig som binder samman planområdet med 
omkringliggande områden. Från de planlagda gatorna kan nya stigar skapas inom 
naturmarken.

Närmaste hållplats för kollektivtrafik finns i Finnerödja ca 5 km från planområdet. 
Vägen är inte trafiksäker ur ett gång- och cykelperspektiv.

Eftersom det saknas möjlighet att ta sig till planområdet med kollektivtrafik eller 
trafiksäkra gång- och cykelvägar kan det antas att samtliga resor kommer ske med 
bil. Planen möjliggör runt 50 bostadstomter, vilket bedöms generera cirka 370 
fordonsrörelser per dygn under vardagar, under helger bedöms denna siffra vara 
lägre. Detta förutsätter permanentboende och ett fullt utbyggt planområde. 

Källare får inte finnas
Begränsningen av byggrätt genom att inte medge källare görs 
för att ge bättre förutsättningar för att ta hand om dagvatten 
och skyfall. Genom att inte medge källarvåning förhindras 
risker att få problem med översvämning i källarplan samt 
problem med dränering kring byggnaderna som kan skada en 
källarvåning. Bestämmelsen begränsar inte möjligheten till 
suterrängvåning för att anpassa byggnad till markens naturliga 
sluttning mot Skagern.

Marknivån för höjas högst 1 meter
Marknivåerna sluttar ner mot Skagern och för att minska 
risken för stora förändringar av markens naturliga sluttning 
samt att öka möjligheterna till sjöutsikt för byggnaderna inom 
planområdet har högsta höjning av marknivå regleras till att 
maximalt möjliggöra en höjning av marknivån på 1 meter. En 
höjning av nivån kan syfta till att skapa en mindre sluttande 
tomt, vilket bedöms kunna vara lämpligt så länge det inte 
påverkar omkringliggande tomter i någon större utsträckning.

b1

n1
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PLANBESTÄMMELSER TRAFIK
Användningen gata används för att reglera gator avsedda 
främst för trafik inom en tätort eller för trafik som har sitt mål 
vid gatan. En gata är en allmän plats som är avsedd för både 
fordonstrafik och gång och cykeltrafik.

Genom lokala trafikföreskrifter regleras särskilda åtgärder 
för hastighetsdämpning eller begränsning av trafikslag 
(bil-, gång, cykel-, kollektivtrafik med flera). Även krav på 
trafiksäkerhet, trygghet, god stadsbild samt minimering av 
avgaser och bullerstörningar kan tillgodoses genom lokala 
trafikföreskrifter. 

Fördelen med att lämna så mycket som möjligt av 
trafikregleringen till de lokala trafikföreskrifterna är att 
detaljplanen inte behöver ändras så fort trafiksituationen 
förändras och åtgärder behöver vidtas på gatan. 
Trafikföreskrifter är generellt sett enklare att ändra än 
detaljplaner.

Planområdet med gångförbindelser i rött

GATA
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STRANDSKYDD
Delar av planområdet omfattas av strandskydd. Genom detaljplanen upphävs 
strandskyddet för kvartersmark för bostäder, gata samt vattenområde för 
småbåtshamn. 

Mark för bostäder och gata, som ligger inom strandskyddat område, omfattas av ett 
LIS-område med syfte att bygga bostäder och därmed bidra till en naturlig utveckling 
av Otterbäckssand och Finnerödjaområdet. Kommunen anser som att det särskilda 
skäl som föreligger för upphävande av strandskydd inom rubricerad detaljplan är att 
området är utpekat som LIS-område i kommunens LIS-plan (7 kap 18 d § MB).

Upphävande av strandskydd för vattenområde för småbåtshamn görs med hänvisning 
till att upphävandet behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området (7 kapitlet 18 c § punkt 3). 

PLANBESTÄMMELSER STRANDSKYDD

a1
Strandskyddet är upphävt.

Inom område för småbåtshamn, vilket syftar till bryggor för 
fritidsbåtar, samt inom den bostadsmark som ingår i LIS-om-
råde, upphävs strandskyddet genom en administrativ bestäm-
melse i plankartan.

VATTENOMRÅDE 
Planförslaget omfattar ett vattenområde där bryggor för båtar för fritidsändamål får 
anläggas.

Syftet med att planlägga ett område för bryggor inom planprocessen är att samla 
bryggor med båtplatser till ett gemensamt område och därmed skydda strandlinjen i 
övrigt.

Bryggområdet placeras i närhet till befintliga bryggor och båtplatser nordöst 
om planområdet. Placeringen möjliggör att befinlig väg kan användas för att nå 
bryggområdet.

Anläggande av bryggor och dyl. är vattenverksamhet, anmälan om vattenverksamhet 
ska göras till Laxå kommun.

PLANBESTÄMMELSER VATTENOMRÅDE
Mindre hamnar där karaktären av öppet vatten finns kvar kan 
rymmas inom vattenområde men bör preciseras till W1  – 
Småbåtshamn

En hamn för fritidsbåtar; småbåtshamn, är i dagligt tal en 
brygga, kaj eller liknande med plats för flera mindre båtar för 
fritidsändamål.

W1
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MARK OCH VEGETATION 
Planområdet utgörs till största delen av avverkad skogsmark. Marken sluttar ner 
mot sjön Skagern. Marknivåerna vid den befintliga vägen är ca +93 meter, medan 
strandlinjen ligger på ca +70 meter.

Delar av befintligt vegetation kommer att avverkas i samband med exploateringen. 

Marken inom strandskyddsområdet planläggs i huvudsak som naturmark. Inom 
naturmarken får mindre komplement för naturområdets användning finnas, 
tex anlagda gångstigar eller grillplats (strandskyddsdispens kan dock krävas). 
Naturområdet får skötas, vilket kan innebära röjning och avverkning. Vanligt 
skogsbruk med exempelvis kalavverkning får inte bedrivas inom planområdet.

I planen regleras även mark mot angränsande bostadsområden som naturmark. Detta 
görs för att skapa naturliga avgränsningar mellan områdena och möjliggöra passager 
mellan naturmarken på alla sidor om planområdet, för såväl människor som djur.

I den naturvärdesinventering som genomfördes i samband med LIS-planen beskrivs 
ett mindre område inom planområdet som ett område med naturvärden som det bör 
tas stor hänsyn till vid exploatering. I skogsremsan intill stranden finns ett flertal 
äldre tallar och även en väl använd stig som passerar området. Naturvärdena är främst 
kopplade till de äldre träden men även till död ved.

Detaljplanen skyddar området från exploatering genom att planlägga det som 
naturmark.

I övrigt omfattas inte planområdet av något områdesskydd eller generellt 
biotopskydd.

35

Konkurrerande intressen
Det fi nns inga uppenbara konkurrerande intressen till LIS-
området.
Skagern är utpekad som värdefull sjö för fi ske varför hänsyn 
måste tas till detta i samband med exploatering. 

LIS-områdets lämplighet och anpassning till strandskyddets 
syften
Området har ur natur- och friluftssynpunkt  viss betydelse för 
strandskyddets syften och är lämpligt som LIS-område med 
följande kommentarer:

- att avstånd på mellan 30 och 50 meter ska hållas mellan 
stranden och tillkommande bostadsbebyggelse för att främja det 
rörliga friluftslivet och de naturvärden som fi nns, skogsområdet 
(A) lämnas orört.

- det är viktigt att badplatsen och tillhörande anläggningar för 
friluftslivet även i fortsättningen är tillgänglig för allmänheten. 
zon längs med stranden. 

- bebyggelsen i västra delen bör anpassas till det gamla od-
lingslandskapet så att stenmurar och öppna diken utnyttjas som 
tomtgränser och att större lövträd bevaras i så stor utsträckning 
som möjligt.

LIS-områdets bidrag till landsbygdsutvecklingen
LIS-området stimulerar till ny bostadsbebyggelse som ger 
utrymme för en naturlig utveckling av Sjöviksområdet såväl som 
Finnerödjaområdet i stort. Det stärker samtidigt underlaget för 
viktig service i Finnerödja, ökar möjligheten att utveckla befi ntlig 
verksamhet vid Skagerns camping samt gynnar näringslivets 
möjligheter att rekrytera attraktiv arbetskraft till Finnerödja och 
kommunen i övrigt. 
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LANDSKAPSBILD 
Landskapsbilden utgör den visuella och emotionella upplevelsen av landskapet med 
dess beståndsdelar, uppbyggnad, struktur och topografi. Den landskapsbild som finns 
har växt fram och påverkats av historiska händelser, människans användande och 
naturens förutsättningar. 

Tottsjömo 1:2 består av skogbevuxen mark där tallar växer glest, undantag är den del 
av området som utgörs av ungskog där växtligheten är tät samt ett kalhygge ner mot 
vattnet. Terrängen sluttar ned mot vattnet vilket skapar en möjlighet till utblick över 
vattnet. 

Platsen med dess kvaliteter av skogssamhälle bidrar till en känsla och identitet av 
historia där man kan ana det äldre samhällets sammansättningar samt utveckling 
och därmed har vissa kulturhistoriska värden. Den kringliggande skogen skapar en 
platsidentitet av lugn där man har stora möjligheter till rekreation och friluftsliv. 
Även närheten till vattnet skapar goda förutsättningar för detta. 

De konsekvenser som en detaljplan för Tottsjömo 1:2 skulle medföra är att den 
skogsmark som då tas i anspråk ej går att återställa efter en exploatering. Detta 
medför att dess nuvarande värden tas bort. Dock utgörs närområdet av skogsmark 
vilket bidrar till att miljöns huvudsakliga värden inte försvinner då det även efter 
utförd detaljplan kommer finnas goda möjligheter för rekreation och friluftsliv. 
Den omgivande skogen kommer även bidra till att platsens identitet består samt det 
historiska värdet. 

PLANBESTÄMMELSER NATUR

NATUR Användningen natur används för friväxande grön- och 
skogsområden som inte är anlagda och inte sköts mer än 
enligt skötselplan eller genom viss städning.

Stråk av naturmark kan användas för att avskilja eller skydda 
kvartersmark från något. Det kan handla om mindre gröna 
stråk mellan bebyggelse som leder ut i större naturområden. 
Natur kan även innehålla utrymme för omhändertagande 
av dagvatten, till exempel i form av utjämningsmagasin, 
våtmarker eller dammar.

Användningen natur innefattar alla typer av friväxande 
natur. I användningen ingår även mindre park-, vatten- och 
friluftsanläggningar och andra komplement för naturområdets 
användning. Det kan till exempel vara anlagda gångstigar, 
motionsslingor, gång- och cykelvägar eller utrymmen 
för omhändertagande av dagvatten. Dessa komplement 
ingår i användningen oavsett om de redovisas som 
egenskapsbestämmelser eller inte.
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En exploatering enligt gällande förslag till detaljplan skulle innebära att de två idag 
uppdelade bostadsområdena förenas i ett större. Detta skulle medföra att det skapas 
en mer homogen landskapsbild där det finns en tydligare gräns mellan bebyggelse 
och skogsmark än tidigare. Detaljplanen bedöms ge påverkan på landskapsbilden 
men sannolikt har den en positiv inverkan och gör det lättare att tolka landskapet och 
skapar ett mer enhetligt uttryck än tidigare.
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GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 
En översiktlig geoteknisk undersökning har utförts under oktober 2016 av BG&M 
Konsult AB. Upprättat PM biläggs planhandlingarna. 

Enligt undersökningen består jorden under ytskiktet av friktionsjord som vilar på fast 
botten. Friktionsjorden består av siltig sand/stenig grusig sand som vid ca 1 meters 
djup övergår till siltig sandmorän. Inom området finns stor förekomst av sten och 
block (både ytblock och jordblock).

Det bedöms ej föreligga några stabilitetsproblem inom området. Detta med hänsyn 
till rådande jordlagerförhållanden samt släntens flacka lutning.

Grundläggning kan ske på frostskyddad nivå med sulor, alternativt förstyvad 
bottenplatta, på naturligt lagrad jord eller väl packad fyllning (sedan allt organiskt 
material borttagits).

Inget grundvatten har påträffats i de öppna borrhålen/grundvattenrören.

Vid radonmätningar har mätvärden uppmätts till 19, 17 och 6 kBq/m3 vilken innebär 
att marken klassas som normalradonmark )10 – 50 kBq/m3). Byggnader ska uppföras 
med radonskydd.

Med hänsyn till markförhållandena bedöms omhändertagande av dagvatten 
genom perkolation vara lämpligt. Ytlig och spridd infiltration till grönytor kan 
sannolikt utföras under förutsättning att marklutningar skapas från husen. Även 
fördröjningsmagasin kan vara ett lämpligt alternativ.

OFFENTLIG OCH KOMMERSIELL SERVICE 
Tillgång till offentlig och kommersiell service är mycket begränsad i den direkta 
närheten till planområdet. Närmaste tätort är Finnerödja, omkring 5 kilometer öster 
om området. I Finnerödja finns livsmedelsbutik, förskola, skola, drivmedelsautomat 
etc. 

Till kommunens centralort, Laxå, är det ca 20 km och till grannkommunen 
Gullspångs huvudort, Hova, är det ca 13 km.

REKREATION 
Söder om planområdet finns en campingplats och allmän badplats. Planområdets 
lokalisering ger stor tillgång till rekreation genom tillgång till stora naturområden.

FÖRORENINGAR, BULLER OCH RISKHÄNSYN 
Planområdet bedöms inte innehålla några föroreningar eller övriga risker. 

Planförslaget bedöms inte medföra trafikbuller eller sammantaget buller som 
överstiger gällande riktvärden. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Nya ledningar för teknisk försörjning av planområdet avses dras i gemensam väg för 
bostäderna.

El och telekommunikation 
Planområdets avses anslutas till befintligt ledningsnät för el samt fibernät.
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Dricksvattenförsörjning 
Planområdet ligger utanför kommunens allmänna verksamhetsområde för VA och 
kommunen har inte för avsikt att dra fram kommunala vatten- och avloppsledningar 
till området. Bebyggelsen i närområdet har enskilda vatten- och avloppsanläggningar.

Dricksvattenförsörjningen för samtliga bostäder inom planområdet avses ske genom 
de gemensamma dricksvattenbrunnarna. I planen regleras marken kring brunnarna 
med E-område. Områdena för dricksvattenanläggningarna har gjorts relativt stort, 
dels för att lämna flexibilitet för eventuell mellanlagring samt att säkerställa ett visst 
skyddsavstånd till omgivande markanvändningar. 

WSP (2018) har gjort en VA-utredning med syfte att utvärdera de befintliga 
förutsättningarna för dricksvattenförsörjning och avloppsreningslösning inom 
planområdet. I arbetet med planförslaget har även tre bergborrade brunnar installerats 
inom fastigheten med syfte att försörja den planerade bostadsbebyggelsen med 
dricksvatten. 

I en av de bergborrade brunnarna har Golder Associates (2019) genomfört en 
provpumpning och vattenprovtagning. Structor Vatten och Miljö AB har under 
2020/2021 utfört en kompletterande provpumpning i de bergborrade brunnarna för att 
kunna utvärdera om grundvattenkvantiteten och grundvattenkvaliteten är tillräcklig 
för en dricksvattenresurs i enlighet med planförslaget. 

Lokalisering av mätpunkter i form av enskilda brunnar som nyttjas av omkringboende 
(EB4, EB5, EB6 och EB7) och planerade uttagsbrunnar (PB1, PB2 och PB3)
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Genomförda pump- och kapacitetstest i PB3 indikerar att det är möjligt med ett 
vattenuttag från brunnen på cirka 23 – 30 liter/minut. Under provpumpningen i PB3 
syntes endast en liten påverkan på grundvattennivån i PB2, vilket indikerar att de två 
brunnarna kan utnyttjas parallellt. 

Den av Golder Associates (2019) bedömda kapaciteten i PB2 uppgår till cirka 12 
liter/minut. Den beräknade möjliga dagliga uttagsvolymen för PB2 och PB3 utgör 
därmed 50 400 – 60 500 liter/dygn. Det överstiger den dagliga förbrukningen som 
kan förväntas för 50 hushåll och når upp till de lägre delarna av intervallet för 
beräknat uttagsbehov, med hänsyn taget till peakfaktor, enligt VA-utredningen (WSP, 
2018). Enligt VA-utredningen kan det dock krävas upp till 67 500 liter/dygn med 
hänsyn till peakfaktorn. 

För att möta både uttagsbehovet under de tider då vattenförbrukningen är som 
störst och erhålla en reduktion av järn- och manganhalterna i dricksvattnet, som i 
provtagningen i PB3 överskrider gränsvärdet för Tjänligt med anmärkning, kan en 
mellanlagring i kombination med luftning av vattnet skapas. En mellanlagring har 
också föreslagits i WSP (2018). Vattnet pumpas då från brunnarna till mellanlagret 
innan det distribueras till hushållen, vilket möjliggör ett jämnare uttag över 
dygnet. En luftning av vattnet i samband med mellanlagringen minskar järn- och 
manganhalterna. Det finns också andra åtgärder för rening av dricksvattnet som kan 
utnyttjas, exempelvis järn- och manganfilter.

Under provpumpningen som genomfördes i PB3 observerades stigande vattennivåer 
i de omgivande enskilda brunnar där tryckgivare installerats, vilket innebär att 
ingen påverkan från provpumpningen kan urskiljas i de enskilda brunnarna. Deras 
vattentillgång bedöms utifrån detta inte påverkas negativt av ett vattenuttag ur PB3. 

Bedömning av eventuell påverkan från ett vattenuttag i PB2 ges i Golder Associates 
(2019). Där anges att det inte är troligt att en sänkning av grundvattennivåerna i PB2 
har en påverkan söderut (mot PB3) eftersom nivån i PB3, som ligger 70 meter från 
pumpbrunnen, endast sjönk 0,54 meter under provpumpningen i PB2. Det konstateras 
samtidigt att provpumpningen gav en sänkning med 15 meter i PB1, som är belägen 
56 meter norr om PB2, och att risken för påverkan på brunnar belägna längre norrut 
därmed inte kan avskrivas.

Närmaste enskilda brunn norrut är belägen cirka 127 meter från PB2, och därmed 
på mer än det dubbla avståndet än PB1. Vid nyttjande av PB2 för dricksvattenuttag 
bör grundvattennivåerna i omgivande enskilda brunnar norrut övervakas för att 
säkerställa att ingen eventuell påverkan uppstår.

Spillvatten 
Spillvatten från planområdet ska omhändertas genom att en anläggning för 
avloppsrening (E1) ska anläggas i planområdets sydöstra delar.

Spillvattnet från bostäderna leds till avloppsreningsanläggningen genom LTA-system.

LTA (Lätt Tryck Avlopp) är en typ av avloppssystem som väljs för att kunna 
hantera avloppsvatten från fastigheter där avloppssystem med självfall är mindre 
lämpliga av topografiska eller miljömässiga skäl. Ett LTA-system innebär att varje 
bostadsfastighet förses med en pumpbrunn och pump som pumpar fastighetens 
avloppsvatten till det huvudsakliga spillvattennätet.
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Anläggning för avloppsrening placeras på ett minsta avstånd på 20 meter från 
bostadsfastighet.

För att minska risken för dålig lukt rekommenderas i AR Små avlopp att ytterkanten 
på slamavskiljare/minireningsverk lokaliseras minst 10 meter från bostadshus och 
minst 4 meter från fastighetsgräns. CE-märkta slamavskiljare/minireningsverk som i 
prestandadeklarationen uppfyller krav på täthet och hållfasthet bör ha minst 20 meter 
skyddsavstånd till vattentäkt. (Havs- och vattenmyndigheten, 2016)

Slamavskiljare för BDT-spillvatten har inget krav på CE-märkning men kan ha intyg 
om att de uppfyller täthetskrav i Boverkets byggregler. Det finns dessutom andra 
system (till exempel P-märkning) som är frivilliga för tillverkaren att använda, 
som inbegriper test av täthet. För sådana täthetsprovade produkter bör 20 meter 
skyddsavstånd kunna tillämpas. (Havs- och vattenmyndigheten, 2016)

PLANBESTÄMMELSER VATTEN OCH AVLOPP
Reningsverk - Reningsverk för spillvatten. 
Alla delar som ingår i reningsverkets funktion 
inryms inom denna bestämmelse.

Dricksvattenanläggning - Inom område för 
dricksvattenanläggning ingår borrade ut-
tagsbrunnar för dricksvatten samt tillhörande 
anläggningar.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marken får inte förses med byggnad.
Genom prickmarken säkerställs avstånd från 
reningsverk till närmsta bostäder och eventuell 
skolverksamhet.

Skyddsavstånden behövs för att förebygga 
störningar från till exempel lukt.

E1

E2
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Dagvatten 
Vid exploatering av naturmark ökar avrinningen jämfört med hur det såg ut innan 
exploateringen skedde. 

Dagvattenhanteringen inom området kommer bestå av lokalt omhändertagande av 
dagvatten där dagvattnet i så stor omfattning som möjligt ska fördröjas inom den 
egna fastigheten. Detta ger en fördel både ur renings- och utjämningssynpunkt.

Området möjliggör stora tomter där exempelvis utkastare från stuprör kan 
omhänderta takvattnet som leds ut på gräsytor. Övrigt vatten infiltrerar direkt 
ned i trädgårdarnas gräsmattor, rabatter etc. Eventuellt överskottsvatten leds till 
naturmarken. Mindre svackdiken kan anläggas utmed gatorna i området för att samla 
upp det vatten som rinner av vägytorna. Detta vatten bedöms bestå av begränsad 
mängd föroreningar där vattnet renas när det översilar grusytorna i dikena och 
leds vidare ned naturmarken. Mängden dagvatten som når naturmarken från det 
exploaterade området bedöms som relativt liten och bedöms ha renats tillräcklig 
genom infiltration på gräsytor och diken. Därmed finns inget behov av ytterligare 
rening inom planområdet.

AVFALL 
Samråd kring utformning och placering av avfallslösning sker mellan exploatör och 
Sydnärkes kommunalförbund.

Målsättningen är att alla hushåll ska källsortera sitt avfall. Det sorterade avfallet får 
hushållen själva lämna vid någon av kommunens återvinningsstationer. Närmaste 
återvinningsstation finns i Finnerödja.

FORNLÄMNINGAR 
I anslutning till planområdet finns fornlämningar av typen kolningsgropar. 

Fornlämningar är enligt lagen skyddade och får inte skadas. I enlighet med 2 kap 11 § 
kulturmiljölagen kan det bli aktuellt att utföra en arkeologisk utredning. 

Syftet med en arkeologisk utredning är att klargöra vilka fornlämningar som finns 
inom planområdet och hur fornlämningarna kommer att påverka den planerade 
exploateringen. Det är Länsstyrelsen som beslutar om arkeologisk utredning och 
enligt 11 § KML är det den som vill exploatera marken som ska bekosta den 
arkeologiska utredningen.

Påträffas fornlämningar ska arbetet till den del fornlämningen berörs i enlighet med 2 
kap 10 § Kulturmiljölagen omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas.

KLIMATANPASSNINGSÅTGÄRDER 
Planområdets läge vid Skagern innebär ingen risk för förväntade höjda vattenstånd. 
Inom planområdet kommer endast en mindre del av området att hårdgöras. Ytor som 
hindrar infiltration är främst tak, parkerings- och kommunikationsytor.

Befintliga uppväxta träd ska så långt som möjligt bevaras. 

Klimatanpassningsåtgärder för värmeböljor berör främst byggnadens konstruktion 
och utförande och bevakas i bygglovsprocessen.
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MILJÖKVALITETSNORMER 
Miljökvalitetsnormer är bestämmelser om den lägsta godtagbara miljökvalitet och är 
juridiskt bindande, fastställda av regeringen eller av regeringen utsedd myndighet. 
Detaljplanen bedöms inte försvåra möjligheterna att klara bestämmelserna vid ett 
genomförande.

Planområdet innebär en trafikökning i området. Trafikökningen bedöms inte innebära 
att miljökvalitetsnormerna för luft kommer att överskridas.

För ytvatten finns miljökvalitetsnormer för kemisk status (miljögifter och 
föroreningar) och ekologisk status (biologiska, fysikalisk-kemiska, och 
hydromorfologiska kvalitetsfaktorer). För grundvatten finns miljökvalitetsnormer 
för kemisk status och kvantitativ status (dvs. att det råder balans mellan uttag och 
nybildning av grundvatten).

Planområdets avvattning sker till Skagern, som är ett ytvatten.

Skagerns kemiska status uppnår ej god, på en tvågradig skala; god eller uppnår ej 
god. Statusen baseras på att ett eller flera prioriterade ämnen har bedömts ej uppnå 
god status. Skagern bedöms inte uppnå god status med avseende på Bromerade 
difenyletrar (PBDE) samt kvicksilver (Hg). Gränsvärdena för PBDE och Hg 
överskrids i alla Sveriges undersökta ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och 
kustvatten. Utsläpp av PBDE och Hg har under lång tid skett i både Sverige och 
utomlands vilket lett till långväga luftburen spridning och storskalig atmosfärisk 
deposition av dessa ämnen.

Vattenförekomsten är klassad till måttlig ekologisk status på en femgradig skala, 
där måttlig ligger under statusen god status och hög status. Kvalitetsfaktorerna fisk 
och makrofyter är utslagsgivande för bedömningen. Kvalitetsfaktorn fisk är bedömd 
till måttlig status eftersom fiskar inte kan vandra naturligt i vattensystemet och sjön 
regleras på ett sätt som är negativt för fiskbestånden. 

Kvalitetsfaktorn makrofyter är bedömd till måttlig status. Vattenväxternas ringa 
djuputbredning kan kopplas till den störning som regleringen av sjön ger på sjöns 
ekosystem. Denna bedömning stöds av kvalitetsfaktorn hydrologisk regim som har 
otillfredsställande status. 

Vattenkvaliteten är bra och vattendraget har inte problem med näringsämnen, vilket 
visas av kvalitetsfaktorerna påväxt-kiselalger och näringsämnen. (VISS)

Genom omhändertagande av spillvatten genom anläggning med LTA-system och 
reningsverk bedöms inte planens genomförande medföra en försämring av Skagerns 
status.

Utifrån områdets möjligheter till dagvattenhantering genom infiltration och 
anläggande av diken bedöms det dagvatten som kommer till recipienten Skagern ha 
så god kvalitet att planens genomförande inte medför en risk att miljökvalitetsnormer 
för vatten inte kan uppnås.



21

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
TIDPLAN
Samråd Vintern 2017
Granskning Höst 2022
Antagande Vinter/Vår 2023
Laga kraft Vår 2022

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft.  
Ändras eller upphävs planen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt 
till ersättning för den skada denne åsamkas. Efter genomförandetiden fortsätter 
detaljplanen med dess byggrätter att gälla men ändras eller upphävs planen finns det 
ingen rätt till ersättning för de byggrätter som eventuellt gått förlorade.

HUVUDMANNASKAP
Kommunen är inte huvudman för allmän plats inom planområdet.

Alla allmänna platser ska ha en huvudman. Huvudmannen för de allmänna platserna 
är ansvarig för att ställa i ordning och förvalta de allmänna platserna, till exempel 
för att bygga ut och sköta gator. Utgångspunkten i plan- och bygglagen är att det 
är kommunen som har ansvaret för allmän platsmark. Det finns dock utrymme 
att frångå detta om det finns särskilda skäl. För aktuellt planområde avses enskilt 
huvudmannaskap vara motiverat.

Planområdet ligger inte inom eller i anslutning till en tätort med annan planlagd 
mark. Befintlig landsväg genom planområdet ingår i gemensamhetsanläggningen 
Herrängen GA:1. Kommunen har inga kommunala anläggningar i anslutning eller 
i närheten av planområdet och planens genomförande kommer inte medföra att 
kommunal anläggning krävs för exempelvis VA-anläggning. I omkringliggande 
planlagda bostadsområden råder enskilt huvudmannaskap för planområdets allmänna 
platser.

EKONOMI OCH AVTAL
Exploateringen avses ske genom ett privat initiativ och innebär inga kostnader för 
kommunen. Detaljplanearbetet sker i samarbete mellan kommunen och en konsult. 
Detaljplanearbetet bekostas av exploatören, planavtal har upprättats.

Avgifter för avstyckning och fastighetsreglering bekostas av exploatör i enlighet med 
Lantmäteriets taxa.

Ett exploateringsavtal avses upprättas mellan kommunen och ägaren av fastighet
Tottsjömo 1:2. Exploateringsavtalet ska reglera de åtaganden som kan komma att 
krävas vid genomförandet av detaljplanen.

Exploateringsavtalet ska reglera ansvaret för anläggande av gator, vägar och andra 
allmänna platser samt anläggningar för vattenförsörjning och avlopp, inkl tillhörande 
ledningsdragning.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING

Vatten och avlopp
Planområdet ingår idag inte i kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Gemensamma tekniska anläggningar för dricksvatten och avlopp ska anläggas för 
samtliga bostäder. Exploatören ansvarar för att anläggningarna kommer till stånd 
samt kostnader för detta. Delägarna i gemensamhetsanläggningen ansvarar för 
framtida skötsel och underhåll av de tekniska anläggningarna.

Ett anläggande av gemensam dricksvattenbrunn kan vara tillståndspliktig 
vattenverksamhet enligt miljöbalkens 11 kap 9 §.

Ansökan för avloppsanläggning görs till miljönämnden.

El och telekommunikation 
Området ska anslutas till befintligt elnät i närområdet.

Ellevio AB har hög- och lågspänningskablar som går genom detaljplaneområdet. 
Eventuell flytt bekostas normalt av exploatören.

Skanova har ledningar som går genom detaljplaneområdet. Eventuell flytt bekostas 
normalt av exploatören. TOTTSJÖM
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VÄG 
Exploatör ansvarar för och bekostar anläggande av lokalgator inom planområdet. 
Delägarna i gemensamhetsanläggningen för vägen ansvarar för framtida skötsel och 
underhåll.

FASTIGHETSREGLERING
Detaljplanen möjliggör avstyckning från fastigheten Tottsjömo 1:2. Avstyckning kan 
ske i enlighet med detaljplanen. 

Gemensamhetsanläggning
Gemensamhetsanläggningar planeras inrättas för befintliga och kommande 
fastighetsägare inom planområdet för de anläggningar (gator, naturmark samt 
anläggningar för dricksvatten och enskilt avlopp) som behövs för planens 
genomförande. Gemensamhetsanläggningarna inrättas i samband med att de nya 
fastigheterna inom planområdet styckas av från fastigheten Tottsjömo 1:2.

Anslutning kommer att ske till Herrängen GA:1 för nyttjande av väg.

Samfällighetsförening
En samfällighetsförening planeras att bildas för de fastigheter som ligger inom 
planområdet, både befintliga och kommande. Samfällighetsföreningen kommer 
förvalta de gemensamhetsanläggningar som inrättas inom och utanför planområdet 
gällande gator, naturmark samt anläggningar för dricksvatten och enskilt avlopp. 
Samfällighetsföreningen bildas i samband med att de nya fastigheterna inom 
planområdet styckas av från fastigheten Tottsjömo 1:2.

Inom och i angränsning till planområdet, i sjön Skagern, finns ett outrett 
vattenområde. Eventuell utredning bekostas av exploatören.

Fastighetskonsekvensbeskrivning
Fastigheter inom planområdet Konsekvenser
Tottsjömo 1:2 Tottsjömo 1:2 är privatägd. Fastigheten ägs av den som initierat 

planarbetet. Fastigheten kommer att beröras av 
förrättningsåtgärder för att möjliggöra lämplig 
fastighetsindelning i enlighet med plankartan. Fastigheten 
omfattas av både kvartersmark och allmän platsmark. För den 
allmänna platsen gäller enskilt huvudmannaskap, med syftet att 
bilda gemensamhetsnläggningar som förvaltas av 
samfällighetesföreningar.

Fastighetsägaren till Tottsjömo 1:2 ansvarar och bekostar 
utbyggnaden av vägar och grönytor samt 
förrättningskostnaderna för avstyckningar och bildande av 
nödvändiga gemensamhetsanläggningar.

Outrett vattenområde För att kunna bilda en gemensamhetsanläggning för 
småbåtshamn kommer en utredning av äganderätten till vattnet 
utanför fastigheten Tottsjömo 1:2 behöva göras. En sådan 
utredning bör bekostas av den som initierar bildandet av 
gemensamhetsanläggning för småbåtshamn.

Marksamfälligheter inom planområdet Konsekvenser
Tottsjömo FS:1, fiskesamfällighet. Delägande fastigheter: Tottsjömo 1:2, 
Tottsjömo 1:3

Eventuell omprövning av fiskesamhälligheten bör sökas och 
bekostas av den som initierar omprövningen.

Rättigheter inom området Konsekvenser
Lr, 1860-94/14.1, Ledningsrätt Starkström
Till förmån för: Laxåskogen 22:12
Belastar: Tottsjömo 1:2

Detaljplanen bedöms inte medföra fastighetsrättsliga eller 
ekonomiska konsekvenser för enskilda fastigheter utanför 
planområdet. Omprövning av gemensamhtesanläggningar för 
väg kan medföra förändring av andelstal.

Fastigheter utanför området Konsekvenser
Se fast.fört Detaljplanen bedöms inte medföra fastighetsrättsliga eller 

ekonomiska konsekvenser för enskilda fastigheter utanför 
planområdet. Omprövning av gemensamhtesanläggningar för 
väg kan medföra förändring av andelstal.

Anläggningssamfälligheter utanför planområdet Konsekvenser
Herrängen GA:1, Gemensamhetsanläggning väg Detaljplanen möjliggör bostadsbebyggelse som förväntas ha 

behov av att nyttja den väg som förvaltas av Herrängen GA:1. 
Ansökan om omprövning av gemensamhetsanläggningen bör 
sökas och bekostas av fastighetsägaren till Tottsjömo 1:2 i 
samband med genomförande av detaljplanen.

Kroppfjäll GA:3, Gemensamhetsanläggning
Grönområde

Detaljplanen bedöms inte medföra fastighetsrättsliga eller 
ekonomiska konsekvenser för gemensamhetsanläggningen.

Tottsjömo GA:1, Gemensamhetsanläggning
Vägar

Detaljplanen bedöms inte medföra fastighetsrättsliga eller 
ekonomiska konsekvenser för gemensamhetsanläggningen.

Tottsjömo GA:2, Gemensamhetsanläggning
Vägar och grönområde

Detaljplanen bedöms inte medföra fastighetsrättsliga eller 
ekonomiska konsekvenser för gemensamhetsanläggningen.

Rättigheter utanför området Konsekvenser
Lr, 1860-94/14.1, Ledningsrätt Starkström
Till förmån för: Laxåskogen 22:12
Belastar: Tottsjömo 1:2

Eventuell flytt bekostas  av exploatören.

Sv, 1860-89/2.1 Officialservitut
Till förmån för: Tottsjömo GA:2
Belastar: Tottsjömo 1:2

Detaljplanen bedöms inte medföra fastighetsrättsliga eller 
ekonomiska konsekvenser för det område som servitutet 
omfattar.

Övrigt Konsekvenser
Delning 1902-12-15, akt 18-FIN-982 I nordöstra delen av planområdet går en samfälld väg som inte 

är uppregistrerad, men som troligen berör planområdet. Om 
vägen behöver tas bort vid genomförande av detaljplanen 
medför detta en fastighetsreglering som berör ägaren till 
Tottsjömo 1:2 samt delägarna i samfälligheten. Eventuell 
fastighetsreglering bör sökas och bekostas av fastighetsägaren 
till Tottsjömo 1:2 i samband med genomförande av detaljplanen.
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Fastigheter inom planområdet Konsekvenser
Tottsjömo 1:2 Tottsjömo 1:2 är privatägd. Fastigheten ägs av den som initierat 

planarbetet. Fastigheten kommer att beröras av 
förrättningsåtgärder för att möjliggöra lämplig 
fastighetsindelning i enlighet med plankartan. Fastigheten 
omfattas av både kvartersmark och allmän platsmark. För den 
allmänna platsen gäller enskilt huvudmannaskap, med syftet att 
bilda gemensamhetsnläggningar som förvaltas av 
samfällighetesföreningar.

Fastighetsägaren till Tottsjömo 1:2 ansvarar och bekostar 
utbyggnaden av vägar och grönytor samt 
förrättningskostnaderna för avstyckningar och bildande av 
nödvändiga gemensamhetsanläggningar.

Outrett vattenområde För att kunna bilda en gemensamhetsanläggning för 
småbåtshamn kommer en utredning av äganderätten till vattnet 
utanför fastigheten Tottsjömo 1:2 behöva göras. En sådan 
utredning bör bekostas av den som initierar bildandet av 
gemensamhetsanläggning för småbåtshamn.

Marksamfälligheter inom planområdet Konsekvenser
Tottsjömo FS:1, fiskesamfällighet. Delägande fastigheter: Tottsjömo 1:2, 
Tottsjömo 1:3

Eventuell omprövning av fiskesamhälligheten bör sökas och 
bekostas av den som initierar omprövningen.

Rättigheter inom området Konsekvenser
Lr, 1860-94/14.1, Ledningsrätt Starkström
Till förmån för: Laxåskogen 22:12
Belastar: Tottsjömo 1:2

Detaljplanen bedöms inte medföra fastighetsrättsliga eller 
ekonomiska konsekvenser för enskilda fastigheter utanför 
planområdet. Omprövning av gemensamhtesanläggningar för 
väg kan medföra förändring av andelstal.

Fastigheter utanför området Konsekvenser
Se fast.fört Detaljplanen bedöms inte medföra fastighetsrättsliga eller 

ekonomiska konsekvenser för enskilda fastigheter utanför 
planområdet. Omprövning av gemensamhtesanläggningar för 
väg kan medföra förändring av andelstal.

Anläggningssamfälligheter utanför planområdet Konsekvenser
Herrängen GA:1, Gemensamhetsanläggning väg Detaljplanen möjliggör bostadsbebyggelse som förväntas ha 

behov av att nyttja den väg som förvaltas av Herrängen GA:1. 
Ansökan om omprövning av gemensamhetsanläggningen bör 
sökas och bekostas av fastighetsägaren till Tottsjömo 1:2 i 
samband med genomförande av detaljplanen.

Kroppfjäll GA:3, Gemensamhetsanläggning
Grönområde

Detaljplanen bedöms inte medföra fastighetsrättsliga eller 
ekonomiska konsekvenser för gemensamhetsanläggningen.

Tottsjömo GA:1, Gemensamhetsanläggning
Vägar

Detaljplanen bedöms inte medföra fastighetsrättsliga eller 
ekonomiska konsekvenser för gemensamhetsanläggningen.

Tottsjömo GA:2, Gemensamhetsanläggning
Vägar och grönområde

Detaljplanen bedöms inte medföra fastighetsrättsliga eller 
ekonomiska konsekvenser för gemensamhetsanläggningen.

Rättigheter utanför området Konsekvenser
Lr, 1860-94/14.1, Ledningsrätt Starkström
Till förmån för: Laxåskogen 22:12
Belastar: Tottsjömo 1:2

Eventuell flytt bekostas  av exploatören.

Sv, 1860-89/2.1 Officialservitut
Till förmån för: Tottsjömo GA:2
Belastar: Tottsjömo 1:2

Detaljplanen bedöms inte medföra fastighetsrättsliga eller 
ekonomiska konsekvenser för det område som servitutet 
omfattar.

Övrigt Konsekvenser
Delning 1902-12-15, akt 18-FIN-982 I nordöstra delen av planområdet går en samfälld väg som inte 

är uppregistrerad, men som troligen berör planområdet. Om 
vägen behöver tas bort vid genomförande av detaljplanen 
medför detta en fastighetsreglering som berör ägaren till 
Tottsjömo 1:2 samt delägarna i samfälligheten. Eventuell 
fastighetsreglering bör sökas och bekostas av fastighetsägaren 
till Tottsjömo 1:2 i samband med genomförande av detaljplanen.
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