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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 standardförfarande enligt PBL 2010:900.

I arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan kan i de flesta fall ett 
standardförfarande enligt PBL kap 5 § 7 tillämpas. 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, i vissa fall kan beslutet delegeras till 
Kommunstyrelsen. 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



Handlingar

Detaljplanehandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:1000 (A1)
- Planbeskrivning (denna handling)
 
Planhandlingarna består i övrigt av:
- Fastighetsförteckning
- Behovsbedömning
- Samrådsredogörelse
- Granskningsutlåtande
- Riskbedömning ang Farligt gods på E20

Bakgrund
Öster om det nu aktuella planområdet är marken detaljplanelagd för handel och kontor. 
Dollarstore är etablerat sedan två år tillbaka och det finns en mindre del tomtmark kvar 
inom det östra planområdet.

För att Laxå ska ha god framförhållning när nya etableringsförfrågningar inkommer 
bör verksamhetsområdet utökas genom att detaljplanelägga ytterligare mark. 

Området ägs idag av Sveaskog Förvaltning AB som är beredda att byta marken mot 
kommunägd mark i Finnerödja.

Planens syfte och huvuddrag
Planens syfte är att möjliggöra för ett samlat verksamhetsområde som hänger samman 
med befintlig detaljplan för verksamheter öster om planområdet. Detaljplanen ska 
möjliggöra för en effektiv markanvändning där nödvändiga begränsningar görs 
samtidigt som planen öppnar för en bred utveckling av området.

Planprocessen
Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900 då alla krav för 
detta är uppfyllda.

Miljöbedömning
Enligt PBL (plan-och bygglagen) kap 4 § 34 skall en miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En 
behovsbedömning 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 enligt kraven i plan- och bygglagen 4 kap. 34 §.



Plandata

Läge och omfattning
Planområdet omfattar ca 5 ha och är beläget i sydvästra delen av Laxå tätort. 
Huvudsakligen omfattar planområdet del av fastigheten Laxåskogen 1:116, men även 
del av Laxå-Röfors Järnväg 2:1.

Markägoförhållanden
Laxåskogen 1:116 ägs av Sveaskog Förvaltning AB och Laxå-Röfors Järnväg 2:1 ägs 
av Laxå kommun.

Tidigare ställningstaganden

Översiktsplan
I översiktsplanen för Laxå kommun (antagen 2015-02-11) pekas planområdet ut som 
utvecklingsområde för handel och verksamheter. 

Detaljplaner
Den norra delen av planområdet som innefattar området närmst E20, omfattas i en 
mindre del av stadsplan för Saltängsområdet, från 1961. För området där E20 är 
belägen gäller användningsbeteckningen gata, park eller plantering.



Förutsättningar och förändringar

Planens huvuddrag
Detaljplanen möjliggör för verksamheter med begränsad omgivningspåverkan, 
detaljhandel och kontor. Detaljplanen möjliggör även för en gata som knyter an till en 
förlängning av Von Boijgatan. Till verksamhetsområdet hör också en parkeringsyta.

Användningen verksamheter tillämpas för områden för service, lager, tillverkning med 
tillhörande försäljning, handel med skrymmande varor och andra verksamheter av 
likartad karaktär med begränsad omgivningspåverkan.

Användningen handel tillämpas för områden för handel med varor och tjänster.

Användningen kontor tillämpas för områden för kontor och tjänsteverksamhet med 
liten eller ingen varuhantering.

Planen möjliggör för byggnation i planområdets södra del, med parkeringsområde 
närmre E20 för att upprätthålla ett lämpligt skyddsavstånd till vägen.

Riksintresse och fornlämningar
Planområdet omfattas inte av några riksintressen eller kända fornlämningar.

Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950). Ett genomförande 
av detaljplanen medför ett behov av en arkeologisk utredning enligt 2 kap. 11 § 
kulturmiljölagen, i syfte att undersöka om fornlämningar förekommer inom området. 
Den arkeologiska utredningen ska betalas av den som vill genomföra de aktuella 
åtgärderna, och ska genomföras innan mark- och anläggningsarbeten utförs inom 
området.

Befintlig bebyggelse
Inom planområdet finns ingen befintlig bebyggelse.

Öster om planområdet finns idag en större gräsyta med en skulptur och ytterligare 
österut ligger Dollarstore. Sydöst om planområdet finns bostadsbebyggelse i form av 
flerbostadshus. Norr om E20 finns bostadsbebyggelse i form av kedjehus.

Planerad bebyggelse
Detaljplanen möjliggör för bebyggelse med högst 40 procent byggnadsarea i procent 
av fastighetsarean. Högsta byggnadshöjd inom planområdet är 15 meter.

Plankartan innehåller även bestämmelser gällande utformning och byggnadsteknik för 
att minimiera konsekvenserna inom planområdet om en olycka med farligt gods sker 
på E20 parallellt med planområdet. Se vidare under rubriken Farligt gods.



Trafik
Planområdet nås via förlängningen av Von Boijgatan som ansluts till en ny lokalgata 
i östra planområdet. Von Boijgatans förlängning är reglerad i detaljplan Norra von 
Boijområdet, Laxåskogen 2:56 mfl (2008) där vägbredden är 6 meter. Förlängningen 
av Von Boijgatan är ej befintlig idag men bedöms få den kapacitet som krävs för att 
fungera som försörjningsgata för det nu aktuella planområdet.

Parkering för verksamheterna avses anläggas parkeringsområdet som är beläget mellan 
E20 och byggrätterna.

Hållplats för kollektivtrafik med buss finns på Röforsvägen, ca 300-500 meter från 
planerade verksamheter.

E20 är en kraftig barriär för oskyddade trafikanter. Det finns en planskild undergång 
som leder in i planområdets nordöstra del. De oskyddade trafikanterna behöver dock 
passera den nya lokalgatan i östra planområdet vilket bör ske med övergångsställe 
mellan infarten i norr och förlängningen av Von Boijgatan i söder.

Detaljplanen avgränsas mot E20 genom detaljplanegräns med utfartsförbud. 
Kommunen har dock för avsikt att i ett senare skede fortsätta utreda frågan om en infart 
till det planerade verksamhetsområdet, från E20 i norrgående riktning. Om en lämplig 
lösning på utformningen av en sådan infart tas fram måste en detaljplanen ändas i detta 
avseende.
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Blå pil redovisar in- och utfart till verksamhetsområdet, via Von Boijgatan.
Röda pilar visar framtida möjligheter för infart till området från E20.



Mark och vegetation
Planområdet ingår idag i ett stort skogsområde sydväst om Laxå tätort. De 
dominerande trädslagen är gran och tall med inslag av trivallöv, framförallt vårtbjörk. 
Markfloran är typisk för marktypen. 

Enligt den grönstrukturinventering som gäller för Laxå har skogsområdet höga sociala 
värden i och med att flera motionsspår löper genom hela området. Det råder en viss 
variation av mikroklimat i området och sommartid är antalet fjärilar och mångfalden 
av fjärilsarter anmärkningsvärt stort. Även trollsländor och jungfrusländor är rikt 
förekommande sommartid, troligen tack vare närheten till stilla vatten.

Naturvårdsöversikt Örebro län, från 1984, pekar precis som grönstrukturplanen ut 
det skogsområde som planområdet ingår i som ett naturområde med stort värde som 
närströvområde till tätorterna Laxå och Röfors.

Bedömningen av planområdets påverkan på det skogsområde som pekas ut som 
värdefullt är att planområdets omfattning utgör en mycket liten andel av skogsområdet 
och vikten av nya verksamhetsområden i goda skyltningslägen gör det rimligt med den 
föreslagna markanvändningen. Verksamhetsområdet får både ett mycket bra skyltläge 
och håller sig samlat med befintliga verksamhetsområden.

I nordväst, mellan E20 och en äldre grusväg, finns ett kilformigt område med inslag 
av äldre/grövre träd som säkras genom användningen Natur. Området har efter 
granskningen även utökats västerut, som naturområde där träd ska bevaras eller ersättas 
med nyplanterade träd om avverkning görs.

Föroreningar 
Inom planområdet finns inget potentiellt förorenat område identifierat.

Buller
Det aktuella planområdet kommer att alstra trafik som i huvudsak leds via det 
befintliga vägnätet. Trafiken kommer att ledas in till området via cirkulationsplatsen 
vid korsningen E20 och Röforsvägen eller via Röforsvägen för trafik från söder, för att 
sedan ledas via förlängningen av Von Boijgatan in till det nya verksamhetsområdet. 

Risken för bullerstörningar bedöms i huvudsak gälla det befintliga bostadsområdet 
sydost om det aktuella planområdet.

Inför antagande av detaljplanen öster om nu aktuellt planområde (Norra von 
Boijområdet) togs en bullerberäkning fram.  I den detaljplanen utgår beräkningen från 
ett utbyggt verksamhetsområde (två byggnader) och en antagen trafikmängd av 1000 
fordonsrörelser per dag på förlängningen av Von Bojigatan. I scenariot antas även 
cirkulationsplatsen i korsningen E20 och Röforsvägen vara byggd, vilket den är idag.

Utredningen visar att den ekvivalenta ljudnivån vid fasad i scenariot med utbyggt 
planområde kommer att understiga riktvärdet för trafikbuller för de fastigheter som 
ligger närmast söder om planområdet. När det gäller maximala ljudnivåer på uteplats 
(balkong) överskreds gällande riktvärden redan innan den nu gällande planen antogs 
och de kommer även att överskridas i scenariot med utbyggt planområde.



För att klara riktvärdet på berörda balkonger bör man förse dessa med bullerskärmar 
riktade mot vägtrafiken. I detaljplanen som fortfarande gäller för området öster om nu 
akutellt planområde, infördes användningsområde för bullerskydd, vilket kan nyttjas i 
avseende att förbättra bullerkonsekvenserna av den nu aktuella detaljplanen.

Den nämnda bullerutredningen bedöms relevant även för det nu aktuella planområdet 
då det är samma berörda vägar (E20 och lokalgatan) och berörda bostadsområde 
i sydost. Trafiken bedöms dock öka på lokalgatan vid full utbyggnad av det nu 
föreslagna verksamhetsområdet. 

Bullerproblematiken för bostadsområdet uppkommer till största del från trafiken på 
E20 och till viss del även från Röforsvägen. Mängden trafik på dessa vägar bedöms 
inte öka i någon större omfattning genom exploatering av det nya verksamhetsområdet.

Den sammanvägda bedömningen blir att bullerproblematiken kommer att kvarstå i 
den omfattning som tidigare nämnd bullerberäkning för detaljplanen för Norra von 
Boijområdet fastslår. Den ökning av trafik på lokalgatan som kan väntas, ökar inte 
bullerproblematiken i avsevärd omfattning. 

Bedömningen grundas på en hastighetsbegränsning på lokalgatan till 40 km/h.

För att ytterligare förbättre bullermiljön för bostäderna längs von Boijgatan finns 
möjlighet till åtgärder på fönsterpartier, inglasade balkonger eller bullerplank för att 
skydda bostäderna från bullret som uppstår från Röforsvägen och E20.

Eftersom det nu aktuella planområdet inte bedöms orsaka mer än marginell 
bullerökning för bostäderna sydost om planområdet krävs inga bulleråtgärder inom 
planområdet.

Geotekniska förhållanden
Planområdet består av ett grundlager av postglacial finsand enligt SGUs jordartskarta. 

Farligt gods och riskhänsyn

Väg E20 är av Länsstyrelsen utpekad som primär transportled för farligt gods. Transporter 
av farligt gods sker i huvudsak av tunga fordon med eller utan släp. Farligt gods utgörs av 
ett antal olika ämnen som ger upphov till olika typer av konsekvenser. 

Inför antagande har en riskbedömning gällande farligt gods, tagits fram av sakkunnig 
konsult.

Riskbedömningen biläggs denna planhandling och de föreslagna riskreducerande 
åtgärder som rekommenderas i riskbedömningen har införts i plankartan.

Ett vägräcke längs med E20, med lämplig kapacitetsklass, är reglerat i plankartan som 
ett villkor för att bygglov ska kunna ges inom kvartersmark för verksamheter, handel 
och kontor.



I plankartan regleras även att utrymningsvägar och friskluftsintag ska placeras i 
riktning vänd från E20 och att fasad inklusive fönsterpartier ska ha en brandklassning 
som möjliggör en säker utrymning för människor som befinner sig i byggnaderna vid 
en olycka med farligt gods på E20.

Dagvatten
Genom exploatering av planområdet kommer belastningen på dagvattensystemet 
att öka. Dagvattensystemet nedströms är begränsat och kräver att dagvattnet från 
planområdet inte går direkt in i systemet utan fördröjs eller tas hand om lokalt.

I samförstånd med Laxå Vatten AB möjliggör plankartan för öppen dagvattenhantering 
och diken inom naturmarken i planområdet för att hantera dagvattnet utan direkt 
utsläpp till dagvattensystemet. Genom möjliggörandet av diken och öppen 
dagvattenhantering bedöms exploateringen lämplig med hänsyn till dagvattenaspekten.

Brandvatten
Brandvattenförsörjningen i planområdet ska anpassas till gällande riktvärden. Om 
brandvattentillgång behöver utökas och anpassas ska fastighetsägaren/byggherren vidta 
åtgärder för att tillgodose behovet.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer infördes med miljöbalken år 1999. Det finns idag 
miljökvalitetsnormer för buller, luft och vattenkvalitet.

För resonemang om omgivningsbuller, se rubrik buller.

För resonemang kring vatten, se rubrik dagvatten. Miljökvalitetsnormer för vatten har 
beaktats genom att planförslaget bidrar till god vattenkvalitet genom möjliggörande av  
anläggning av diken och öppen hantering av dagvatten och anslutning till kommunalt 
va-nät.

Luftmätningar gjordes i Askersund, Laxå och Lekeberg under 2009- 2012.  De 
mätningar som gjorts är av partiklar med diameter mindre än 10 μm (s. k.  
inandningsbara partiklar). Med PM10-halten avses massan av partiklar mindre än 
10 μm per m3 luft. Halterna av partiklar är relativt låga i samtliga tre kommuner och  
ligger klart under miljökvalitetsnormerna som är 25 μg/ m3. Den trafik som alstras  
till utbyggnadsområdet kommer att innebära ökade utsläpp till luften i närområdet. 
Bedömningen för miljökvalitetsnormerna gällande luft är dock att exploatering i 
planområdet, i enlighet med planbestämmelserna, inte kommer att medföra sådan 
påverkan på luften att miljökvalitetsnormerna kommer att överskridas. 



Genomförandefrågor

Tidplan
Planen hanteras med standardförfarande. 

Bedömd tidplan:
Samråd: Höst 2015
Granskning: Höst 2016
Antagande: Vår 2018
Laga kraft: Vår 2018

VA och el
Området avses anslutas till kommunala VA-nätet.
Området avses anslutas till elnätsägaren Ellevios nät.

Skanova har ledningar som gränsar till planområdet. Generellt önskar Skanova att 
så långt som möjligt behålla befintliga tele-anläggningar i sitt nuvarande läge för att 
undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flytt.  Tvingas 
Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova generellt att den part som initierar åtgärden även 
bekostar den.

Genomförandetid
Genomförandetiden för planen är 5 år.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats.
Fastighetsägaren är huvudman inom kvartersmark.

Ekonomiska frågor
Upprättandet av detaljplanen bekostas av Laxå kommun.

Laxå kommun ansvarar för utbyggnad och iordningställande av gator och andra 
allmänna platser.

Exploatör av området bekostar anslutningsavgifter för teknisk försörjning.

Fastighetskonsekvensbeskrivning
Fastigheten Laxåskogen 1:116 ägs av Sveaskog Förvaltning AB. Den del av fastigheten 
som ingår i planområdet avser Laxå kommun byta till sig mot idag kommunägd mark i 
Finnerödja. En lantmäteriförrättning krävs för att stycka lämpliga fastigheter i enlighet 
med detaljplanen.

Fastigheten Laxå-Röfors Järnväg 2:1 ägs av Laxå kommun.

Medverkande tjänstemän
Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes byggförvaltning.

Ulrika Åberg    Lars Johansson 
Plankonsult    Förvaltningschef




