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PLANBESKRIVNING 



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, med 
möjlighet att övergå till begränsat förfarande om alla berörda godkänner 
ändringen inom samrådstiden.

HÄR ÄR VI NU



HANDLINGAR
Detaljplanehandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:1000 (A3)
- Planbeskrivning (denna handling)
 
Övriga handlingar i ärendet är:
- Fastighetsförteckning
- Samrådsredogörelse

BAKGRUND
Fastighetsägarna av fastigheterna Sannerud 1:105 och Sannerud 1:108 har hemställt 
till Laxå kommun om att få köpa en del av fastigheten Sannerud 1:65, som ägs 
av Laxå kommun. Delen som önskas köpa är den mark som befinner sig mellan 
fastigheterna 1:105 och 1:108 och idag utgör naturmark. Kommunen har ställt sig 
positiva till föräljning av marken, vilket dock kräver en ny detaljplan för att möjliggöra  
fastighetsbildning.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med denna detaljplan är att möjliggöra fastighetsbildning av marken 
mellan fastigheterna Sannerud 1:105 och Sannerud 1:108 för bostadsändamål. 
För att möjliggöra avstyckningen ändras marken från naturmark till bostadsmark i 
detaljplanen.

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

PLANDATA

Läge och omfattning
Detaljplaneområdet är beläget i orten Sannerud, i Laxå kommun. Planområdet 
omfattar ca 4000 kvm.

Markägoförhållanden
Fastigheterna Sannerud 1:105 och Sannerud 1:108 ägs av de privatpersoner som 
initierat detta planarbete.

Sannerud 1:65 ägs av Laxå kommun.

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.



GÄLLANDE PLANER OCH BESTÄMMELSER

Översiktsplan
Laxå kommuns översiktsplan, antagen 2015, anger att kommunen ska vara positiv 
till privata initiativ i Sannerud. Inga särskilda restrektioner finns förutom att området 
närmast sjön ska skyddas mot exploatering.

Detaljplan
Gällande detaljplan, med tillhörande planändring, anger att marken på fastigheten 
Sannerud 1:65 ska användas som naturmark.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Bebyggelse
Befintlig bebyggelse i och omkring planområdet består av friliggande bostadshus längs 
med lokalgatan, Kalle Valks väg. Markområdet som avses förändras från naturmark till 
bostadsmark är ej bebyggt.

Genom ny detaljplan möjliggörs bebyggelse enligt samma bestämmelser som finns i 
nuvarande detaljplan för bostadsmark.

Natur
Det område som inom förslag till ny detaljplan övergår från naturmark till bostadsmark 
är idag igenväxt och inbjuder ej till rekreation eller ingång till bakomliggande 
naturområde. Det är endast en mindre del av naturområdet som kan tas i anspråk som 
bostadsmark enligt förslaget till ny detaljplan. Detta område bedöms inte inverka 
negativt på naturen i området som helhet.

Riksintresse och fornlämningar
Planområdet omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv och turism, naturvård och 
friluftsliv. Naturområdet inom förslaget till ny detaljplan befinner sig mellan två 
privata villatomter och förslaget bedöms inte påverka riksintressena negativt.

Riskfaktorer
Planområdet omfattas av Miljöskyddsområde enl mb 7:19. Förslag till ny detaljplan 
bedöms inte påverka miljöskydddsområdet negativt.



GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Tidplan
Planarbete förväntas pågå under våren 2017.

Teknisk försörjning
Planområdet avses anslutas till befintliga tekniska system i området.

TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) har ledningar inom 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 ändringen är fem (5) år från den dag ändringen
vinner laga kraft.

Ekonomiska frågor
Planarbetet bekostas av fastighetsägarna till fastigheterna Sannerud 1:108 och 1:105.

Fastighetskonsekvensbeskrivning
Den del av fastigheten Sannerud 1:65, som ingår i nu föreslaget planområde, bör 
fastighetsbildas för att skapa en egen bostadsfastighet eller att ingå med halva området 
i fastigheten Sannerud 1:108 och resterande halva i Sannerud 1:105.

Huvudmannaskap
Planen omfattar inte allmän plats så huvudmannaskapet benämns inte i plankartan, 
vilket innebär att kommunen med automatik blir huvudman för allmän plats inom 
planområdet.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes byggförvaltning.
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Förvaltningschef




