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Var med och påverka kommunens framtid

Översiktsplanen är ett av de viktigaste dokumenten en kommun tar fram. I denna plan tar vi 
ur politisk synvinkel sikte 20 år framåt i tiden. Det är en balansakt mellan å ena sidan bebyg-

gelse- och verksamhetsetablering för att få kommunen att utvecklas och å andra sidan att 
värna om de värden som gör kommunen attraktiv att bo och vistas i. 

Det primära målet med planen är att skapa en god livsmiljö för boende och ett långsiktigt 
hållbart samhälle till glädje för kommande generationer och med fokus på jämställdhet, 

mångfald, samt våra barn och ungdomar.

Laxå ska kunna erbjuda ett varierat och attraktivt boende, oavsett i vilken fas i livet man be-
finner sig, med bra utbildning och äldreomsorg. Kommunen ska vara en regional aktör och 
erbjuda arbeten, goda boendemiljöer och en väl utvecklad kollektivtrafik till gagn för pend-
lande.Kommmunen ska locka till sig turister och besökare för vistelse och rekreation samt 
sörja för att dessa trivs och gärna kommer tillbaka. Laxå ska vara välkomnande och kunna 

erbjuda en variation av upplevelser, service och inte minst natursköna platser. 
Där finns redan en stor rikedom, men det kan alltid utvecklas ytterligare.

Laxå kommun ska år 2035 ha nått en befolkning på 5700 invånare och sedan fortsätta att öka. 

Välkommen till Laxå kommun med siktet inställt på en ljusnande framtid!

Bo Rudolfsson
Kommunstyrelsens ordförande

       Midsommarbadet i Laxå. Foto: Kenneth Berglund
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Antagandehandling

I din hand har du den nya översiktsplanen för Laxå kommun. Till planen hör en miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB), vilken bedömer om de förslag som översiktplanen ger påverkar miljön och på vilket 
sätt. 

Planförslaget och tillhörande MKB var ute på samråd under perioden 1 april – 23 maj. Under samrådsti-
den inkom 36 yttranden varav 33 med synpunkter. Översiktsplanen har varit på granskning under perio-
den 10 juni - 28 augusti 2014 och 7 yttranden inkom under perioden. Föreliggande MKB har utvecklats 
och bearbetats med hänsyn till de inkomna synpunkterna.

Medverkande i denna process har följande personer och förvaltningar varit:

Bo Rudolfsson, kommunstyrelsens ordförande
Harry Lundin, kommunchef
Mats Fransson, utvecklingschef
Förvaltningschefer inom barn- och utbildning samt social och omsorg
Sydnärkes Byggförvaltning
Sydnärkes miljöförvaltning
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         Västra Lasxsjön. Foto: Rolf Wedding
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Sammanfattning

Översiktsplanen ska visa vilken ambition kommunen 
har att utveckla Laxå kommun. Det handlar om att 
planera för hur mark och vatten på bästa sätt ska an-
vändas för att Laxå kommun ska växa och samtidigt 
bli en attraktiv kommun att bo och verka i. 

Samtidigt handlar det om att tänka på natur och 
miljö för att inte försämra de kvaliteter som finns. En 
hållbar utveckling är det som är i fokus, vilket inne-
bär att kommande generationer ska kunna tillgodose 
sina behov på samma sätt som dagens generation har 
möjlighet till. Det behöver dock ske en omställning 
för att ett minskat energibehov ska kunna komma 
till stånd. Det behöver också tas fram energi ifrån 
förnyelsebara energikällor, såsom genom vind, sol 
och vatten.

Bebyggelseutveckling
Den uttalade inriktningen är att hela kommunen 
ska leva och ges möjlighet att utvecklas, varför inga 
restriktioner generellt ska gälla för bostadsbyggande 
och heller inte för mindre verksamheter som har 
begränsad omgivningspåverkan.

Kommunala initiativ i form av planberedskap för 
bostäder och verksamheter begränsas till Laxå och 
de andra tätorterna Finnerödja, Hasselfors, Röfors 
och Tived/Sannerud samt, i förekommande fall, även 
inom landsbygdsområden som bedöms som attrak-
tiva.

För Laxå är inriktningen att komplettera med bo-
stadsbebyggelse centralt i det relativt utbredda 
samhället samt att i övrigt möjliggöra viss förtätning 
i anslutning till befintlig gatu- och infrastruktur. 
Utveckling av Laxå-terminalen är viktigt, inte minst 
ur ett regionalt perspektiv. 

För Finnerödja är det främst en ny väg till indu-
striområdet som lyfts fram. Övrig utveckling sker 
utanför orten, närmare sjön Skagern och Unden, 
vilket utreds i samband med det tematiska tillägg till 
översiktsplanen som tas fram i samarbete med As-
kersunds och Lekebergs kommuner och som därför 
inte ingår i det här ÖP-dokumentet.

För Hasselfors gäller att få till stånd byggnation på 
de fastigheter som centralt inte har bebyggts i tätor-
ten. Samtidigt vill kommunen utveckla orten genom 
att förlänga orten åt sydväst men även i norr. Detta 
utreds i samband   med det tematiska tillägg till över-

siktsplanen som tas fram i samarbete med Asker-
sunds och Lekebergs kommuner och som därför inte 
ingår i det här ÖP-dokumentet.

För Röfors handlar det om att få till stånd byggna-
tion och verksamheter inom tätorten samtidigt som 
det utreds områden utanför Röfors, något som görs i 
samband med det tematiska tillägg till översiktspla-
nen som tas fram i samarbete med Askersunds och 
Lekebergs kommuner och som därför inte ingår i det 
här ÖP-dokumentet.

För övriga kommunen är det enskilda initiativ som 
förutsätts för bostads- och verksamhetsutveckling 
något som måste prövas och bedömas i varje enskilt 
fall. Dessa initiativ är inte möjliga att förutse vare sig 
tidsmässigt eller geografiskt, däremot ska de behand-
las i en positiv anda. 

Kommunen är positiv till att fritidshus konverteras 
till åretruntboenden eftersom det stärker landsbyg-
den och ökar möjligheten att behålla och utveckla
service utanför huvudorten Laxå.

Vägval i Tiveden. Foto: Carolina Hillerdal.

Kommunen planerar för en befolkningstillväxt på 10 
personer per år under den närmaste 20-årsperioden.
Större verksamhetsetableringar eller utveckling av 
befintliga större verksamheter koncentreras till Laxå 
och Finnerödja. 

Vid all exploatering ska hänsyn tas till platsens spe-
cifika förutsättningar. Det gäller vid såväl detaljplan-
läggning som vid behandling av enskilda bygglov. 
Detta gäller inte minst ur ett miljö- och naturper-
spektiv, kopplat till hållbar utveckling, såväl ekolo-
giskt, som socialt och ekonomiskt.

Natur- och kulturmiljöer, fritid och rekreation
Den uttalade inriktningen är att bevara den land-
skapsbild och de naturvärden som är karaktäristiska 
för kommunen samt att värna sjöar och vattendrag. 
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De områden som är viktiga ur fritids- och rekrea-
tionshänseende ska värnas och utvecklas för att även 
fortsättningsvis vara attraktiva miljöer för boende 
och besökande till Laxå kommun. Det ska kunna gå 
att röra sig och rida i skog och mark samt att kunna 
bada och fiska i många av de sjöar och vattendrag 
som finns i Laxå kommun.

Kulturmiljöerna är av varierande art och många mil-
jöer är särskilt värda att bevara och varsamt utveckla 
för att inte dessa ska förvanskas eller rentav försvin-
na. Ett kulturmiljövårdsprogram, eller motsvarande, 
behöver arbetas fram. 

Vägnätet i kommunen, med E20 och väg 205 som de 
största och viktigaste vägstråken, är utbyggt och inga 
nya vägsträckningar planeras. Däremot behöver väg 
205 utvecklas och trafiksäkras för att den ska kunna 
fungera som den sjuktransportväg den utgör mellan 
Laxå och Karlskoga. Kommunen ser gärna att den 
uppgraderas till 2+1 väg för att möjliggöra en hastig-
het på 100 km/h. Den behöver också  ges en delvis ny 
sträckning, förbi Östra Laxsjön och Västra Laxsjön, 
då den idag är smal och kurvig samtidigt som den 
passerar skyddsvattentäkten för grundvatten för Laxå 
kommun.Om inte en ny sträckning kan komma till 
stånd vill kommunen se att trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder kommer till stånd.

Kommunen ska verka för att bygga ut gång-/cykel-
vägsnätet med prioritering på hårt trafikerade sträck-
or som även är skolvägar samt till viktiga hållplatser 
för kollektivtrafiken. Detta gäller främst i Hasselfors 
och mellan Laxå och Röfors. Det är av största vikt att 
det ska kunna gå att cykla och ta sig fram på ett så-
dant sätt att det främjar säkerhet, trygghet och hälsa.

Vattenförsörjning
Vattenförsörjningsplanen ger riktlinjer och har mål 
för att kommunen ska ha en tryggad framtida för-
sörjning av vatten med hög kvalitet. Kommunen 
försörjer även Mullhyttan i Lekebergs kommun med 
dricksvatten och kommer även att göra detta inom 
överskådlig framtid.

Avloppsanläggningar
Ett långsiktigt arbete pågår med att kartlägga och 
upprätta en åtgärdsplan för att reducera ovidkom-
mande vatten till avloppsverken. Åtgärder kommer 
att krävas både på kommunens rörnät och anlägg-
ningar såväl som hos fastighetsägarna.

Utökat verksamhetsområde i Finnerödja kan even-

tuellt bli aktuellt för bland annat fastigheterna vid 
Rynningskärren/Paradisbygget.

Kommunikationer och övrig infrastruktur
Den uttalade inriktningen är att öka användningen 
av kollektiva färdmedel. Det handlar främst om att 
utveckla Laxå Resecentrum och koppla fler linjer 
och turer dit, för att öka möjligheten att pendla till 
studier och arbete samt att kunna resa på sin fritid. 

En förbättrad kollektivtrafik ska även eftersträvas 
inom kommunen, då med fokus på buss. Dessa 
åtgärder bör främja ett minskat bilanvändande i 
kommunen.
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1.  Inledning
Översiktsplanen är en långsiktig och strategisk plan 
som ska visa kommunens syn på mark- och vat-
tenanvändningen. Kommunen ska enligt plan- och 
bygglagen (PBL) ta ställning till översiktsplanens ak-
tualitet minst en gång varje mandatperiod. Den gäl-
lande översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 
2008-11-26 och behöver revideras. Planeringsförut-
sättningarna har i vissa avseenden förändrats sedan 
den gällande planen antogs. Bland annat har änd-
ringar genomförts i lagstiftningen gällande översikts-
planering, strandskydd och vindkraftsutbyggnad.
Tillkomsten av vattendirektivet (EU:s ramdirektiv) 
medför ett ökat behov av att belysa vattenfrågorna i 
planeringen.

1.1 Principer för fysisk planering
Kapitlet beskriver vad fysisk planering är och vilka 
processer som den medför. Planeringen sker utifrån 
demokratiska regler och riktlinjer och det är plan- 
och bygglagen (PBL) som är den styrande lagstift-
ningen. 

1.1.1 Översiktsplanens syfte och innebörd
Översiktsplanen ska redovisa grunddragen i mark- 
och vattenanvändningen och vara kommunens 
underlag för avvägningar mellan olika allmänna 
intressen. Planen är inte juridiskt bindande, men 
vägledande för framtida beslut kring detaljplaner, 
bygglov och andra ställningstaganden. Kommunen 
tar i planen även ställning till riksintressen, vilka 
utpekas av staten, samt hur kommunen tar hänsyn 
till dessa i planeringen av mark- och vattenanvänd-
ningen. Länsstyrelsen har sedan i uppgift att gran  
ska huruvida kommunen beaktar dessa intressen i 
den fysiska planeringen.

   Vad är en översiktsplan?
Alla kommuner i Sverige måste enligt 3 kap i plan- 
och bygglagen (PBL 2010:900) ha en översiktsplan 
(ÖP) som täcker hela kommunens yta. En över-
siktsplan är ett politiskt strategidokument som visar 
ambitioner och riktlinjer för den fysiska planeringen, 
det vill säga hur mark och vatten i kommunen bör 
användas, hur bebyggelse bör utvecklas och bevaras, 
hur infrastruktur bör förläggas, med mera. Över-
siktsplanen visar vilka värderingar som ska iakttas i 
det löpande planeringsarbetet och den är vägledande 
och ger stöd  vid olika typer av beslut.

Översiktsplanens tidshorisont bör sträcka sig från det 
närmast förestående till vad som ligger cirka 20-30 
år fram i tiden. Översiktsplanen ska enligt gällande 

lagstiftning aktualitetsförklaras en gång varje 
mandatperiod, endera genom att en ny översikts-
plan arbetas fram eller att ett beslut tas om att 
den gällande översiktsplanen fortfarande anses 
aktuell.
En översiktsplan är inte juridiskt bindande, vilket 
innebär att det är möjligt att fatta beslut som stri-
der mot översiktsplanens intentioner. Översikts-
planen kan genom fördjupade översikts-planer 
(FÖP) eller tematiska tillägg (TÖP) er-sättas 
eller kompletteras i önskade delar utan att hela 
översiktsplanen tas upp för behandling. Tidigare 
beslutade FÖP:ar och TÖP:ar kan fortsätta gälla 
även om en ny översiktsplan antas. 

En översiktsplan ska precis som namnet antyer 
vara just övergripande, inte gå in på detaljer och, 
eftersom den inte är juridiskt bindande, inte      
förespegla att innehållet utgör slutligt beslut i 
olika frågor.

Regionala översiktsplaner är ovanliga, men för 
Örebro län finns en regional översiktsplan (RÖP) 
och därtill en regional utvecklingsstrategi (RUS). 
Dessa dokument är inte heller juridiskt bindande 
men innehåller ett antal regionalt övergripande 
förutsättningar och ställningstaganden som res-
pektive kommun bör förhålla sig till. aRÖP:en är 
ntagen 2012. 

Se kapitel 2 för närmare beskrivning av RÖP:ens 
innehåll. 

1.1.2 Andra planeringsinstrument
Det allra vanligaste planeringsdokumentet i 
kommunerna är detaljplanen (kallades stadsplan 
förr i tiden). Detaljplanen reglerar inom avgrän-
sade geografiska områden inom kommunen hur 
mark och vatten får användas och hur marken får 
bebyggas. 

Detaljplanen är, till skillnad från översiktsplanen, 
juridiskt bindande vilket t ex innebär att bygglov 
inte får beviljas eller avstyckningar inte får gö-
ras som strider mot detaljplanen. En detaljplans 
intentioner bör ha stöd i gällande översiktsplan, 
men detta är inget krav.

Områdesbestämmelser är ett något enklare al-
ternativ till detaljplan och funktionen är ungefär 
densamma.

Se kapitel 3 för de planer som är aktuella i Laxå 
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kommun.

1.2 Övergripande internationella och 
 nationella mål
Förutom regionala planer och måldokument (se kap 
2) och de visioner, planer och mål Laxå kommun 
har satt upp (se kap 3), finns det internationella och 
nationella mål och åtaganden som den kommunala 
planeringen måste ta hänsyn till.

Översiktsplanen beaktar alla dessa mål; enligt upp-
räknade nedan.

1.2.1 Mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter är en ministandard för vilka 
rättigheter som gäller för alla vars grundläggande 
principer lagts fast av Förenta Nationerna (FN).
Översiktsplanen är ett av kommunens mest över-
gripande och vägledande dokument och bör därför 
genomsyras av jämlikhet och principerna för de 
mänskliga rättigheterna. Några områden är mer på-
tagliga i den fysiska planeringen och har därför lyfts 
fram i avsnitten nedan.

1.2.2 Hållbar utveckling
Vi arbetar för en hållbar utveckling i enlighet med 
den definition som FN:s världskommission för miljö 
och utveckling angav i Brundtlandsrapporten år 
1987:
”En hållbar utveckling ger ett samhälle som kan 
tillfredsställa sina nuvarande behov utan att äventyra 
kommande generationers möjlighet att tillfredsställa 
sina.”
Det hållbara samhället är ett samhälle där ekono-

misk utveckling, social välfärd och sammanhåll-
ning förenas med en god miljö. De tre perspektiven, 
ekonomisk, social/kulturell samt ekologisk, betraktas 
som likvärdiga och en hållbar utveckling uppstår i 
överlappningen dem emellan. Ett samhälle kan aldrig 
blir hållbart om inte alla aspekter av begreppet finns 

med. En åtgärd som innebär en ekologiskt bra lös-
ning, men som kostar så mycket pengar att den inte 
kan genomföras, är därför inte hållbar.

1.2.3 Folkhälsoperspektivet
Det övergripande målet för folkhälsan i Sverige är 
att skapa samhälleliga förutsättningar för en god 
hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Folkhälsa 
handlar om allt från individens egna val och vanor 
till strukturella faktorer som yttre miljöer och de-
mokratiska rättigheter i samhället. Folkhälsan är ett 
gemensamt ansvar för samhället och folkhälsoper-
spektivet bör därför finnas med även i en kommunal 
översiktsplan.

1.2.4 Barnperspektivet
Barn är personer mellan 0 och 18 år. FN:s konven-
tion om Barnets rättigheter (Barnkonventionen) är 
en internationell överenskommelse som gäller inom 
de stater som undertecknat den. I Sverige gäller inte 
barnkonventionen direkt som lag. Sverige har valt att 
anpassa den svenska lagstiftningen så att den över-
ensstämmer med Barnkonventionens regler.

Artikel 3 i barnkonventionen slår fast att Barnets 
bästa ska komma i första hand. Det gäller vid alla 
slags åtgärder och beslut som berör barnet. Principen 
omfattar alla områden där barn påverkas, oavsett 
om det är inom offentliga eller privata institutioner, 
domstolar, myndigheter eller lagstiftande organ. Man
pratar till exempel om barnkonsekvensanalyser som 
innebär att all planering och alla beslut ska innefatta 
en prövning av barnets bästa.

Den fysiska miljön har mycket stor betydelse för 
barns liv och utveckling. Tillgänglighet, rörelsefrihet 
och säkerhet är viktigt för barns möjlighet till ut-
veckling och frihet att leka. Det är viktigt att planera 
och anpassa kommunens fysiska miljöer till barnens 
behov.

1.2.5 Tillgänglighet
En ökad tillgänglighet handlar om den demokratiska 
rätten att kunna röra sig fritt och kunna verka i sam-
hället även för personer med funktionsnedsättning. 
I takt med att den åldrande andelen av befolkningen 
ökar, samtidigt som människor med funktionsned-
sättningar ges ett starkare skydd för rätten att leva ett 
självständigt och oberoende liv, ökar kraven på god 
tillgänglighet i alla miljöer. Tillgänglighetsperspek-
tivet behöver synas genom alla nivåer från planering 
till byggande och ingår därför som ett övergripande 
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åtagande i den kommunövergripande översiktspla-
nen.

Tillgänglighet är också rätten till att få samma infor-
mation som alla andra. Detta innebär att informatio-
nen måste göras tillgänglig för alla att ta del av. Det 
kan röra sig om hur man framför ett budskap, om 
texten är läslig och förståelig och kan hittas på olika 
platser. Har man synnedsättning så ska man kunna 
få ta del av budskapet och texten, eller vad det än må 
vara, på ett bra sätt.

1.2.6 Jämställdhetsperspektivet
Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla 
väsentliga områden i livet. Jämställdhet förutsätter en 
jämn fördelning av makt och inflytande, samma möj-
ligheter till ekonomiskt oberoende, lika villkor och 
förutsättningar i fråga om företagande, arbete, ar-
betsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet, lika 
tillgång till utbildning och möjligheter till utveckling 
av personliga ambitioner, intressen och talanger, de-
lat ansvar för hem och barn samt slutligen frihet från 
könsrelaterat våld. Den fysiska miljön spelar stor roll 
i möjligheterna till ett jämställt samhälle och det är 
av stor vikt att det tas hänsyn till i den övergripande 
samhällsplaneringen.

1.2.7 Integration
Målet med den nuvarande nationella integrationspo-
litiken är lika rättigheter, skyldigheter och möjlighe-
ter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.
När det gäller den fysiska planeringen bör ett aktivt 
och förebyggande arbete mot boendesegregation vara 
en naturlig och prioriterad del, till exempel genom en 
varierad och blandad bebyggelse. Interkulturell för-
ståelse och integration sker genom personliga möten. 
Ett sätt att skapa förutsättningar för och stimulera 
sådana möten är att prioritera lämpliga platser i det 
offentliga rummet.

1.2.8 Nationella miljömål
Riksdagen har tagit beslut om Svenska Miljömål med 
inriktningen att till nästa generation kunna lämna 
över ett samhälle där de flesta av de stora miljöpro-
blemen är lösta. Det svenska miljömålssystemet 
innehåller ett generationsmål, sexton miljökvalitets-
mål och fjorton etappmål. Miljökvalitetsmålen be-
skriver det tillstånd i den svenska miljön som miljö-
arbetet ska leda till. De miljömål som är relevanta för 
Laxå kommuns översiktsplan redovisas i den bilagda 
miljökonsekvensbeskrivningen.

1.2.9 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna infördes med miljöbalken 
1999 för att komma till rätta med miljöpåverkan från 
diffusa utsläppskällor som till exempel trafik och 
jordbruk. Utgångspunkten för en norm är kunska-
per om vad människan och naturen tål. Normerna 
kan även ses som styrmedel för att på sikt nå miljö-
kvalitetsmålen. De flesta av miljökvalitetsnormerna 
baseras på krav i olika direktiv inom EU. Idag finns 
det miljökvalitetsnormer för föroreningar i utom-
husluften, parametrar i vattenförekomster, kemiska 
föreningar i fisk- och musselvatten och omgivnings-
buller. Myndigheter och kommuner ska vid tillsyn, 
tillståndsprövning, planering med mera, se till att 
de normer som gäller verkligen uppfylls. Översikts-
planens konsekvenser för uppfyllandet av normerna 
redovisas i konsekvensbeskrivningen, bilaga 1.

1.2.10 EU:s vattendirektiv
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/
EG har slagit fast en ram för den europeiska gemen-
skapens vattenpolitiska samarbete. Vattendirektivet 
trädde i kraft december 2000 och ska vara genomfört 
i medlemsländerna år 2015, vilket är ett första etapp-
mål. Med hjälp av vattendirektivets systematiska an-
greppssätt är ambitionen att uppnå god vattenkvalitet 
i alla vatten. I Sverige finns nu fem vattendistrikt med 
en vattenmyndighet i varje. Dessa har till uppgift att 
genomföra den nya vattenförvaltningen.

Riksdagen och regeringen beslutade om nationell 
lagstiftning, vilket innebar en komplettering av mil-
jöbalken och en särskild vattenförvaltningsförord-
ning
(SFS 2004:660) samt organisation för den svenska 
vattenförvaltningen. Meningen med direktivet är 
att etablera en ram för enhetliga regler på EU-nivå 
för skydd av europeiska vatten; sjöar, vattendrag, 
kustvatten och grundvatten, dock inte hav. Det 
handlar främst om att förbättra miljöarbetet genom 
en gemensam lagstiftning för vatten, bland annat 
försöker man minska föroreningar, främja hållbar 
vattenanvändning, förbättra tillståndet för existe-
rande akvatiska ekosystem samt reducera effekterna 
av översvämningar och torka. 

Vissa kommuner kommer att påverkas av flera vat-
tenmyndigheter och för Laxå kommuns del handlar 
det om tre myndigheter, vilket är unikt. Kommunens 
vatten hamnar under Norra Östersjöns, Södra Öster-
sjöns samt Västerhavets vattendistrikt.
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1.2.11 Europeiska landskapskonventionen
Landskapskonventionen är en regional konvention 
för Europa om att slå vakt om och erkänna betydel-
sen av det omgivande landskapet. Konventionen har 
arbetats fram inom Europarådet och omfattar de 
länder som är medlemmar av Europarådet.

Landskapet är viktigt för oss av kulturella och sociala 
skäl, för att det har miljövärden och för att det ligger 
till grund för ekonomisk utveckling. Konventionens 
parter erkänner att landskapet betyder mycket som 
uttryck för en mångfald av natur- och kulturarv och 
för att skapa identitet.

1.3 Omvärldsanalys
Eftersom en översiktsplan är ett övergripande doku-
ment går det inte att bortse från att Laxå kommun är 
en del av helheten och påverkas av de trender som 
pågår inom landet och i världen. Syftet med denna 
översiktliga omvärldsanalys är att belysa och förklara 
vilka trender som styr på internationell och nationell 
nivå samt på vilket sätt de gör det.

1.3.1 Klimatförändringar
Klimathotet utgör ett växande och enormt problem 
vilket ger stora utmaningar, internationellt, nationellt 
och lokalt, att ta sig an. Miljökvalitetsmålen, som 
arbetats fram nationellt, utgör grunden för miljöar-
betet, kopplat till klimatet. Kraftiga regn, med över-
svämningar som följd, kan ge upphov till erosion, 
ras och skred. Kommunen behöver i sin planering av 
mark- och vattenanvändningen ta höjd för detta och 
i samband med bygglov och liknande informera de 
sökande om behov av energieffektiva driftslösningar, 
minskad energianvändning osv. Information måste 
komma ut som säger att byggnation, invid eller nära 
strandkanten, innebär en risk då vattennivån kan 
stiga vilket kan innebära att byggnader fylls med vat-
ten.

Det kan komma at krävas en omställning när det gäl-
ler produktion och tillgång av livsmedel. Det kan bli 
transportstopp eller åtminstone starka begärnsningar  
när det gäller transportering av livsmedel, bränsle 
och material osv. Kommunen behöver ta hänsyn till 
detta och beakta det i planering och framförallt inom 
verksamheterna för att medborgarna ska kunna 
verka och leva i. 

1.3.2 Globalisering
Detta är en ekonomisk, kulturell och politisk pro-
cess som innebär att världens länder och människor 
knyts närmare varandra. Kommuner har behov av att 

tillhöra en region med globala kontakter. Globalise-
ring är ingen ny företeelse. Trenden har pågått sedan 
urbaniseringen i samband med industrialiseringens 
genombrott.

1.3.3 Äldre befolkning
En allt äldre befolkning gör att boende och äldre-
omsorg står inför stora förändringar. De allra flesta 
vill bo kvar i hemmet så länge de kan medan en del 
behöver vård och omsorg i något vårdboende eller 
motsvarande. Kommunen behöver ha olika lösningar 
för att åstadkomma boenden som passar alla och 
som svarar upp mot de behov som finns samt hur 
behovet kan se ut på sikt.

1.3.4 IT-utveckling
Behovet av effektiva lösningar inom IT är viktigt dels 
för att möjliggöra för arbete hemma, vilket på så sätt 
gör kommunen attraktiv att bo och arbeta i. Företa-
gandet kräver alltmer flexibla lösningar för att kunna 
verka och fungera, varför vikten av att ha en utbyggd 
och fungerande IT-infrastruktur är av väsentlig bety-
delse för kommunen.

1.3.5 Urbanisering 
Trenden som under lång tid har pekat mot en allt 
större koncentrering till städer fortsätter även om det 
inom vissa kretsar finns tendenser som säger att den 
kommer att minska och att fler kommer att söka sig 
utåt från städerna och uppsöka lugnet i mer perifera 
delar. Undersökningar gjorda bland yngre visar på 
att fler vill ha en grönare omgivning. Detta ställer 
krav på kommunerna i sin planering och sina tan-
kar kring var resurser ska sättas in för att möta upp 
behov och efterfrågan. Detta gäller både bostäder 
och verksamheter. Planmonopolet, vilket fortfarande 
gäller, gör kommunerna allenarådande och de som 
planerar för hur användningen av mark och vatten 
på bäst sätt ska bli tillfylles.

1.3.6 Regionförstoring
I en alltmer globaliserad värld, där kopplingarna 
mellan företag, världsekonomin och internationella 
sammanslutningar är komplexa blir kravet på effekti-
viseringar alltmer höga. Det gör att små regioner inte 
kan mäta sig med de större, framförallt internatio-
nella sådana, varför det ständigt pågår diskussioner 
om hur Sveriges regioner ska se ut i framtiden för att 
kunna rusta sig för att bli funktionella och attraktiva. 
Örebroregionen behöver växa och knytas samman 
med andra. I den processen är det viktigt att de 
administrativa gränserna suddas ut och att blickarna 
vidgas åt olika håll beroende på lokala strukturer och 
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intressesfärer. Det som är intressant för kommuner i 
en del av ett län eller region är inte desamma som för 
kommuner i en helt annan del. Kommunerna utgör 
en aktör som agerar utifrån en rad olika samman-
hang
 
1.3.7 Krav på högre utbildning
För att kunna konkurrera på en alltmer internatio-
nell och global marknad krävs att allt fler skaffar 
sig högre utbildningar och studerar på högskola 
och universitet. Detta ställer krav på en fungerande 
pendling inom och utanför regionen så att kommu-
nerna kan fungera som både boende- och studieort. 
Kravet på en fungerande kollektivtrafik, vare sig 
det handlar om spårbunden eller vägbunden trafik, 
blir än mer hög och det är viktigt att kunna erbjuda 
kvalitet, komfort samt smidiga, hållbara och snabba 
transporter. Kommuner, landsting samt kommunala 
och regionala organ behöver tillsammans hjälpas åt 
för att åstadkomma detta, allt kopplat till ett regionalt 
och nationellt perspektiv.

1.4 Planeringsprocessen
Processen att ta fram en översiktsplan består i prin-
cip av fyra skeden; förarbetsskedet, samrådsskedet, 
gransknings-/utställningsskedet och slutligen an-
tagandeskedet. Vissa ramar av processen är tydligt 
styrd i lagstiftningen medan arbetssätt och översikts-
planens utformning kan och får skilja mycket från 
kommun till kommun.

Här nedan redogörs kort för hur planeringsprocessen 
genomförs i arbetet med Laxå kommuns översikts-
plan.

1.4.1 Förarbete
Laxå kommuns översiktsplan är förhållandevis 
nyligen antagen (2008-11-26) och planen föregicks 
av ett gediget arbete tillsammans med medborgare 
och olika intresseorganisationer där man träffades 
vid flera tillfällen och hade workshops för att komma 
fram till vad som är viktigt för kommunen att tänka 
på i samband med den framtida planeringen av mark 
och vatten. Det har i samband med framarbetandet 
av den reviderade översiktsplanen funnits ett antal 
frågor att svara på, dels på kommunens hemsida 
och dels genom annons i Laxå Nytt, där medborgare 
och organisationer har kunnat inkomma med tidiga 
synpunkter och tankar. Dessa har samlats in och 
tagits hänsyn till. I vissa fall har det handlat om vissa 
specifika tankar, som inte är av övergripande karak-
tär, vilket översiktsplanen är, varför dessa sedermera 
kan hanteras i kommande detaljplaner och bygglov.

Det är kommunstyrelsen som beslutar om och när 
översiktsplaneförslaget ska gå ut på samråd.

1.4.2 Samrådsskede
Samrådhar hållits under senhösten 2013. Samrådet 
annonserades i dagspressen och gjordes känt genom 
andra kanaler.

Under hela samrådstiden fanns översiktsplaneförsla-
get tillgängligt på kommunens hemsida samt vid ett 
antal offentliga lokaler runtom i kommunen så att 
alla kommuninvånare, som så önskar, hade möjlighet 
att ta del av planförslaget.

Förutom att göras tillgängligt för kommuninvånare, 
så skickas översiktsplaneförslaget till berörda myn-
digheter, till exempel länsstyrelsen och Trafikverket, 
grannkommunerna, större organisationer och  kom-
munala instanser, med flera.

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra besluts-
underlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn 
och påverkan.

De yttranden som inkommit under samrådstiden 
redovisas sedan i den samrådsredogörelse som följer 
planförslaget genom den fortsatta planprocessen. 
I samrådsredogörelsen redovisas vilka ändringar i 
förslaget till översiktsplan som gjorts med anledning 
av inkomna framförda yttranden.

Det är kommunstyrelsen som beslutar om och när 
det bearbetade översiktsplaneförslaget ska ställas ut.

1.4.3 Utställningsskede
Det efter samrådet bearbetade och reviderade försla-
get till översiktsplan ställs sedan ut under minst två 
månader för granskning. Det finns då åter möjlighet 
för alla kommuninvånare och berörda instanser att ta 
del av översiktsplanen och inkomma med synpunk-
ter.
Efter utställningstiden ska kommunen i ett särskilt 
utlåtande sammanställa de synpunkter som kommit 
fram och redovisa om de lett till förändringar i plan-
förslaget eller inte. Om stora förändringar sker efter 
utställningen, så ska en ny utställning genomföras.

1.4.4 Antagandeskede
Översiktsplanen, med de slutliga justeringarna efter 
granskningen/utställningen, antas av kommunfull-
mäktige. Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter 
det att protokollet är justerat och beslutet anslagits - 
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förutsatt att ingen överklagar beslutet att anta planen 
under denna period. En översiktsplans innehåll kan 
dock inte överklagas, bara hur den formella hante-
ringen har gått till.

Den nya översiktsplanen gäller till dess den genom 
aktiva beslut ändras, ersätts eller upphävs.

1.5 Läsanvisning
Översiktsplanen är uppbyggd på så sätt att den utgår 
ifrån ett nationellt perspektiv och går sedan vidare 
nedåt via regionala planer och mål och vidare ner 
på lokal nivå. Vad som Laxå kommun vill med sin 
mark- och vattenanvändning återfinns i kapitlen 5-17 
samt i bilagan avseende fördjupning av Laxå tätort, 
där kommunens ställningstaganden till olika frågor 
framgår.

2.  Laxå kommun i regionen och   
 mellankommunala intressen

I detta kapitel beskrivs regionala förutsättningar och 
planer som påverkar Laxå kommun samt kommu-
nens läge och roll i regionen.

Kommuner berörs av vad som händer och planeras 
för i angränsande kommuner. Det är därför viktigt 
att samverkan och samordning sker vid planering 
som berör gränsen mot, eller i närheten av, an-
nan kommun. För Laxå kommun utgör Tiveden ett 
exempel på ett område som berör flera kommuner 
och därmed utgör intresse för andra i samband med 
förändring eller utveckling i området. Det är då 
viktigt att samråda kring och diskutera lösningar och 
eventuella bekymmer samt sedan ta ställning till om 
en åtgärd kan anses vara genomförbar eller inte.

Det finns också flera sjöar som berör andra kommu-
ner. Skagern ligger i Gullspångs, Degerfors och Laxå 
kommuner och utveckling kring sjön påverkar andra, 
exempelvis vid anläggande av vindkraft. Unden berör 
fler kommuner och Östra Laxsjön berör både Asker-
sund och Laxå kommun.

Kommunikationer utgör ett annat exempel på där 
samverkan behöver ske mellan kommuner. För att på 
bästa sätt dra nytta av varandra kan utbyggnader och 
tankar kring exempelvis kollektivtrafikanläggningar 
och trafik samrådas kring. Genom att skapa goda 
förutsättningar för människor att röra sig mellan 
kommunerna, med olika former av transportmedel, 
kan arbets- och studiependling fungera på ett bra 
sätt. Detta gäller även fritidsresor samt transport av 

varor och gods med mera.

Laxå kommun utgör en del av Örebroregionen men 
gränsar samtidigt till Västra Götalandsregionen. Det 
innebär att kommunen måste blicka åt andra håll 
då den är intressant ur andra kommuners/regioners 
synvinkel. De administrativa gränserna som regioner 
och län utgör fungerar inte i verkligheten varför det 
gäller att vara öppen och lyhörd för omgivningens 
påverkan och intressen för att ge större möjligheter 
till regionala sammanhang och samband där alla 
kommuner kan bidra till varandras existens och 
utveckling.

2.1  Laxå kommun i regionen

2.1.1  Laxå kommuns läge i regionen
Laxås läge, längst ner i sydväst av Örebroregionen 
och angränsande till Västra Götalandsregionen, är 
strategiskt gynnsamt. Genom den infrastruktur och 
de kommunikationsmöjligheter som finns idag, så 
är kommunens läge attraktivt ur boende-, studie- 
och arbetssynpunkt. Det är således lätt att ta sig till 
och från Laxå. I ett större perspektiv befinner sig 
Laxå kommun i den så kallade Nordiska Triangeln 
– Stockholm-Malmö-Oslo, där kommunen ligger 
placerad i mitten. 

2.2  Regionala planer och måldokument
Region Örebro län bildades 1 januari 2015, där det 
tidigare Regionförbundet Örebro tillsammans med 
Örebro läns landsting numera ingår. Region Örebro 
län har ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna 
och för prioriteringar av satsningar på infrastruktur, 
sjukvård m.m.
 
2.2.1  Regional utvecklingsstrategi (RUS)
De tolv kommunerna i Örebro län och Örebro läns 
landsting har en gemensam utvecklingsstrategi för 
hela regionen. De fyra områden där gemensamma 
satsningar kan göra skillnad är:

Kunskap och kompetens
Örebroregionen är ett attraktivt kunskapscentrum med 
en hög utbildningsnivå.

Innovationer och entreprenörskap
I regionen växer företag och nya idéer i ett aktivt sam-
arbete mellan näringsliv, universitet, offentlig och ideell 
sektor. Inom ramen för detta utvecklingsområde har 
senare en regional handlingsplan för innovationer och 
entreprenörskap tagits fram.
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Lustfyllda möten och upplevelser
I regionen blomstrar kultur, idrott och turism - det 
goda värdskapet ger lustfyllda möten och upplevelser.

Den öppna regionen
Regionens mångfald föder kreativitet, öppenhet och 
unga tankar. Vi är den öppna regionen - den goda 
grannen, den självklara mötesplatsen för människor 
och ett nav för handel och hållbara transporter.

Dessa fyra områden har beaktats och stöds i över-
siktsplanen för Laxå kommun. Avseende punkten 

attraktivt kunskapscentrum och en hög utbildnings-
nivå är det utifrån kommunens förutsättningar där 
närheten till ett brett bildningsutbud i grannkommu-
nerna, främst Hallsberg och Örebro, bidrar till upp-
fyllelsen. Kommunen arbetar för att en folkhögskola 
ska kunna bli verklighet för att kunna erbjuda ytterli-
gare utbildningsalternativ inom kommunens gränser, 
både för de egna medborgarna men även för andra. 
Genom att erbjuda och arbeta för bra kollektivtrafik 
med hög turtäthet skapas möjligheter till lustfyllda 
möten, vilket är förenligt med två av målen i RUS:en. 
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Detta kan och görs på olika sätt och varierar mellan-
regionorgan i landet. Örebro län har arbetat fram en 
regional översiktsplan (RÖP), antagen 2012, som är 
kopplad till den regionala utvecklingsstrategin (RUS) 
vilken beskrivs ovan. RÖP:en är inte heller juridiskt 
bindande, men innehåller ett antal regionalt övergri-
pande förutsättningar och ställningstaganden som 
Laxå kommun bör förhålla sig till. 

Innehållet i RÖP:en har beslutats av regionstyrelsen 
som består av politiska representanter för alla länets 
12 kommuner samt Örebro läns landsting.

RÖP:ens huvudpunkter är:
· Regionförstoring och hållbar pendling
· Hållbar tätortsutveckling och levande landsbygd
· Attraktiva lägen för nya företag och etableringar

!
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Mötesplats Laxå
Kommunen har dessutom ett bra näringslivsklimat 
och lockar hela tiden till sig nya entreprenörer vilket 
bidrar till regionens utveckling.

Tiveds nationalpark besöks årligen av drygt 100.000 
människor och många av dessa finner andra platser 
i kommunen värda att beöka och vistas i. En hel del 
pengar spenderas inom kommunens gränser vilket 
är positivt och visar på kommunens attraktionskraft. 
Detta ligger väl i linje med RUS:ens mål avseende 
lustfyllda möten och upplevelser.

2.2.2  Regional översiktsplanering
Regional översiktsplanering är allt viktigare i sam-
hällsplaneringen. Planeringen ger riktlinjer och 
tankar kring hur planeringen bör ske över kommun- 
och länsgränser, utifrån ett behovsperspektiv, där 
arbetsmarknad, transport, boende m.m blir belysta.
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Med tanke på Laxå kommuns struktur som lands-
bygdskommun, med små tätorter och där bebyg-
gelsen i övrigt är spridd, saknas i viss utsträckning 
förutsättningar att anpassa utvecklingsstrategierna 
i översiktsplanen till RÖP:ens ideal. Undantaget är 
dock Laxå tätort, med attraktiva miljöer för etable-
ring av företag och verksamheter, främst vid E20/
riksväg 205 och vid Västra stambanan. Laxå Rese-
centrum och Laxåterminalen är goda exempel på 
anläggningar som främjar både persontrafik (buss 
och tåg) samt gods på framförallt järnväg. 

Arbetsmarknaden i Laxå bygger mycket på pendling 
och där inpendlingen är större än utpendlingen. 
Pendling sker till och från omgivande större orter, 
främst Örebro, Kumla och Hallsberg. Många nyttjar 
kollektivtrafiken för detta och inte minst tåget. 

Översiktsplanen stödjer RÖP:ens riktlinjer och strä-
var mot att där så är möjligt anamma den. Förtätning 
av Laxå tätort och verksamhetsutveckling nära kom-
munikationsstråk är ett exempel på hållbar tätortsut-
veckling. Den utveckling som sker på landsbygden 
är begränsad och har en minimal negativ påverkan 
på miljön. I samband med förfrågningar om bygglov 
eller planläggning informerar kommun om vikten av 
att tänka hållbart, exemeplvis genom närproducerat 
och miljövänligt material samt energihushållning. 

2.2.3 Regionalt program för social välfärd
Den 10 maj 2012 antog regionfullmäktige ett regio-
nalt program för social välfärd och Örebroregionen 
blir därmed först i landet med ett program som tar 
ett regionalt grepp på utvecklingen av välfärden. 
Målet är: I Örebroregionen lever alla människor ett 
värdigt liv och deltar aktivt i samhället.

Översiktsplanens riktlinjer stödjer programmet, sam-
tidigt som det finns verksamhetsplaner/-dokument 
inom kommunens verksamheter som ligger i linje 
med det. 

2.2.4 Länsplan för regional transportinfrastruktur 
för Örebro län 2010-2021
En god infrastruktur är en förutsättning för regio-
nens utveckling. Regionförbundet ansvarar för att 
verkställa den plan för infrastruktur som finns för 
regionen, den så kallade länsplanen. Åtgärderna i 
planen syftar till att förbättra tillgängligheten till 
arbetsplatser, vård, utbildning och service i regionen, 
möjliggöra arbetspendling över större avstånd samt 
snabbare och effektivare transporter.

Laxå kommun berörs till viss del av objekt i länspla-
nen och översiktsplanens riktlinjer stödjer denna. 
Det handlar om att kommunen ser tillkomsten av 
pendeltågstrafik mellan Nora och Laxå, varför ett 
tredje spår mellan Hallsberg och Laxå är mycket 
viktigt.

2.2.5 Regionalt trafikförsörjningsprogram för 
Örebro län
I den regionala kollektivtrafikmyndighetens uppdrag 
ingår att ta fram ett regionalt trafikförsörjningspro-
gram. Programmet innehåller bland annat mål och 
grundläggande principer för kollektivtrafikens fram-
tida utveckling.
Landstingsfullmäktige beslutade i september 2012 att 
anta programmet.

Översiktsplanens riktlinjer beaktar programmet och 
gör i sina ställningstaganden ansatser att utveckla 
kollektivtrafiken för att få fler att använda sig av den 
och på så sätt bidra till att regionen blir mer sam-
manlänkad och tillänglig.

2.2.6  Nytt program för energi och 
 klimat i Örebro län
Regionförbundet Örebro och Länsstyrelsen i Örebro 
län har antagit ett gemensamt program för energi och 
klimat i Örebro län. De mål som finns i Laxå kom-
muns olika miljö- och klimatprogram stöder inrikt-
ningen i det regionala programmet.

Kommunen är miljödiplomerad, enligt den så kall-
lade ”Göteborgsmodellen”, vilket ligger väl i linje med 
det länsomfattande programmet. Genom att verk-
samheterna upprättar miljöplaner, innehållande åt-
gärder av olika slag, kan arbetet hela tiden utvecklas.

2.3  Mellankommunala intressen

2.3.1  Arbetsmarknaden
Laxå kommun ingår i Örebros arbetsmarknadsre-
gion. En stor del av befolkningen dagpendlar och fler 
laxåbor arbetar i närliggande kommuner än i hem-
kommunen. Örebro, Askersund, Kumla och Halls-
berg utgör viktiga pendlingsorter. Inpendlingen till 
Laxå är större än utpendlingen vilket visar att kom-
munen är viktig ur ett regionalt arbetsperspektiv. 

Med utgångspunkt från sitt geografiskt strategiska 
läge avseende vägar och järnvägar är Laxå viktigt i ett 
regionalt sammanhang. Även de satsningar som görs 
i anslutning till Hallsbergsterminalen, nämligen den 
nya postterminalen samt Train Alliance, kan adderas 

20



till regionens utveckling vilket kommer att ge många 
nya jobb i regionen,. 

Örebro Universitet och Universitetssjukhuset är 
mycket viktiga för att utveckla en högkvalitativ 
och konkurrenskraftig arbetsmarknad i framtiden. 
Karlskoga och Degerfors utgör en egen arbetsmark-
nadsregion med stor tyngd inom mekanisk tillverk-
ningsindustri, men även spetsutveckling inom det 
högteknologiska området. Möjligheterna att arbets-
pendla till denna arbetsmarknadsregion är tämligen 
goda.

Arbetsmarknaden i Örebro och Hallsberg förväntas 
fortsätta växa, och arbetsmarknaden i Karlskoga och 
Degerfors förväntas vara stabil. Laxå kommuns in-
terna arbetsmarknad bedöms dock som instabil, men 
har vissa utvecklingsmöjligheter, inte minst tack vare 
kommunens kommunikationsmässigt och geogra-
fiskt strategiska läge.

2.3.2  Utbildningsfrågor
Inom gymnasial och högre utbildning är det varken 
ekonomiskt eller praktiskt möjligt för Laxå kom-
mun att ha ett brett utbud. Laxå kommun har dock, 
genom sin närhet till Hallsberg och Örebro, möjlig-
het att ta del av det breda utbildningsutbud som finns 
där. Här bör särskilt poängteras värdet av att ha ett 
universitet och ett universitetssjukhus inom några 
mils avstånd. Även högskolan i Skövde är möjlig att 
nå från Laxå, med tågförbindelser flera gånger dagli-
gen.

Laxå, Hallsberg och Askersund driver gemensamt 
Sydnärkes Utbildningsförbund och alla gymnasie-
platser finns på Alléskolan i Hallsberg. Det finns inga 
planer på att ändra på detta. För pendlande gym-
nasieelever är det viktigt med en bra och utbyggd 
kollektivtrafik så att så stor andel som möjligt kan 
fortsätta bo hemma även när de studerar på annan 
ort. Detta både minskar kommunens omkostnader 
för bostadsstöd och kan innebära ökad trygghet för 
elever och föräldrar. 

Med en väl utbyggd IT-infrastruktur bör regionen 
kunna erhålla tillräckligt utbyte av kunskap och in-
formation även inom de utbildningar och branscher 
som är förlagda till andra forsknings- och utbild-
ningsorter.

2.3.3  Vård- och omsorgsfrågor
Vården i Sverige är uppbyggd på ett sådant sätt att 
man fritt kan välja var man vill söka sig när man 

behöver hjälp. Karlskoga lasarett är det sjukhus som 
traditionellt används av invånarna i Laxå kommun. 
Vid de fallen där lasarettet inte kan erbjuda korrekta 
vårdinsatser så är det Universitetssjukhuset i Örebro 
som i första hand väljs. 
För en kommun av Laxås storlek är det svårt att på 
egen hand ordna boende för till exempel personer 
med psykiska funktionshinder som kräver mer avan-
cerad vård, varför samarbete och utbyte sker med de 
övriga kommunerna i Sydnärke (Hallsberg, Kumla, 
Lekeberg och Askersund).

2.3.4  Gemensam förvaltning
Laxå kommun har tillsammans med Askersunds och 
Lekebergs kommuner sedan några år ett organiserat 
samarbetet inom den offentliga förvaltningen; dels 
genom Sydnärkes Byggförvaltning som för de tre 
kommunerna handhar fysisk planering, bygglovs-
handläggning, kart- och mäthantering med mera och 
dels Sydnärkes Miljöförvaltning som bland mycket 
annat handlägger och har tillsyn i miljö- och livs-
medelsärenden. Förvaltningen har dessutom ett väl 
fungerande klimatarbete, vilket hela tiden utvecklas.

Ytterligare områden inom den kommunala organisa-
tionen kan förväntas inkluderas i samarbetet mellan 
dessa kommuner, men även i andra konstellationer.

2.3.5  Fritid och kultur
Sydnärkekommunerna har ett samrådsorgan där 
kultur- och fritidsfrågor diskuteras 2-3 gånger per 
år. Det existerar också ett bibliotekssamarbete, inom 
länet kallat ”fritt medieflöde”, genom vilket samarbe-
tande bibliotek kan beställa böcker från varandra.

2.3.6  Turism 
Samarbete avseende turismfrågor sker i destina-
tionen ”Tiveden Norra Vättern” tillsammans med 
Askersunds kommun. Det förekommer också samar-
bete i turismfrågor på länsnivå, liksom olika typer av 
mindre projekt av mer tillfällig karaktär.

2.3.7  Näringsliv
Laxå kommun samverkar i BRO (Business Region 
Örebro) inom området näringslivsutveckling. 10 av 
12 kommuner i Örebro län ingår i BRO. Samarbetet 
omfattar etableringsarbete, marknadsföring, turism, 
nyföretagande och information/kommunikation. 
BRO har hittills varit ett projekt men förväntas per-
manentas fr.o.m. 2015.

Kommunen för diskussioner om kompetensbehov 
med de lokala företagen så är det framförallt inom 
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teknikområdet som behovet kommer att finnas. 
Hittills så har ingen kompetensbrist uppstått, utan 
företagen
rekryterar från Örebro i de fall det behövs. På grund 
av att flera företag flyttat sin verksamhet så har 
komptensbehovet hittills kunnat tillfredställas på ett 
bra sätt. Detta kan förändras varför en fortsatt dialog 
är viktig.

Laxå kommun bedriver samarbete med de andra 
kommunerna inom Sydnärkegruppen (Kumla, Hall-
berg, Askersund och Lekeberg) kring utvecklingen av 
det lokala näringslivet, såsom exempelvis utbildning 
för arbetsledare och diskussion kring näringslivsfrå-
gor i stort. 

Närheten till Örebro påverkar näringslivets förut-
sättningar på många sätt, till exempel underlag för 
handel. 

2.3.8  Brandkår/räddningstjänst
Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund där Öre-
bro, Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Laxå, Askersund, 
Nora och Lindesberg samverkar om gemensam rädd-
ningstjänst. Nerikes Brandkår har 27 brandstationer 
(2 heltid, 15 deltid och 10 räddningsvärn) och ca 500 
anställda, inkl vikarier och poolpersonal samt ca 100 
fordon.

2.3.9  Polissamarbetet
Polismyndigheten i Örebro län är geografiskt indelat 
i fyra polisområden. Laxå kommun ingår i polis-
område Syd. Området täcker sydnärke med kom-
munerna Laxå, Askersund, Hallsberg och Kumla. 
Polisen bemannar ett kontor beläget i kommunhuset 
vissa tider per vecka. Samverkan mellan polis och 
kommun sker i huvudsak genom brottsförebyggande 
rådet där bland andra polisledning och kommunled-
ning ingår.

2.3.10  Kommunikationer
Laxå ligger strategiskt placerad, mitt emellan Stock-
holm och Göteborg, i det sydvästra hörnet av Örebro 
län. E20, Västra stambanan samt Värmlandsbanan 
går genom kommunen och Laxå tätort är knutpunkt 
för järnvägs- och även busstrafik, med förbindelser 
till Göteborg, Stockholm, Örebro, Hallsberg och 
Karlstad (och vidare till Oslo) med flera städer. 

Laxå Resecentrum, en modern och funktionell 
kollektivtrafikanläggning, invigdes i juni 2012 och 
tillhandahåller väl tilltagna pendlarparkeringar 
för bil och cykel samt en trafiksäker bussangöring 

tillsammans med ett brett serviceutbud. Närheten 
till Örebro, med dess universitet samt till Skövde, 
med högskoleutbildning, gör att Laxå kommun är 
attraktivt som bostadskommun för studerande. Detta 
gäller också ur ett arbetsmarknadsmässigt perspektiv, 
då Laxå Resecentrum erbjuder goda järnvägs- och 
bussförbindelser till ett flertal städer och orter.

Laxåterminalen hanterar omlastning av rundtim-
mer från lastbil till tåg och terminalen hanterar olika 
grusprodukter. Då det finns behov av spårkapacitet 
i den här delen av regionen kan terminalen fungera 
som avlastning för Hallsberg, ifall det uppstår kapaci-
tetsbrist när det gäller spår och det därför är svårt att 
ge plats för vagnar (även tomma). Laxåterminalens 
har därmed en viktig regional och lokal roll, som en 
regional terminal, vilken kan hantera olika material 
som kanske inte Hallsberg önskar. Den blir därför ett 
komplement och ett stöd, inte en konkurrent. 

Busstrafiken består av ett flertal linjer som förbinder 
Laxå med Askersund, Degerfors/Karlskoga, Halls-
berg, Hasselfors, Örebro, Kumla m.m. Många turer 
samkörs med skolskjutsar för att utnyttja bussar, fö-
rare och de som åker med bussarna på det bästa och 
mest optimala sättet. Laxåturen är en anropsstyrd 
trafik som går till bland annat Sannerud och Tiveden. 
Den 1 januari 2012 trädde en ny kollektivtrafiklag 
i kraft. Den innebär att det i varje län ska finns en 
kollektivtrafikmyndighet som ansvarar för strategisk 
planering av regionens kollektivtrafik. Kommunerna 
och landstinget i Örebro län har kommit överens om 
att landstinget är ansvarig kollektivtrafikmyndighet.

Västra Götalandsregionen ligger också inom räck-
håll varför de tankar och idéer som finns för arbets-, 
studie- och fritisdresor är viktiga och intressanta för 
Laxå kommun. Det innebär att även den arbetsmark-
nadsregionen är intressant och viktig för Laxå.

2.3.11  Långsiktig vattenförsörjning
Invånarna i kommunen har tillgång till ett dricks-
vatten av mycket hög kvalitet. Det har klassats som 
källvatten, vilket är mycket positivt för kommunen.
Laxå kommun levererar dricksvatten från Laxå till 
Mullhyttan i Lekebergs kommun och tar emot av-
loppsvattnet från Mullhyttan i avloppsverket i Has-
selfors genom ett långsiktigt avtal.

Kommunen deltar i länsprojektet att nyttja Vättern 
som vattentäkt. Förstudier har gjorts hur en eventuell 
framtida anslutning till ett gemensamt dricksvatten-
försörjningssystem skulle kunna ske.
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2.3.12  Avrinningsområden
I Sverige har vi fem vattendistrikt som motsvarar 
stora avrinningsområden (som i sin tur består av 
många små avrinningsområden). Vattendistrikten 
utgör den geografiska och hydrologiska grunden för 
förvaltningen av vatten i Sverige. Varje vattendistrikt 

Stranden vid nordöstra Skagern, mot gränsen till Degerfors kommun.
Foto: Kenneth Berglund.

har en vattenmyndighet med ansvar för att samordna 
vattenmiljöarbetet i respektive distrikt. Laxå kom-
mun delas geografiskt mellan de tre vattendistrikten 
Västerhaven, Norra Östersjön samt Södra Östersjön. 
Detta ställer krav på samarbete med flera länsstyrel-
ser och många kommuner i frågor som berör vatten-
användning.

2.3.13  Naturvård
Laxå kommun samarbetar med Länsstyrelserna i 
Örebro och Västergötlands län samt Karlsborg och 
Askersunds kommun om utveckling och marknads-
föring av Tivedens nationalpark. Ett naturvårdsråd 
med representanter från både myndigheter och 

Vargavidderna, som utgör ett opåverkat område. Källa: Länsstyrelsen i

Örebro län.
lokala organisationer har bildats inför den planerade 
utvidgningen av nationalparken.

Följande Natura 2000-områden och Naturreservat i 
Laxå kommun sträcker sig in i andra kommuner:
Vargavidderna berör både Laxå och Degerfors kom-
muner och är utpekat som både Natura 2000-område 
och som naturreservat. Skagershultsmossen berör 
både Laxå och Lekebergs kommuner och utgör både 
naturreservat och till drygt hälften Natura 2000-om-
råde.

2.3.14  Energi och ledningar
Utöver kraftledningar och telekommunikation som 
sedan lång tid haft gränsöverskridande sträckningar 
ökar påverkan på landskapet från till exempel vind-
kraftsetableringar. Ett verk i en kommun kan behöva 
väg och/eller anslutning till elnätet via en annan 
kommun. Säkerhetsavstånd runt ett verk kan också 
sträcka sig in i en annan kommun och därmed på-
verka andra intressen. En vindkraftspark kan ofta be-
röra fler kommuner varför samverkan mellan dessa 
behöver ske. Det finns flera vindkraftsprojekt som är 
aktuella, vilka utöver Laxå kommun även berör kom-
munerna Askersund, Degerfors och Hallsberg.  

2.3.15  Ekonomi och administration
Det pågår ett samarbete mellan kommunerna Halls-
berg, Kumla och Laxå om hantering av reception och 
växel. Det finns även samarbete när det gäller eko-
nomi-, personal- och lönesystem.

Det finns alltid anledning att se över nya och andra 
möjligheter till samverkan för att bättre kunna nyttja 
kompetens och resurser och göra den kommunala 
servicen ännu bättre för kommunens medborgare.

3. Laxå kommun idag

3.1 Identitet och särdrag
Laxå kommun är miljödiplomerad, som första kom-
mun i Sverige. Detta är vi mycket stolta över och nå-
got som kommunen gärna visar upp och framförallt  
agerar utifrån.
Kommunen erbjuder naturupplevelser som är unika 
i Sverige, inte minst när det gäller Tiveden, en natio-
nalpark som till stora delar ligger i Laxå kommun. 
Nationalparken besöks årligen av drygt 100 000 tu-
rister vilka njuter av en delvis orörd natur, en 
mängd tjärnar och sjöar samt vandringsleder av olika 
karaktär och svårighetsgrad. Laxå erbjuder också 
ett stort antal vackra sjöar som utöver själva fritids-, 
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fiske- och naturupplevelsen erbjuder attraktiva tom-
ter för bostadsbebyggelse, vilket Skagern, Sveriges 
18:e största sjö, och den nästan lika stora sjön Unden 
är utmärkta exempel på.
Kommunens läge längs med E20 och Västra stam-
banan, mitt emellan Göteborg och Stockholm, med 
koppling till Oslo, gör kommunen strategiskt intres-
sant.

Ramundeboda konvent, ett regionalt besöksmål, 
ligger invid Borasjön, 5 kilometer söder om Laxå 
tätort. Här finns en restaurerad och konserverad 
ruin med tillhörande ugnshög (tegel- och kalkugnar) 
och strandkällare från Antonitermunkarnas korta 
tid i Sverige (ca 1470-1530). Området erbjuder även 
Munkarnas mur samt servering i Sockenstugan; allt 
kopplat till och i närheten av en av Sveriges bästa 
rastplatser längs E20. Nyligen upptäcktes, vid restau-
rering av Munkarnas mur, 11 stycken stöttor från den 
kyrkobyggnad som munkarna påbörjade men aldrig 
slutförde. 

3.2 Befolkningstillväxt och utbyggnads- 
 behov
Laxå har sedan 1972och fram till för ett par år sedan 
haft en befolkningsminskning. Det är mycket posi-
tivt för kommunen samtidigt som det är svårt att få 
tag i bostäder i kommunen. För att råda bot på detta 
behöver samhällsstrukturen i Laxå ses över samt 
att kommunen lyfter fram det som är attraktivt och 
unikt med kommunen samt förstärka och förmedla 
detta. Fler bostäder, inom olika segment, behöver 
tillskapas.

Hur ska då detta gå till?

Kommunen måste kunna erbjuda attraktiva bostäder 
i attraktiva lägen, vilka lockar inflyttare, vare sig de 
kommer att arbeta och/eller leva i kommunen eller 
arbeta i en annan. Laxå ligger bra till och har goda 
förbindelser med många större städer, via Västra 
stambanan, Värmlandsbanan, E20 och riksväg 205. 
Skagern, Unden och ett flertal andra större sjöar lig-
ger i kommunen, vilka ger en mycket stor naturupp-
levelse samt erbjuder sjönära boende.

Kommunen måste samtidigt kunna erbjuda olika 
typer av boenden samt upplåtelseformer för att det 
ska finnas ett passande alternativ för att locka till att 
bosätta sig, oberoende av vilken del av livet man be-
finner sig i. Vi är alla olika och efterfrågar också olika 
innehåll i boendet samt var vi väljer att bo, i tätbe-
byggt område eller på landsbygden. Att kunna hitta 

en bra balans mellan dessa aspekter, och erbjuda ett 
varierat utbud, utgör nyckeln till att kunna uppnå en 
stabil befolkningsnivå och även en ökning på sikt. 
Det finns ett bostadsförsörjningsprogram för Laxå, 
antaget 2010. Programmet belyser vilka behov som 
finns när det gäller bostadsbyggande i kommunen 
samt var det är lämpligt att förlägga ny bebyggelse.

3.3 Näringsliv 
Laxå kommun har de senaste 10-15 åren genom-
gått en omfattande strukturförändring i närings-
livet. Tillverkningsindustrin har flyttat stora delar 
av produktionen utomlands och samtidigt har den 
produktion som finns kvar automatiserats i hög grad. 
Detta innebär att många arbetstillfällen försvunnit 
under åren. Parallellt har en ökning av arbetstillfäl-
len inom tjänstesektorn ökat. Andelen arbetstillfällen 
har på så sätt utjämnats mellan tillverkningsindustrin 
och tjänstesektorn. Dock finns fortfarande en hög 
andel arbetstillfällen inom industrisektorn jämfört 
med riket. För kommunen är det viktigt att stödja en 
utjämning och satsa på fler jobb inom tjänstesektorn. 
Tillverkningsindustrin är starkt mansdominerad 
medan tjänstesektorn är mer könsneutral och attra-
herar både män och kvinnor.

3.4  Planer och måldokument för Laxå   
 kommun

3.4.1 Detaljplanerade områden i kommunen
Det är företrädesvis tätorterna  som är detaljplane-
rade, men det finns även områden på landsbygden, 
främst i närheten av sjöar, som också är det. Kartan 
nedan visar var i kommunen som det är detaljplane-
rat. Kartan visar bara de yttre planområdesgränserna 
varför det, främst i tätorterna, inte framgår exakt 
vilka planer som berör ett visst område. För att få 
information om detta kan en kontakt tas med kom-
munen eller plan- och byggförvaltningen.

3.4.2 Övergripande fysiska planeringsdokument
Tematiskt tillägg till översiktsplanen – Vindbruk

Vindbruksplanen finns att tillgå på kommunens 
hemsida och på Sydnärkes byggförvaltnings hemsida.

Under framtagande:
Tematiskt tillägg till översiktsplanen – Landsbygsut-
veckling i strandnära lägen (LIS). 

3.4.3 Övriga planer och måldokument
Kommunen har tagit fram en mängd olika planer, 
strategier och policys för dess olika verksamheter. 
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Dessa uppdateras och görs om  med jämna mellan-
rum varför dessa med fördel kan hämtas hem från 
kommunens hemsida.

Följande planer och andra dokument är exempel på 
vad som tagits fram och som gäller för närvarande:

Klimatpolicy
Klimatstrategi-handlingsplan
Naturvårdsprogram 2012-2015
Risk- och sårbarhetsanalys - antagen 2013-06-12
Naturvårdsprogram - antagen sommaren 2012
Äldreplan 2013-2019 - antagen 2013-12-10
Handikapplan - antagen 2007-04-18
Kvinnofridsplan - antagen 2008-05-07
Förskole- och skolplan - antagen 2012-03-14. Ska 
revideras under år 2015.
Likabehandlingsplaner för förskola och skola - ska 
revideras omgående.
Kultur- och fritids- samt biblioteksplan - antagen 
2013-02-13. Gäller under hela år 2015.
Lekplatspolicy - antagen hösten 2007. Gäller fort-
farande och avser inte revideras inom den närmaste 
femårsperioden.
Bostadsförsörjningsprogram - antagen 2011-06-15. 
Ska revideras inom den kommande femårsperioden.
Vattenförsörjningsplan - antagen sommaren 2011
Utvecklingsplan för Hasselfors - framtagen 2014
Avfallsplan.

Under framtagande:
Grönstrukturplan.

4. Visioner och mål

Vision för Laxå kommun

”Laxå kommun ska vara ett attraktivt bo-
endealternativ med goda kommunikationer 
och ha ett offensivt näringsliv, ett attraktivt 
föreningsliv och en professionell kommu-
nal organisation i dynamisk samverkan till 
nytta för medborgarna.”

Visionen utgör grunden och är utgångspunkten för 
det fortsatta styrningsarbetet inom kommunen, ”den 

övergripande ledstjärnan”. Visionens innehåll kom-
mer därmed att prägla kommunens verksamheter 
och inriktningar. 

Visionen återspeglas i följande målområden: 

Laxå Kommun ska vara en attraktiv kommun genom 
att:
 
- erbjuda bra boendealternativ med goda 
 kommunikationer och hållbar miljö

- samverka med näringsliv, föreningsliv och 
 kommuner 

- vara en organisation som kännetecknas av 
 hög kompetens, serviceanda och kvalitet

- aktivt verka för vår regions utveckling 

- ha en långsiktigt hållbar ekonomi 

Kommunen är till för invånarna. Dialog och med-
verkan ska ständigt pågå inom olika utvecklingsom-
råden, för att tillvarata kraften hos våra invånare och 
medarbetare. 

- Erbjuda bra boendealternativ med goda 
 kommunikationer och hållbar miljö
Ett varierat och lockande bostadsbyggande ska 
igångsättas. Bostäderna ska vara konkurrenskraftiga 
gentemot omvärlden avseende standard och hyres-
sättning.

Goda kommunikationer ska uppnås genom utveck-
ling av vårt nya resecentrum, förbättring av vägtrafi-
ken, samt utökad kollektivtrafik. 

Laxå kommun är den första miljödiplomerade kom-
munen i landet. Kommunen ska fortsätta vara ett fö-
redöme genom arbete med att skapa förutsättningar 
för en framtida hållbar livsmiljö. 

Laxå kommun ska fungera som ett bra boendeal-
ternativ med tillgång till kvalitativa samhällstjänster 
såsom förskola, skola och äldreomsorg. 

- Samverka med näringsliv, föreningsliv och
 kommuner 
Näringslivsarbetet sker i nära samverkan med före-
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tagen. Kontinuitet i företagsbesök, nätverksträffar 
som frukostmöten och lunchmöten är viktigt. Det är 
tillsammans med företag och föreningar som vi kan 
utveckla vår kommun. Den kraft och initiativrike-
dom som finns inom näringslivet och föreningarna 
är avgörande för hur vi ska nå framgång i det gemen-
samma utvecklingsarbetet. 

Samarbetet i sydnärkesregionen visar på en mång-
fald av samarbetsområden som är igångsatta. Det är 
nödvändigt att fortsätta den positiva utvecklingen 
och ta tillvara de möjligheter som finns att minska 
sårbarhet och kompetensbrist, samtidigt som kvalite-
ten kan höjas. IT och telefoni är två av flera områden 
där samverkan mellan våra kommuner ytterligare 
kan stärkas. Ett fortsatt samarbete inom det kommu-
naltekniska området ses som naturligt, då vi nu har 
gemensamma miljö- och byggnämnder 

- Vara en organisation som kännetecknas av
 hög kompetens, serviceanda och kvalitet 
Medarbetare i Laxå kommun är representanter för 
arbetsgivaren gentemot kommunens invånare och 
andra som nyttjar kommunens tjänster. Vårt gemen-
samma uppdrag är att arbeta i samverkan internt och 
externt till nytta för medborgarna. 

Laxå kommun är en professionell kommunal organi-
sation där kompetensen och serviceandan är hög. Vi 
uppnår detta genom att kommunens medarbetare är 
väl lämpade för yrket, är utbildade och kompetenta 
i sina yrkesroller och känner ett stort engagemang 
och ansvar för sitt arbete. De är också väl insatta i 
kommunens mål och uppdrag samt känner väl till 
de regelverk som styr verksamheterna. Alla arbetar 
tillsammans för ett gott och öppet arbetsklimat och 
tar ett aktivt ansvar för att nå uppsatta mål samt för 
att utveckla verksamheten. Som medarbetare i Laxå 
kommun är man en av hörnstenarna i kommunens 
utvecklingsarbete och där engagerade, kunniga, 
reflekterande och verksamhetsnära ledare också är en 
av framgångsfaktorerna. 

Det finns alltid anledning att se över nya och andra 
möjligheter till samverkan för att bättra kunna nyttja 
kompetens och resurser och göra den kommunala 
servicen ännu bättre för kommunens medborgare.

- Aktivt verka för vår regions utveckling 
Laxå kommun ska ta sin del av ansvaret för den re-
gionala utvecklingsstrategin. 

Kommunen ska betraktas som en betydelsefull 

samarbetspartner i många avseenden i ett regionalt 
perspektiv och därför är kommunens fortsatta del-
tagande i det regionala arbetet av högsta vikt. Doku-
mentation ska göras av det kommunala utvecklings-
arbete som görs för att leva upp till målområdena i 
den regionala utvecklingsstrategin. 

Bildandet av BRO (Business Region Orebro) är ett 
exempel på länsövergripande arbete där Laxå kom-
mun deltar och har påverkansmöjlighet. Idén med 
organisationsförslaget är att främja utvecklingen i 
varje kommun genom regionalt samarbete i stället 
för konkurrens när det gäller företagsetableringar. 

Stort fokus kommer att sättas på marknadsföring och 
attitydfrågor under planperioden. Den projektplan 
som tagits fram anger på ett tydligt sätt vår ambition 
och ett arbete är redan påbörjat inom en mängd olika 
delområden, varav informationshantering av olika 
slag är en huvudfråga. 

- Ha en långsiktigt hållbar ekonomi 
Budgeten är ett viktigt styrinstrument. Genom bud-
geten kan Laxå kommun säkerställa en hållbar eko-
nomi och skapa ett framtida ekonomiskt handlings-
utrymme för kommande generationer. Ett långsiktigt 
ekonomiskt tänkande ger förutsättningar för god 
ekonomisk hushållning. För att uppnå detta krävs att 
ekonomin sätter gränsen för verksamheternas om-
fattning. Nämndernas verksamhet ska därför rym-
mas i de budgeterade ekonomiska ramarna. Åtgärds-
plan ska upprättas om negativ avvikelse redovisas vid 
beslutade uppföljningar. 

Intern kontroll ska ske enligt upprättad rutin. Varje 
nämnd ska upprätta plan för intern kontroll och en 
detaljerad uppföljning ska ske till respektive nämnd. 
En övergripande uppföljning av hur arbetet med den 
interna kontrollen fortlöper sker i delårsbokslutet 
och resultatet av genomförd intern kontroll presente-
ras i årsredovisningen.

5.  Riskbedömningar, säkerhet och
 miljökvalitet

5.1 Riskbedömningar
Detta kapitel redovisar dels olika risker, t ex ras och 
skred, översvämningar, radon, förorenade områden, 
mm, dels frågor som rör säkerhet och beredskap, 
samt miljökvalitétsnormer för vatten, luft och mark, 
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medeltemperatur vid jordytan genom att dämpa åter-
utstrålning av värme. Olika klimatscenarier indikerar 
att nederbörds- mängderna kommer att öka inom 
större delen av Sverige de närmaste 100 åren och att 
en större andel av nederbörden kommer att drab-
bas av intensiva regn. Ökande nederbördsmängder 
medför att erosionen tilltar och att grundvattennivån 
i jordlagren höjs. Ökning av såväl frekvens som om-
fattning av översvämningar kan förväntas längs sjöar 
och vattendrag. Var för sig och i samverkan kommer 
dessa faktorer att på vissa platser försämra stabilitets-
förhållandena vilket kan leda till ökade problem med 
skred, ras och slamströmmar. Ett förväntat varmare 
klimat, vilket i Sverige också innebär mildare vintrar, 
kan leda till att förutsättningar för flora och fauna 
förändras, liksom förutsättningar för vissa näringar. 
Här kan både positiva och negativa effekter räknas 
in. 

Till de positiva hör minskad energiåtgång för upp-
värmning och förlängd odlingssäsong, till de negati-
va att skadedjur kan spridas till områden som hittills 
inte varit möjliga för utbredning och att möjligheter-
na att bedriva vinterbaserade näringar försämras. En 
stor del av kommunen täcks av barrskog och skogen 
är en viktig näring i kommunen. Särskilt granskog är 
stormkänslig. Ett varmare klimat kan också göra att 
nya skade-insekter och svampar etablerar sig i landet. 
En långsiktig planering inom skogsbruket med större 
inslag av blandskog ger en större tålighet mot fram-
tida stormar och angrepp mot växtsjukdomar och 
skadedjur.

5.1.1 Klimatpåverkan
Klimatet på jorden har skiftat drastiskt genom histo-
rien. Mycket talar dock för att människans aktiviteter 
de senaste 150 åren bidragit, bl a ökade utsläpp av 
växthusgaser. Växthusgaserna kommer i första hand 
från den storskaliga förbränningen av fossila bräns-
len som kol, olja, fossilgas och torv. Med växthusga-
ser menas gaser i atmosfären som bidrar till en högre
buller, mm samt aspekter som är kopplade till kli-
matfrågor. Många av dess företeelser är överlappande 
och i flera fall kommenteras de även i andra delar av 
ÖP-dokumentet.

5.1.2 Ras och skred
Kommunen löper mycket små risker att drabbas 
av ras och skred varför bedömningen görs att inga 
åtgärder behöver sättas in för att förebygga detta. Viss 
erosion kan dock uppkomma i samband med tillfäl-
liga vattennivåökningar i samband med kraftiga regn 
samt extrem vårflod. Det är framförallt längs Laxån 

som det är aktuellt, vilket har en påverkan på vissa 
delar av Laxå tätort. 

5.1.3 Översvämningar 
Laxå tätort ligger relativt högt på en vattendelare och 
översvämningsrisken är därför inte så stor i huvud-
orten. Laxå kommuns läge, omkring 100 meter över 
havsnivån, gör att risken för översvämningar är små 
eller mer eller mindre obefintliga. Vattnet söker sig 
ut från kommunen och hamnar i andra kommuner/
regioner. Vid extrema regn kan vissa områden dock 
översvämmas tillfälligt. Det handlar då framförallt 
om delar av Laxå tätort.  Enligt den översvämnings-
kartering som MSB (Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap) har tagit fram kan delar av Hasselfors 
drabbar av översvämningar i samband med 100-års-
flöden samt vid beräknat högsta flöde (BHF).  

Omkring Toften, Teen och Skagersholmsån ligger de 
egentligen enda jordbruksbygderna i kommunen och 
där måste planeringen ske med hänsyn till framtida 
översvämningsrikser. 

Kartorna på kommande sidor visar på översväm-
ningsområden vid höga flöden längs Laxån samt 
Toften och Teen i Hasselfors.

Kommunen ska ta hänsyn till översvämningsris-
ker i samband med planering, bygglovgivning och 
tillståndsprövning för att begränsa riskerna med att 
byggnation kommer till stånd inom känsliga områ-
den.

5.1.4 Radon
Radon är ett grundämne och en ädelgas som i sig 
inte är farlig men dess sönderfallsprodukter, s k 
”radondöttrar” avger joniserande strålning och har 
egenskapen att häfta vid rök- och dammpartiklar 
som sedan kan andas in och i den formen utgör 
radon en hälsorisk. Radon finns naturligt i marken 
och beroende på markens beskaffenhet har radonga-
sen mer eller mindre lätt att tränga upp till markytan 
och komma in i byggnader. Radon kan även finnas i t 
ex äldre byggmaterial. Ur planeringssynpunkt är det 
främst markradon som behöver beaktas vid plane-
ring av bostäder och lokaler där människor befinner 
sig mer stadigvarande.

Det finns tre olika sätt att minska radonhalten inom-
hus:

- genom att avlägsna radonkällan, d v s byta ut bygg-
material

28



Spökstenen
Skogaholm

Gruvområde

Framnäs

Andersholm

Marielund

Fångstgrop

Tjut

Trasåsarna

Stora Sundön

Svartkärret

Storön

Julins

Sundsjö uddar

Stenkulla

Kungsholmen

Edesmossen

Byahag

Lillängen

Gubbro

Björkeskottet

Trasåsarna

Likholmen

Klastorp

Hammarkullen

Bålbyängar

Änghagen

Svenstorpsbergen

Bengtstorp

Liden

Viken

Degerängen

Tebomarken

Fågelön

Spännartorp

Sinnerudden

Tall-
backen

Såg-
holmen

Sand-
flaten

Stabols-
ängen

Lilla
Sundön

Skagershultsmossens naturreservat

Stora Stenmossen

Gillersmossen

Sandhagsmossen

Lilla Stenmossen

Bålbyviken

Tjutviken

Herrviksmossen

S
tavån

Herrviken

Mejeriviken

Backhamn

Tjutsjön

Sundsjön

Tärnsjön

Notkastet

Falltorpa-

Almbyviken

Teen

S
va

rtå
n

Brohults-
mossen

Kraftverk

Fotb.pl.

Träindustri

Skola

Badplats

Badplats

Reningsverk

Skjutbana

Hagalund

Kullen

Sundsjön

Lilla Liden

Olstorp

Skagerhults kyrka

Gottersbacken

Båtvik

Lurbyås

Björkbacka

Ingvaldstorp

Fiskarstugan

Spaketorp

Bålbytorp

Törntorp

Bålby

Sundet

Åminne

Eldvaktaretorp

Stabols soldattorp

Almby

Bäcken
Falltorp

Herrviken

Nysätter

Västra Backen

Hasselfors

Brotorp

Sjöfallet

Träntorp

Hyttstugan

Lilla Tebo

Östra Backen

Stora Harsboda

Åtorp

Lidatorp

Åbylund

Träntorps soldattorp

Backastugan

Tärnsjötorp

Tebo

Boda

Stenkulla

Gatan

Stensäng

Klockaregården

Stabol

Nyängen

Svenstorp

Drättinge

Väster-
gården

Skagerhults
gamla kyrka

Sand-
hagen

0 500 1 000 m [

Strandlinje

100-årsflöde*

200-årsflöde*

Beräknat högsta flöde

Översvämningskartering Svartån-Hjälmaren

*klimatanpassat flöde för år 2098
Källa: Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap. 2013. Översvämningskartering 
utmed Svartån-Hjälmaren-Eskilstunaån, 
Rapport nr 6. 

- att utestänga radonet, t ex genom att täta genomför-
ingar
- eller slutligen genom att späda ut det radon som nått 
byggnaden med god ventilation så den får en harmlös 
koncentration. 

Det är viktigt att känna till om markradon kan före-
komma så att byggnadsteknik och åtgärder kan an-
passas till den förutsättningen.
Översiktsplanen visar områden som genom sin jordar-
tsbeskaffenhet är mer benägna att innehålla markradon 
(underlag SGU:s jordartskarta). Detaljerat radonunder-

lag bör tas fram i samband planläggning eller exploa-
tering, främst avseende nya områden för bostäder, 
skolor och liknande.

Laxå kommun har generellt sett låga radonförekom-
ster i marken vilket gör att de som bor och verkar 
i byggnader löper liten risk att drabbas av skadliga 
halter av gasen.  I samband med planering och byg-
gande ska dock hänsyn tas till det aktuella området/ 
platsen och en bedömning göras i det specifika fallet.
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5.1.5 Förorenade områden
I Laxå kommun finns cirka 100 misstänkta eller kon-
staterat förorenade områden. Konstaterade förore-
ningar härrör huvudsakligen från gruvor och upplag, 
järn- och stålindustrier, plantskolor samt bensinsta-
tioner. Många av dessa verksamheter är avvecklade 
sedan länge. I dagsläget har knappt 60 av de förore-
nade områdena riskklassificerats enligt Naturvårds-
verkets arbetsmetod för bedömning av förorenade 
områden, MIFO.
Kommunen har att ta hänsyn till förorenade områ-
den och mark i samband med planering och exploa-
tering för att inte orsaka hälsoproblem för de som ska 
bo och verka på platsen.

5.1.6 Elektromagnetiska fält
Elektromagnetiska fält är vanligt förekommande i 
dagens samhälle och med undantag för större an-
läggningar innebär detta generellt ingen inverkan på 
hur människor kan verka i och utnyttja samhället. En 
grupp människor lider dock av s k elöverkänslighet i 
olika grad. Vissa av dessa tar sin tillflykt till områden 
som ligger isolerat och med mer eller mindre långt 
avstånd till elektriska anordningar. I vissa fall kan 
s.k elsanering av byggnader och arbetsplatser lindra 
symptomen. Det ska betonas att det idag inte finns 
någon samstämmig forskning som styrker att t ex en 
sändare för mobiltelefonnätet avger ”strålning” som 
utgör en hälsorisk.
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5.2 Säkerhet och beredskap

5.2.1 Räddningstjänst och polis
Laxå kommun ingår i kommunalförbundet Nerikes 
Brandkår tillsammans med Örebro, Kumla,
Hallsberg, Lekeberg, Nora, Lindesberg och Asker-
sunds kommuner. Det finns en brandstation i Laxå 
och en i Finnerödja samt ett värn i Hasselfors. 
Förstärkning hämtas från Örebro och Byrsta mellan 
Kumla och Hallsberg.
Räddningsinsatser ska beaktas vid den fysiska plane-
ringen men det bedöms inte finnas några
realistiska exploateringsscenarion som är olämpliga 
ur detta perspektiv. 

Polismyndigheten i Örebro län är geografiskt indelat 
i fyra polisområden. Laxå kommun ingår i polis-
område Syd. Området täcker sydnärke med kom-
munerna Laxå, Askersund, Hallsberg och Kumla. 
Polisen bemannar ett kontor beläget i kommnhuset 
vissa tider per vecka. Samverkan mellan polis och 
kommun sker i huvudsak genom brottsförebyggande 
rådet där bland andra polisledning och kommunled-
ning ingår.

5.2.2 Beredskapshänsyn
Beredskapshänsyn måste beaktas i samhällsplane-
ringen för att förebygga allvarliga störningar, främst
avseende de storskaliga försörjningssystemen, t ex 
elförsörjning, transporter, vatten- och 
livsmedelsförsörjning. Beredskapshänsyn kan påver-
ka lokalisering och utformning av byggnader
upplevas som extra störande eftersom ljudet kan hö-
ras på mycket stora avstånd från källan. Vibrationer 
är vågrörelser i till exempel mark. När vibrationer 
utbreder sig via marken upp i byggnader, till exempel 
i hus i nära anslutning till järnvägar, ger det upphov 
till stomljud i huset och ibland även skakningar. Ny 
bostadsbebyggelse i närhet av järnvägar och anlägg-
ningar bör undvikas. Laxå kommun har upprättat en 
risk- och sårbarhetsanalys som ger vägledning i dessa 
frågor.

Analysen visar på var det idag finns risker samt vilka 
extraordinära händelser dessa kan leda till. Laxå 
kommun har få verksamheter som kräver transporter 
av farligt gods. Det som oroar är de stora transpor-
terna genom kommunen, dels via järnvägen (Västra 
stambanan och Värmlandsbanan) och dels längs E20 
samt tunga fordon som felaktigt använder sig av riks-
väg 205 förbi vattentäkten i Norrudden.

De extraordinära händelserna består i en tågolyka 

med utsläpp av farliga ämnen i någon av tätorterna 
Laxå, Finnerödja och Hasselfors, olycka på E20, när 
den passerar Laxå tätort, som  medför utsläppp av 
farliga ämnen samt olycka med lastbil med farligt 
gods vid vattentäkten vid Norrudden.

Generella avstånd till vägar, järnvägar och flygplatser 
bör hållas men beroende på omgivning och terräng 
kan detta variera. Avstånd mellan bebyggelse och 
mindre väg bör vara minst 12 meter medan det till 
större vägar bör vara 30-50 meter, enligt ett läns-
styrelsebeslut. Avståndet mellan bebyggelse och 
järnväg bör vara minst 30 meter. Inom 100 meter 
från transportled för farligt gods ska risksituationen 
bedömas vid exploatering. Det är inte lämpligt att 
förlägga känslig bebyggelse såsom bostäder, sjukhus, 
vårdlokaler, daghem och skolor o direkt anslutning 
sådana leder. 25 meter byggnadsfritt bör lämnas 
kring desamma. Längs vägar för farligt gods bör tät 
kontorsbebyggelse närmare än 40 meter från vägkant 
och sammanhållande bostadsbebyggelse inom 75 
meter undvikas.

Vid lokalisering av bostäder, verksamheter och in-
frastruktur ska buller- och vibrationsförhållandena 
beaktas. Det bör vara en strävan att lokaliseringen bi-
drar till att upprätthålla en god ljud-/vibrationsmiljö 
där människor stadigvarande vistas. Vid nybyggnad 
av bostäder alternativt nybyggnad eller större om-
byggnad av vägar beaktas nedanstående riktlinjer för 
buller:
- 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
- 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
- 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
- 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till 
bostad

5.2.3 Täktverksamhet
Täktverksamhet har sedan lång tid tillbaka bedrivits 
i anslutning till torvindustrin i Hasselfors. Den enda 
täkt som ännu är bruk i Sandhagsmossen i västra de-
len av Skagershultsmossen. Denna torvtäkt används 
idag endast för energitorv.
I kommunen finns för närvarande två tillståndsplik-
tiga grustäkter. Under de senaste åren har dock ingen 
verksamhet bedrivits vid dessa båda täkter. Utöver 
det finns ett antal husbehovstäkter i kommunen. 

5.2.4 Brandvatten
I händelse av brand ska det finnas god tillgång till 
vatten och möjlighet att kunna släcka. Det ska i tät-
orter finnas ett brandpostnät och nätet ska utformas i 
enlighet med VAVP 76 och VAVP 83.
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5.3  Miljökvalitet

5.3.1 Vatten
Dricksvatten för Laxå, Röfors och Hasselfors tätor-
ter tas från grundvattentäkten vid Norrudden. Även 
Mullhyttan i Lekebergs kommun försörjs med detta 
vatten. Finnerödja tätort försörjs lokalt med grund-
vatten och Tived (Sannerud) försörjs lokalt med 
ytvatten från sjön Unden.

Kommunen har antagit en Vattenförsörjningsplan 
2011, där områden som kan ha stor betydelse för 
framtida dricksvattenförsörjning belyses. Även 
förslag till mål och åtgärder redovisas i planen. Vat-
tenförsörjningsplanen uppdateras i samband med 
aktualisering av översiktsplanen samt vid behov 
däremellan.

5.3.2 Mark
Avseende miljökvalitet är det främst den kraftigt 
ökade produktionen och användningen av kemika-
lier som påverkar marken. Kunskapen om kemikali-
ernas effekter har dock inte ökat i samma takt och en 
del kemiska ämnen som används är farliga för män-
niskors hälsa och miljön.

Kemikalier sprids till människor och ekosystem 
exempelvis via mat och inandningsluft, men även 
direkt från de varor vi använder. En viktig källa 
till exponering för miljögifter är redan förorenade 
markområden. Det finns även naturligt förekom-
mande ämnen i marken som kan vara hälsovådliga, 
t ex radon. Naturliga geologiska förutsättningar kan 
innebära risker likväl som verksamheter kan påverka 
marken, t ex genom vibrationer. Allt detta måste 
beaktas i den fysiska planeringen.

Se även avsnitten Ras- och skred (5.1.1), Radon 
(5.1.3), Förorenade områden (5.1.4) och Täktverk-
samhet (5.2.4).

5.3.3 Luft
För vissa luftföroreningar finns miljökvalitetsnormer 
(nationella gränsvärden) som inte får överskridas. 
Laxå är en landsbygdskommun med små tätorter där 
det inte finns förutsättningar att uppnå koncentra-
tioner som är hälsovådliga. Luftkvaliteten i Laxå är i 
jämförelse med dessa värden av mycket god kvalitet, 
d v s underskrider väl normerna. Motiven för att 
minska utsläppen är därför inte lokala, utan av regio-
nala/globala skäl. Vi kan inte själva komma tillrätta 
med försurning, näringsämnen via luft eller växthus-
gaser. Men vi måste ta ansvar för vår energianvänd-

ning och den miljöpåverkan som vi ger upphov till 
genom att vidta åtgärder på hemmaplan. Utbyggnad 
av fjärrvärmenätet är en åtgärd med stor påverkans-
möjlighet på kommunal nivå, förutsatt att det är 
ekonomiskt försvarbart. I en landsbygdskommun 
kan man samtidigt förvänta sig att andelen enskilda 
transporter med bil är högre än i genomsnittskom-
munen.

5.3.4 Buller 
Buller är ett folkhälsoproblem, för såväl barn som 
vuxna, med stora kostnader för samhället som följd. 
Det påverkar människors hälsa genom att det exem-
pelvis leder till sömnproblem, irritation och stress. 
Buller kan också orsaka hörselskador och effekter på 
hjärt- och kärlsystemet. Lågfrekvent buller kan ofta 
upplevas som extra störande eftersom ljudet kan hö-
ras på mycket stora avstånd från källan. Vibrationer 
är vågrörelser i till exempel mark. När vibrationer 
utbreder sig via marken upp i byggnader, till exempel 
i hus i nära anslutning till järnvägar, ger det upphov 
till stomljud i huset och ibland även skakningar

5.3.5 Avfall
Se avsnittet ”Teknisk försörjning” i kapitel 14.

5.3.6 Farligt gods
Transporteringen av farligt gods ska företas på de 
vägar och transportleder som är anpassade för detta. 
Det finns ett antal utpekade transportleder i kom-
munen där farligt gods får transporteras. De övriga 
lederna ska inte användas för farligt gods då det vid 
en eventuell avåkning eller liknande kan leda till att 
farliga utsläpp sprids till exempelvis skyddsvattentäk-
ter.

 
 

 

34



 

35



6 Natur, vatten och övriga natur- 
 resurser

Laxå kommun består till övervägande del av natur 
och vatten (ca 97 %) och det finns sora arealer som 
givits ett visst skydd eller där hänsyn av olika slag 
behöver tas för att värna om och utveckla den. 

6.1  Skyddad natur
Det finns många skyddsvärda naturområden i Laxå 
kommun. I vissa fall kan enskilda intressen och 
ekonomin komma i konflikt med naturvärdena. I 
möjligaste mån ska naturintressena väga tyngst i 
bedömningen gentemot andra intressen. De ekono-
miska bedömningarna ska göras utifrån en långsik-
tigt hållbar utveckling.

6.2  Nationalpark och naturreservat
Nationalparker har ett starkt skydd i lagstiftningen 
och ägs alltid av staten. I kommunen finns en natio-
nalpark, Tivedens nationalpark.

Naturreservat är den vanligaste skyddsformen för 
värdefull natur, och kan inrättas både med avseende 
på biologisk mångfald och skyddsvärda arter samt 
med avseende på friluftslivet. Till skillnad från natio-
nalpark kan ett naturreservat ägas av andra än staten. 
Både länsstyrelsen och kommunen kan ta beslut om 
bildande av naturreservat. Varje naturreservat är 
unikt och har sina egna föreskrifter om hur det ska 
skötas för att dess naturvärden ska bevaras.

I kommunen finns idag en nationalpark, 10 natur-
reservat och 11 Natura 2000- områden. Sammanlagt 
omfattar dessa 3158 hektar eller ca 4 % av kommu-
nens yta. 

Tivedens nationalpark. Källa: Göran Janzon Länsstyrelsen i Örebro län.

Det finns även 6 naturvårdsavtal som tillsammans 
täcker 95 hektar och 9 biotopskyddsområden som 
omfattar cirka 24 hektar sammanlagt. Kommunen 
har tillsammans med Sveaskog bildat Lillängens na-
turvårdsavtal, som täcker 5,4 hektar kommunal mark 
och 21,1 hektar på Sveaskogs mark. Största delen av 
den skyddade marken utgörs av myrmark och skogs-
mark. Även geologiska formationer finns skyddade 
i Getaryggen och Kråksjöåsens rullstensåsar och 
i Rockebro. Där har inlandsisen skapat en mycket 
speciell hydrologi och geologi. 
Endast två mindre områden, Grönelid och Näset, är 
skyddade med syfte att bevara kulturlandskapet.

Kråksjön. Foto: Carolina Hillerdal
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6.3 Natura 2000-områden
Natura 2000 är en skyddsform som är gemensam 
inom EU och syftar till att bevara unika naturty-
per och arter. Åtgärder inom eller utanför Natura 
2000-området som kan skada skyddsvärda arter och 
miljöer inom Natura-området är tillståndspliktiga. 
De flesta av kommunens Natura 2000-klassade om-
råden är belägna inom naturreservat. 

6.4 Naturminnen, biotopskyddsom-
 råden m.fl
Små naturområden och enstaka naturobjekt såsom 
gamla grova träd eller märkliga stenblock kan skyd-
das som naturminnen. Mindre skogsområden kan 
skyddas som biotopskyddsområden. Ett biotop-
skyddsområde har motsvarande skydd som ett natur-
reservat, men ambitionsnivån när det gäller tillgäng-
lighet för allmänheten är lägre.  I kommunen finns 3 
naturminnen. Det är i samtliga fall gamla, märkliga 
träd som skyddats. Inom kommunen finns (2013-06-
01) sju biotopskyddsområden som samtliga bildats 
av Skogsvårdsstyrelsen.

6.5  Stora opåverkade områden
Stora delar av Laxå kommun är täckt av skog där den 
största delen ingår i skogsbruket. Detta gör att den 
största arealen i kommunen är påverkad på ett eller 
annat sätt. De större sammanhängande områden 
som är relativt opåverkade av vägar och bebyggelse 
finns omkring Tivedens nationalpark i södra delen 
av kommunen och Vargavidderna samt Skagershults-
mossen  i norra delen av kommunen. Dessa ska anses 
vara opåverkade då förhållandevis liten mänsklig 
påverkan finns. Opåverkade områden gör en attrak-
tionskraft och bör utnyttjas i marknadsföringen av 
kommunen. Många turister, särskilt från tättbefol-
kade områden i mellaneuropa, söker sig till stillheten 
och tystnaden. Det är därför viktigt att dessa opåver-
kade områden bibehålls i så stor utsträckning som 
möjligt. I kommunen finns i dagsläget ett stort tryck 
att etablera vindkraftsparker. Stor hänsyn måste tas 
till opåverkade områden vid dessa och andra exploa-
teringar.

6.6  Småbiotoper
Inte bara sammanhängande landområden är viktiga 
för den biologiska mångfalden. Småbiotoper som 
ensamstående träd, alléer, åkerholmar, stenmurar 
och diken är i många fall helt avgörande för andra 
organismer såsom kärlväxter, fjärilar och fåglar.

6.7  Övriga naturområden 

Många miljöer kring kommunens sjöar är viktiga 
för djur- och växtlivet samt för besökare att vistas i. 
Flera sjöar används för att paddla kanot i och till. Det 
finns ett flertal kanotleder som årligen lockar många 
till Laxå för att kunna njuta av storslagen natur och 
avkoppling. Det finns därför mycket att värna om 
och skydda varför hänsyn ska tas till dessa intres-
sen vid en eventuell exploatering. Exempel på sådan 
områden är Östra och Västra Laxsjöarna, Kråksjön, 
Unden samt Bosjön. 

Förutom de skyddade områdena finns ett stort antal 
områden som har pekats ut som värdefulla i olika 
inventeringar. Laxå kommun har tagit fram ett na-
turvårdsprogram med en sammanställning av områ-
den med höga naturvärden pekats ut. Även om dessa 
områden inte i dagsläget omfattas av områdesskydd, 
så har många ett högt skyddsvärde och är mycket 
viktiga för den biologiska mångfalden i kommunen. 
De utpekade områdena är en resurs där kommunen 
kan utveckla turism och friluftsliv eller använda 
som pedagogisk resurs i skolundervisningen. Dessa 
områden har ett högt skyddsvärde. Exploatering och 
andra åtgärder eller ingrepp inom dessa områden bör 
inte tillåtas eller endast tillåtas om syftet är att ut-
veckla områdets värden eller om det kan utföras utan 
att hota områdets värden. Om det blir aktuellt med 
åtgärder i något sådant område ska kommunen se till 
att området utreds innan ingrepp tillåts. Nya invente-
ringar kan krävas. 

6.8   Topografi och geologi
Laxå kommun är förhållandevis kuperad och ligger 
en bra bit över havsnivån, mellan omkring 90 och 
105 meter.

Berggrunden i kommunen består till övervägande 
del av metamorfa bergarter. Södra delen av kom-
munen domineras av graniter och granitoider som är 
1,87-1,84 miljarder år gamla. Norra delen av kom-
munen består till stor del av vulkaniska bergarter 
som ryolit och dacit som är 1,91-1,88 miljarder år 
gamla. Sedimentära bergarter finns bara i form av 
sandsten vid Skagersholm.

Jordarterna i kommunen domineras av morän. I  
Tiveden är jordtäcket tunnare och omkring natio-
nalparken finns ett större sammanhängande område 
med kalt berg, tunt eller osammanhängande jord-
täcke.
Genom landskapet löper några mindre rullstensåsar, 
t ex Finnerödjaåsen , som vid Ullsand övergår i ett 
vidsträckt isälvsfält. I östra delen av kommunen löper 
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flera rullstensåsar i nordvästlig riktning. En av dem 
skär igenom Östra Laxsjön och på denna ås har väg 
205 anlagts. Lerjordar är sällsynt i kommunen, och 
finns bara i större utsträckning på två ställen, dels 
omkring Skagersholm vid Skagersholmsåns mynning 
i Skagern och dels nära Hasselfors, söder om Teen 
längs Stavån.

Större sammanhängande områden med torvjordar 
är kopplade till stora mossar. Skagershultsmossen i 
norra delen av kommunen är länets största. Södra 
halvan av mossen ligger i Laxå kommun. Andra stora 
områden med torvjord  är omkring Björnmossen 
söder om Hasselfors, Karamossen sydväst om Röfors 
och Kojemossen norr om Unden. I anslutning till 
Borasjön, väster om Laxå finns också flera områden 
med torvjord. 

6.9  Vattenmiljöer
Kommunen är rik på sjöar och vattendrag.  Kommu-
nen ingår i de tre vattendistrikten Västerhavet, Norra 
Östersjön samt Södra Östersjön.  De tre distrikten 
representeras i kommunen av de mindre avrinnings-
områdena Gullspångsälven, Eskilstunaån respektive 
Motala ströms avrinningsområde.
Att det handlar om tre vattendistrikt är ytterst ovan-
ligt.

I kommunen finns det många reglerade sjöar och 
vattendrag. Detta medför ofta negativa konsekvenser 
för växt- och djurlivet, i form av att arter stressas av 
ständigt varierande vattennivåer. Ofta är det vatten-
domar som styr och reglerar vilka fluktuerande ni-
våer som tillåts. I vissa fall kan det handla om mellan 
50 och 100 centimer vilket innebär en stor negativ 
påverkan.

6.10  Sjöar
Det finns dels stora sjöar, såsom Skagern, Unden, 
Västra Laxsjön och Östra Laxsjön, Toften m.fl och 
dels mindre sjöar samt tjärnar. Variationen är enorm 
och det finns ett otal vackra strandmiljöer att vistas 
och röra sig i. Flera av sjöarna lämpar sig för fiske 
och bad, något som många och alltfler nyttjar. Unden 
utgör miljöskyddsområde vilket i det här fallet inne-
bär förbud att släppa ut avloppsvatten.

6.11  Vattendrag
Det finns många åar av varierande storlek i kom-
munen. Laxån är den största och längsta ån och den 
är reglerad, innehållande ett antal dammar, från 
Västra Laxsjön, vidare norrut och in i Laxå tätort. 
Skagersholmsån är skyddsvärd med sitt bestånd 

av flodpärlmussla och det finns ett projekt ”Värna 
Skagersholmsån” som ska säkerställa att god ekolo-
gisk status uppnås så att artens livsbetingelser upp-
fylls och tryggar dess fortlevnad. Svartån rinner från 
Borasjön, via sjöarna Toften och Teen och letar sig 
sedan vidare mot Lekebergs kommun och sedan mot 
Örebro.

6.12 Våtmarker
Våtmarker är viktiga för den biologiska mångfalden, 
samtidigt som de kan ge sköna naturupplevelser och 
bidrar med naturlig vattenrening. 

Kommunen ska i sin planering bevaka att biologiskt 
eller kulturhistoriskt värdefulla våtmarker inte skadas 
vid exploatering av mark eller vid annan verksam-
het. Genom bete och slåtter kan våtmarker med både 
kultur- och naturvärden hävdas.

6.13  Strandskydd
Kommunen är genom de många sjöarna och vat-
tendragen rik på stränder och strandmiljöer. Strand-
skyddslagen skyddar stränderna kring sjöarna och 
de större vattendragen. Syftet med lagen är att ge 
allmänheten tillgång till stränderna samt att skydda 
de ofta betydande biologiska värdena i strand- och 
vattenmiljön. Strandskyddet omfattar land- och vat-
tenområdet på vardera 100 meter från vattenlinjen 
vid normalvattenstånd. I Laxå kommun råder det ett 
utökat strandskydd för sjön Unden, med 200 meter 
på land och ut i vattnet. Det pågår en utredning, vil-
ken görs av länsstyrelsen, där avsikten är att se över 
det utökade strandskyddet och vilka sjöar som ska 
bli föremål för utökat skydd. Beslut väntas fatts kring 
halvårsskiftet 2015.

På vissa håll finns en relativt omfattande fritidsbe-
byggelse i anslutning till sjöarna, bland annat vid 
Östra Laxsjön. Flertalet stränder eller strandområden 
är dock oexploaterade vilket innebär goda möjlighe-
ter till nyttjande enligt allemansrätten. 

Vid vissa av sjöarna och vattendragen i kommunen 
är det möjligt att utveckla bostads- eller fritidshus-
områden utan att syftena med strandskyddet äventy-
ras. Kommunen håller, tillsammans med Lekebergs 
och Askersunds kommuner, på med att arbeta fram 
ett tematiskt tillägg till översiktsplanen som omfattar 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (s k LIS-
områden).

Se även kapitel 9 om landsbygdsutveckling.
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6.14  Användning av vattenområden
Rekreationsvärdet för ytvatten är mycket stort. All-
männa badplatser finns vid Västra Laxsjön, Skagern, 
Borasjön samt Toften. Dessa badplatser besöks flitigt 
under sommaren och lockar många, både lokalt 
och utifrån. Möjlighet till fiske med fiskekort, finns 
i många av sjöarna och i flera fall är lax och öring 
inplanterade.

Ytvatten är också begärligt för lantbrukaren. Det 
sparar mycket arbete om djur direkt kan nå sjöar 
och vattendrag för att dricka, och ytvatten kan också 
användas för bevattning av grödor.

6.15  Naturen som friluftsresurs
I Laxå kommun finns en mängd vackra, spännande 
och intressanta miljöer för friluftsliv. Ofta är frilufts-
liv starkt förknippat med naturvård och kommunen 
har ett särskilt ansvar, bland annat genom samhälls-
planeringen, att tillgodose invånarnas behov av rika 
friluftsmiljöer. Vackra och tillgängliga friluftsom-
råden är även en viktig attraktionskraft i turistnä-
ringen. Hela området runt Unden och Tiveden, med 
Tivedens nationalpark som kärna, är av riksintresse 
för friluftsliv och turism och kommunens varumär-
ke. Här finns den vilda och starkt kuperade Tiveds-
skogen med sina småsjöar, Undens oexploaterade 
stränder med camping och fina badstränder och 
bymiljöer som Sannerud och Barrud. Men det finns 
också många andra pärlor spridda i kommunen, 
som Getaryggens naturreservat med Bergslagsleden, 
sandstränderna längs Skagern och de vid sträckta 
myrarna Vargavidderna och Skagershultsmossen. 
Generellt så har naturreservat höga naturvärden, då 
de är tillgängliga med stigar, parkering och skyltar. 
Även kulturmiljöer sammanfaller ofta med höga 
naturvårds- och friluftslivsvärden. I kommunen finns 
tre riksintressen för kulturmiljövård, där framförallt 
Ramundeboda också är ett friluftsområde som kom-
munen satsar på att utveckla. 

Kommunen genomkorsas av olika leder, där Berg-
slagsleden är den mest kända och har sina sista etap-
per genom kommunen. Mellan Ramundeboda och 
Olshammar sträcker sig Munkastigen, som 

delvis sammanfaller med Bergslagsleden. Mellan 
Bosjön och Unden finns en populär kanotled. Många 
av lederna är helt beroende av ideella krafter och 
lokala turismföretagare, så som ridleder i Tiveden 
och Högsåsens vandringsleder i kommunens västra 
delar. De många lederna genom naturreservaten och 
nationalparken sköts av Länsstyrelsen. Kommunens 

sjöar har generellt höga friluftsvärden, med många 
fina sandstränder och möjligheter till fiske.

För att behålla och utveckla den attraktionskraft och 
infrastruktur för turism som leder och friluftsområ-
den utgör, så är det viktigt att ta hänsyn till den och 
till de önskemål och planer som lokala ideella krafter 
och entreprenörer har. 

De tätortsnära miljöerna är särskilt intressanta att 
kartlägga och utveckla då dessa utgör vardagsnaturen 
för större delen av kommunens invånare och även är 
en viktig pedagogisk resurs. 

Då tätorterna i kommunen är små har även kom-
muninvånare bosatta i tätort god tillgång till närna-
tur. I Laxå tätort finns Midsommarberget, ett centralt 
beläget område med stor potential för friluftsaktivi-
teter. Motionsspår finns i utkanten, i den sydvästra 
delen av tätorten, med anslutning till det gamla 
industrispåret till Röfors. 

I Hasselfors finns bland annat bokskogen, vilken är 
en vacker miljö dit många tar sig för att vistas och 
röra sig i. Det gäller både de som bor i orten men 
även besökande. 
Lillängen, invid sjön Teen erbjuder motionsspår, 
bänkar och bord samt badbrygga, i en vacker del av 
Hasselfors. Lövskogen i Lillängen är skyddad genom 
ett naturvårdsavtal.

Röfors har härliga miljöer längs Laxån och söderut 
mot det kommunala badet vid Västra Laxsjön. Det 
finns en anlagd boulebana och grillplatser centralt i 
orten, invid Laxån, dit många lockas för att uppleva 
en fin och harmonisk miljö. 

Sannerud/Tiveds läge vid Unden är vackert och inne-
håller många naturupplevelser, dels sjönära men även 
i skogs-, betes- och ängsmiljö. ”Konst i ring” är en 
rundslinga i skogen, invid förskolan, som besökare 
kan gå. Slingan är fylld med konstverk tillverkade av 
lokala konstnärer, utplacerade på underfundiga stäl-
len i naturen och terrängen. Konst i ring har funnits 
under flera år och har hela tiden utvecklats och blivit 
allt mer populärt samt välbesökt. 

6.16  Biologisk mångfald
En viktig del i kommunens miljöarbete är bevarandet 
av både miljöer och arter för kommande generatio-
ner. Arbete med biologisk mångfald kretsar till stor 
del kring bevarandet av livsmiljöer – biotoper. Bio-
toper värda att bevara kan vara exempelvis ängs- och 
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betesmarker, ekmiljöer, lövskogar och opåverkade 
vattendrag. 

Det moderna rationaliserade jord- och skogsbruket 
kan om det bedrivs utan tillräcklig miljöhänsyn inne-
bära problem för den biologiska mångfalden. Många 
biotoper som är viktiga för den biologiska mångfal-
den styckas upp, vilket kan isolera populationer och 
på sikt minska deras överlevnadsförmåga. Risken för 
utdöende kan minskas genom att avstånden mellan 
bevarade biotoper inte hålls för stora och genom att 
det förekommer ”spridningskorridorer” så att indivi-
der kan förflytta sig från ett område till ett annat.

6.17  Skyddsvärda arter
Flodpärlmusslan är skyddsvärd och den förekommer 
i Skagersholmsån. För att trygga artens fortlevnad 
har ett projekt – Värna Skagersholmsån - startats upp 
för att skydda ån så att förutsättningarna för arten 
blir så gynnsamma som möjligt. Det är Sydnärkes 
miljöförvaltning och länsstyrelsen som tillsammans 
arbetar med projektet.
Populationer av fladdermöss finns i många delar av 
kommunen. Grova, ihåliga lövträd och ett halvöppet 
landskap med rik tillgång till våtmarker är viktiga 
förutsättningar för fladdermöss.

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

7. Kulturmiljö

Alla våra kulturmiljöer är ständigt underkastade de 
fortlöpande förändringar som samhället genomlider. 
Nya driftsformer i jord- och skogsbruk, nya främ-
mande byggnadsmaterial och olämpligt placerade 
och utformade ny-, om- och tillbyggnader utgör ett 
hot mot kulturmiljön.

Av dessa skäl är det viktigt att kommunen tar hänsyn 
till befintliga kulturmiljöer och deras estetiska värden 
vid all fysisk planering. Ett ökande allmänt intresse 
för bevarandefrågor lär samtidigt komma att påverka 
utvecklingen i positiv riktning.

7.1  Kulturlandskapet
Kulturlandskapet i Laxå uppvisar stor variation. Om-
rådet har varit bebott mycket länge, med lämningar 
från sten- och bronsålder på flera platser i kommu-
nen. Samhällen varierar från bond-, hytt- och kyrk-
byar till järnvägssamhällen samt till samlad slotts- 
och gårdsbebyggelse. Landskapet domineras av skog 
och endast en obetydlig del är öppen och där bedrivs 
främst jordbruk. Det finns också stora vattenarealer 
i Laxå kommun, med ett stort antal sjöar, varav ett 
flertal större.
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Delar av Laxå kommun utgörs av gamla bruksmil-
jöer. Vissa bruksmiljöer finns kvar och exempel på 

byggnader från denna tid finns i Hasselfors och Laxå 
tätorter, vilka vittnar om tiden före men även kring 
.järnvägens inträde. Laxå tätort växte fram kring 
järnvägsstationen och Ramundeboda kyrka flyttades 
år 1899 från området vid Borasjön till Laxå tätort. 
Hade inte järnvägen dragits fram på det sätt som 
gjordes hade Laxå tätort legat vid Borasjön idag.

Tivedstorp

Skogsbruk har också haft ett stort inflytande på 
kulturlandskapets utformning i denna del av kom-
munen. Kulturmiljöer som ängs- och betesmarker 
har minskat i rask takt då dessa inte längre är en del 
av det moderna jordbruket. Utöver deras kulturhis-
toriska värde har de också ofta stor betydelse för den 
biologiska mångfalden då de erbjuder livsrum åt 
många arter som annars skulle ha svårt att klara sig. 
Genom att hävda naturbetesmarkerna och återuppta 
slåtter på gammal ängsmark kan man bevara både 
kulturmiljöerna och kunskapen om traditionella 
jordbruksmetoder. I skogslandskapet finns många 
gånger spår efter tidigare jordbruk, som stenmurar, 
rösen och diken. Det är viktigt att undvika att dessa 
element förstörs vid avverkning och markberedning.

Landsbygdens bebyggelse spänner över många 
tidsepoker, från medeltid och framåt. Den äldre 
bebyggelsen dominerar. Det faluröda trähuset är i 
klar majoritet. Den äldre kulturhistoriskt förankrade 
bebyggelsen är ett positivt inslag i landskapet och 
berikar miljön. Även nyare bebyggelse förankrad i 
byggnadstraditionen i området är gestaltningsmäs-
sigt positivt. Många av ekonomibyggnaderna till 
jordbruket berikar också gestaltningsmiljön. En del 
av dem har hög arkitektonisk standard. Det är viktigt 
att värna och skydda även dessa typer av byggnader.
Tidigare generationer var ofta mycket medvetna om 
samspelet mellan människan och naturen. Genom att 
placera huset i landskapet enligt tradition kan till ex-

empel fuktproblem och vindens negativa inverkan på 
energiförbrukningen minska. Val av traditionella ma-
terial innebär ofta att dessa kan anskaffas i regionen. 
Detta minskar transporterna och sluter kretsloppen. 

7.2  Kulturhistoriskt värdefulla objekt
Kulturminneslagen (KML) omfattar bestämmelser 
kring fasta fornminnen, byggnadsminnen och kyrk-
liga kulturminnen. Tillsynsmyndighet över kultur-
minnesvården är Länsstyrelsen. Plan- och bygglagen 
(PBL) (1987:10) innehåller flera avsnitt som ger 
kommunen möjlighet att ställa krav på och påverka 
kulturmiljöerna. Här finns krav på bland annat kul-
turhistorisk varsamhet vid förändring av alla byggna-
der, kulturhistoriska hänsyn vid planläggning och 
utformning av byggnader men lagen ger även kom-
munen möjligheten att fastställa skyddsbestämmelser 
för särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

Kommunen har flera aktiva hembygdsföreningar 
som står för en stor del av skötsel och bevarande av 
värdefulla kulturmiljöer. Behov finns av att se över 
förekomsten av kulturellt värdefulla objekt i kom-
munen. Kulturvårdsprogram bör tas fram för att 
säkerställa dessas långsiktiga skydd. Det finns en 
hembygdsförening i Finnerödja och en i Laxå.

”Börsen” i Porla. Foto: Laxå kommun.

7.3  Fornminnen
Länsstyrelsen ansvarar för att ett visst antal av länets 
fornlämningar får vård och även blir tillgängliga för 
allmänheten. De som utför vården är i huvudsak 
Skogsstyrelsen, föreningar och markägare. Länssty-
relsen har också som mål att alla fornvårdsområden 
ska ha informativa och uppdaterade informations-
skyltar.
Laxå kommun är rik på fornlämningar och det finns 
många exempel på områden och miljöer som är 
skyddade, inte minst kring Ramundeboda konvent, 
invid Borasjön.
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7.4  Kyrkliga kulturminnen
Det finns ett flertal exempel på kyrkor i kommunen 
som vittnar om historien och utav dessa kan näm-
nas Skagershults gamla kyrka i Hasselfors, byggd 
på 1650-talet. Den utgör är ett exempel på en god 
svensk tradition och karaktäristisk timmerkonstruk-
tion, med tak och fasader klädda av spån. Intill 
kyrkan står också en öppen klockstapel  med brä-
dinklädda snedstöttor och spånklätt tak. Under 1896 
ersattes den av Skagershults nya kyrka.

Ramundeboda kyrka i Laxå är en träkyrka som 
flyttades från sin ursprungliga plats vid Borasjön år 
1899. Den är en spånklädd korskyrka uppförd under 
1686-1688 av brukspatronen Anton von Boij.

Kyrkan i Finnerödja invigdes 1763. Den är uppförd 
i sandsten och ersatte den tidigare träkyrkan som 
uppfördes år 1628. Flera restaureringar har gjorts, 
bland annat under åren 1919-1920, 1960-talet samt 
år 2012..

7.5  Jordbruket
Bålby Gård, sydost om Hasselfors, är ett av få större 
lantbruk i Laxå. Området utgör riksintresse för kul-
turmiljövården och bidrag har betalats ut till närings-
idkaren för att hålla området öppet. Det finns även 
en butik som säljer lokalproducerade produkter, till 
gagn för kommunmedborgare och besökare. Jord-
bruket utgör annars en mycket liten näring i kommu-
nen,  där skogsbruket starkt dominerar. Drygt 85 % 
av kommunens areal utgörs av skog och endast 3 % 
av åkermark. Sveaskog är den avsevärt största skogs-
innehavaren, med omkring 95 % av innehavet.

7.6  Herrgårds- och slottsmiljöer
Lassåna Herrgård i Laxå , med sina nyligen uppförda 
flygelbyggnader, är ett exempel på fin arkitektur där 
herrgården härstammar från mitten av 1700-talet. 
Flygelbyggnaderna, vilka ses från riksväg 205, upp-
fördes år 2008.
Laxå Herrgård och miljön kring den, invid Laxån, ut-
gör ett fint exempel på arkitektur från tiden före vid 
1900-talets allra första början. Byggnaden med dess 
flyglar (vilka är betydligt äldre) har hållits i gott skick 
och miljön är vacker och väl värt ett besök.

Båthuset på Skagersholm (se bild nedan), i sjön 
Skagern, har blivit klassat som kulturhistoriskt 
byggnadsmärke. Detta skedde år 2010 och båthuset 
är därmed skyddat från förvanskning. Det byggdes 
på 1930-talet, exakt årtal okänt, på den gamla pir 
som fanns sedan tidigare. På den övre våningen hade 

konstnären Frans Timén sin ateljé.

Båthuset vid Skagersholm. Källa: Länsstyrelsen i Örebro län.

Skagersholm är annars ett gammalt gods från bruks-
tiden, med anor från början av 1600-talet. Ett bruk 
med smedjor och hamrar byggdes under århundra-
dets senare del.  Skagersholm blev under 1800-talet 
Västergötlands största bruk och genom historien har 
gården bedrivit många olika verksamheter, såsom 
räv- och minkfarm, tegelbruk samt oljefabrik.

Bålby Gård, som även utgör riksintresse för kultur-
miljövård, ligger strax utanför Hasselfors tätort.

7.7  Bruksmiljöer
Röfors, en gammal bruksort 4 km söder om Laxå 
tätort, är vackert belägen längs Laxån. Det finns vissa 
industrimiljöer kvar och en del verksamheter som är 
i gång, även om det har skett en stark nedgång sedan 
glansdagarna. Röfors har kraftigt minskat sin befolk-
ning allteftersom arbetstillfällena har försvunnit. 
Flera flerbostadshus har rivits och den service som 
fanns förr har försvunnit. 
I Hasselfors finns delar av bruksmiljön kvar, främst i 
form av arbetarbostäder men även andra byggnads-
minnen från den tidesperioden i ortens historia. 

7.8  Brunns- och kurmiljö
Porla är en gammal kur- och brunnsort, sydväst om 
Hasselfors. Brunnen dracks ur mellan åren 1724 och 
1939. Det bedrevs även torvbrytning i området, i stor 
skala, och ett samhälle bestående av ett 30-tal bygg-
nader växte fram under 1800-talet. Idag finns hälften 
av byggnaderna kvar, såsom Börsen och Hotellet. 
Flera av byggnaderna är exempel på vacker arkitek-
tur från sekelskiftet 1800-1900, med fasader i trä och 
rikligt smyckade med snickeridetaljer.
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7.9  Järnvägsmiljö
Byggnaderna längs Järnvägsgatan i Laxå, ingår i riks-
intresse för järnvägen och utgör fina exempel på se-
kelskiftesarkitektur, 1800-1900-tal.. Det är av största 
vikt att miljön bevaras och utvecklas på ett varsamt 
sätt så att inte de kulturhistoriska värdena förvanskas 
eller försvinner och att syftet med riksintresset går 
förlorat.

7.10  Hembygdsrörelsen
Det finns flera aktiva hembygdsgårdar i kommunen, 
bland annat i Finnerödja. Här finns ett femtontal
återuppförda och ditflyttade byggnader, i ett område 
invid E20, i den södra delen av Finnerödja. 

Ramundeboda-Laxå hembygdsförening håller till i 
en av flygelbyggnaderna vid Laxå Herrgård och loka-
lerna innehåller stora mängder material, inte minst 
från brukstiden. 

  

 
 

 

 
    

8. Befolkning, bostäder och 
 boende

Laxå kommun har idag en befolkningsmängd av 
omkring 5.600 personer. En rimlig målsättning är 
att kommunen kan öka något varje år, vilket skulle 
innebära att kommunen når de 5.700 invånare som 
anges ovan, år 2035.

Åldersfördelningen är sådan att andelen invånare, i 
åldern 65 år och äldre, är mycket stor i förhållande 
till övriga åldersgrupper. Andelen invånare i fertil ål-
der är låg vilket innebär att barnafödandet blir lågt i 
förhållande till antalet invånare som dör vilket skapar 
ett underskott. Detta måste i sådana fall balanseras 

upp av inflyttande till kommunen. Kommunen behö-
ver därför locka till sig yngre mäniskor för att på så 
sätt få till stånd ett ökat barnafödande. 

Laxå kommun har en stor andel villor, där de allra 
flesta härstammar från 1970-talet och tidigare. En-
dast ett fåtal nya villor i Laxå tätort har byggts och 
det skedde på 1990-talet. Möjligheten att bygga nya 
villor är starkt begränsat inom tätorterna då mark-
nadsvärdet blir så lågt jämfört med vad det kostar 
att bygga dem. Bankerna har oftast ingen möjlighet 
att bevilja lån. Närhet till en sjö kan dock möjliggöra 
nybyggnation då marknadsvärdet stiger dramatiskt, 
framförallt om det kommer att innebära sjöutsikt. 
Att etablera ett bostadsområde nära en kollektivtra-
fikanläggning, såsom Laxå Resecentrum, kan också 
vara attraktiv då möjligheten till pendling till arbete 
och studier underlättas och på så sätt kan betinga ett 
högre marknadsvärde även om det inte kommer upp 
i det som gäller för närhet till sjöar. 

Andelen boende på landsbygden är omkring 40 % i 
Laxå kommun. Landsbygden utgör en viktig resurs 
och det är av största vikt att den utvecklas och behålls 
levande. 

Det finns också många fritidshus i kommunen. Dessa 
blir inte sällan omvandlade till permanentboende, 
vilket kommunen anser är positivt. 

8.1 Boende i flerbostadshus 
AB Laxåhem, det kommunala bostadsbolaget, är den 
största aktören på uthyrningsmarknaden. De har 
omkring 550 lägenheter i sitt bestånd, fördelade på 
de tre tätorterna Laxå, Finnerödja och Hasselfors. 
Utöver Laxåhem finns några mindre hyresvärdar 
som tillsammans förfogar över ca 180 lägenheter, 
fördelade på samtliga fyra tätorter. 

8.1.1 Traditionella hyresrätter 
Laxåhem har lägenhetsbestånd i Laxå och Finnerödja 
tätorter. Centralorten Laxå har den största andelen 
av dessa. Privata värdar hyr ut lägenheter i samtliga 
tätorter, varav i Röfors ca 20, i Finnerödja och Has-
selfors tätort ca 25 vardera och resterande 
i Laxå. 

8.1.2 ”Seniorboende” 
Ett seniorboende innebär i princip att en nedre ål-
dersgräns sätts på ett specifikt boende, exempelvis 50 
eller 59 år, för att de som önskar kan hamna i ett 
område där de kan finna personer i sin åldersgrupp. 
Ofta handlar det om att dessa boenden har tillgång 
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till olika gemensamma lokaler och utrymmen där 
man kan samlas för att umgås eller göra vissla sysslor 
och hobbies osv. 

Laxåhem förfogar över ett 50-tal seniorlägenheter. 
Genom  ombyggnation av traditionella hyresrätter 
har attraktiva seniorlägenheter tillskapats centralt 
i Laxå tätort. Behovet av fler liknande lägenheter 
är idag inte så stor men alternativa lösningar kan 
komma att bli aktuella framöver. 

Ombyggda lägenheter till ”seniorboende”. Foto: Kenneth Berglund.

8.2 Boende i en- och tvåbostadshus
Laxå kommun är präglat av en småskalig bebyg-
gelse där det stora flertalet lägenheterna är förlagda 
til en- och tvåbostadshus. Många fritidshus finns 
i kommunen och tendenser är att dessa allt oftare 
används som året-runt-boende vilket kommunen ser 
positivt på. En permanentering av dessa bostäder gör 
att det blir positiva kringreaktioner med ett utökad 
kundunderlag till buikerna i kommunen samt ökade 
skatteintäkter.

8.2.1 Villor och fritidshus
Tätorterna domineras av villor samtidit som de 
blandas med flerbostadshus, där andelen varierar. 
Landsbygden präglas av villor och fritidshus till över-
vägande del.

8.2.2 Radhus, parhus och liknande
Radhus och parhus är förlagda till i första hand Laxå 
och de större tätorterna. Kommunen ser positivt på 
ett utökad bestånd av denna typ av boende då det 
finns en brist i kommuen vilket gör att det inte kan 
erbjudas tillräckligt många attraktiva bostäder till de 
som efterfrågar dem.

 

 

 

 

 
 

 
 

9. Landsbygdsutveckling
Vad som räknas som landsbygd finns inte helt uttalat 
och det är upp till kommunen att göra bedömningen 
vad som är landsbygd och/eller inte.  Befolknings-
mängden är nästan 5.600 vilket generellt sett gör att 
Laxå kommun anses vara en landsbygdskommun. 
Laxå tätort, med sina omkring 3.000 invånare kom-
mer att behandlas mer utförligt i den fördjupning 
som ligger sist i översiktsplanen.

De övriga tätorterna ingår därmed i begreppet lands-
bygd, tillsammans med övriga delar av kommunen. 
Varje tätort beskrivs däremot i korthet nedan och 
de möjligheter till utveckling som finns för dem. En 
karta visar också de tänkbara områden som finns 
för utveckling, för respektive ort, i närheten av och i 
densamma. Kopplat till detta kommer ytterligare ut-
redningar göras för att se vilka möjligheter som finns 
till verksamhets- och boendeutveckling på landsbyg-
den, både inom och utanför strandskyddat område. 
Detta kommer att göras grundligare i samband med 
att ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, avseende 
LIS-områden (Landsbygdsutveckling i Strandnära 
Lägen) tas fram. Arbetet med detta pågår. De skraf-
ferade områdena, inom strandsskyddszon, betecknas 
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utredningsområden för tydlighetens skull. 
Den utveckling som sker på landsbygden är begrän-
sad vilket innebär att belastningen på miljön om en 
förfråga om etablering inkommer till kommunen 
är försvinnande liten. Kommunen har dock altid 
ambitionen att informera intressenter om vikten av 
att tänka och agera miljömedvetet och förespråka 
energieffektiva uppvärmningssystem, bra vatten- och 
avloppsanläggningar, miljövänligt material samt 
korta transporter av material vid byggnation etc.

Kommunen ska i första hand planera för utveckling 
av landsbygden i närheten av befintlig kollektivtrafik, 
där så är möjligt, för att stärka den. Samtidigt kan 
ett nytt bostadsområde skapa förutsättningar för att 
underlag för kollektivtrafik finns. 

Påverkan på riksintressen:
Den utveckling som sker på landsbygden ska beakta 
och tillgodose de riksintressen som finns så att syfte-
na med dessa inte förvanskas. Vid bygglovshandlägg-
ning, detaljplaneläggning och andra förfrågningar  
ska detta beaktas.     

9.1 Finnerödja
Finnerödja och Tived har sedan tidigare gjort lokala 
utvecklingsplaner som också bör beaktas i revide-
ringen av ÖP:n. I Finnerödja har framförallt OBH 
Nordica haft en omfattande tillväxt och idag är Fin-
nerödja centrallager för alla nordens länder med ca 
15.000 kvm lageryta, varav 3.000 kvm är höglager. 
OBH Nordicas utveckling innebär också stora på-
frestningar på samhället på grund av den ökande 
tunga trafiken. Idag är enda vägen till industriområ-
det genom Finnerödja och delar av tätortsbebyggelse. 

Sedan tidigare finns en projektering av en ny väg 
från gamla E 20 till industriområdet där bland andra 
OBH Nordica har sin verksamhet. Projektet har 
också lyfts in i Länstransportplanen 2014 – 2025 som 
en brist vad gäller trafiksäkerhet, miljö och närings-
livsutveckling. Ett område för industri, med koppling 
till den önskade nya industrivägen, finns i Finneröd-
jas nordvästra del, med god anslutning till E20.

Då järnvägen går igenom Finnerödja ser kommunen 
gärna att ett framtida tågstopp blir aktuellt för att öka 
tillgängligheten samt locka fler att använda kollektiv-
trafik.

2013 färdigställdes den del av cykelvägen som sak-
nades mellan Laxå och Finnerödja vilket gör att den 
efterlängtade delen äntligen kan användas och binda 

samman de två största tätorterna. Trafikverket gav 
bidrag till detta.

Utveckling av orten sker bäst genom att befintliga 
obebyggda fastigheter bebyggs samt att attraktiva 
miljöer i ortens närhet utreds, alltid utifrån ett håll-
barhetsperspektiv. Detta sker i samband med arbetet 
med det tematiska tillägget avseende LIS. Kartan på 
nästa sida visarpå utvecklingsområden i Finnerödja 
samt visar var den nya industrivägen föreslås anläg-
gas. Riksintresset för järnvägen ska dock beaktas och 
tas hänsyn till så att syftet med det inte förvanskas.

Finnerödja kyrka.

Utveckling av områden för verksamheter och  bostä-
der utanför Finnerödja tätort, behandlar i det tema-
tiska tillägget till översiktsplanen, avseende lands-
bygdsutveckling i strandnära läge (LIS).

Den service som finns i Finnerödja, i form av försko-
la, skola, livsmedelsbutik samt bank, ska stärkas och 
kunna bibehållas samt helst även utvecklas. Det är 
därför av största vikt att en utveckling kan ske i och 
kring tätorten. Såväl kommunala som privata initia-
tiv ska välkomnas för att få till stånd detta.

Påverkan på riksintressen:
En framtida utveckling av industriområdet i Finne-
rödja kan ha en negativ påverkan på riksintresset för 
järnvägen, Västra stambanan. För att inte detta ska 
ske kommer detaljplanering och exploatering ske så 
att byggnader inte uppförs inom gällande riskavstånd 
från järnvägen (30 meter).
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9.2 Hasselfors 
Hasselfors har med stöd från länsstyrelsen precis fär-
digställt en lokal utvecklingsplan som till vissa delar 
har vävts in i Hasselfors del av översiktsplanen. Här 
finns bl.a. förslag om industriområden och andra 
utvecklingsområden. Setra Hasselfors sågverk har de 
senaste åren gjort stora investeringar i Hasselfors. Fö-
retagets behov av mark för utveckling bör tillgodoses 
så långt det är möjligt för att behålla och skapa nya 
arbetstillfällen i Hasselfors. 

Sundets badplats, vid sjön Toften. Foto: Carolina Hillerdal.

Hasselfors Värdshus bedriver verksamhet i Hasselfors 
och erbjuder mat och övernattinng samt olika aktivi-
teter, i en attraktiv och central miljö, invid Svartån. 

Hasselfors saknar livsmedelsbutik varför Hassel-
forsborna måste åka till Laxå eller Mullhyttan för 
att handla. Tillkomsten av en livsmedelsbutik bör 
stödjas för ortens framtida utveckling även om det  
inte bedöms vara möjligt på grund av ett alltför lågt 
kundunderlag. Skulle en förfrågan inkomma stäl-
ler sig kommunen positiv till den då det skulle vara 
mycket positivt för  orten.

När det gäller offentlig service så är detta starkt 
begränsat. Hasselfors skola har nyligen lagts ner och 
eleverna körs istället till Laxå tätort. Det bibliotek 
som fanns i skolan följde också samma väg. Förskola 
finns idag i Hasselfors och kommer att göra så även 
inom överskådlig framtid. En fullstor idrottshall 
finns centralt i orten, vilken nyttjas av föreningar och 
privatpersoner, både från kommunen men även från 
Mullhyttan och andra områden i ortens närhet.

Setra är den största arbetsgivaren och den verksam-
het som bedrivs i Hasselfors är mycket viktig för 
tätorten och genererar många arbetstillfällen. Verk-
samheten utvecklas hela tiden villket är positivt för 
hela bygden. Det är av största vikt att detta fortsätter. 
Industriområdet behöver därför utvecklas för att dels 
möjliggöra utvidgning av Setras verksamhet men 

även för att tillgodose eventuella ytterligare exploate-
ringar.

Setra , den största arbetsgivaren i Hasselfors. Foto: Laxå kommun.

Utveckling av orten sker bäst genom att befintliga 
obebyggda fastigheter bebyggs samt att attraktiva 
miljöer i ortens närhet utreds, alltid utifrån ett håll-
barhetsperspektiv. Det kan handla om småhusbebyg-
gelse eller, om behov och efterfrågan uppstår, även av 
mindre flerbostadshus. 

Hasselfors kan med fördel utvecklas utanför dagens 
tätortsgräns. Områden för verksamheter och bostä-
der utreds i samband med arbetet med det tema-
tiska tillägget avseende LIS (Landsbygdsutveckling 
i strandnära lägen).  Utveckling av bostäder och 
verksamheter får dock inte skada riksintresset för 
järnvägen (Värmlandsbanan) som går genom or-
ten. Bedömningen är att ingen bebyggelse kommer 
att placeras på ett sådant avstånd att det innebär en 
inskränkning i syftet med intresset.

Kollektivtrafiken, som består av busservice, till och 
från Hasselfors och till Laxå samt till Örebro via 
Mullhyttan och Fjugesta, är starkt begränsad och 
borde förbättras, dels avseende turtäthet och dels 
avseende linjer. Järnvägen går igenom Hasselfors och 
kommunen ser gärna att ett tågstopp kan komma till 
stånd i framtiden för att öka tillgängligheten samt 
locka fler att använda kollektivtrafik.

Hasselfors läge vid sjöarna Toften och Teen samt 
Svartån är vackert och attraktivt. Möjligheter till 
vistelse i skog och mark samt längs stränderna är 
stora. Bokskogen är ett annat område som lockar 
både lokalt och regionalt. Fler borde få upp ögonen 
för det natursköna område som det faktiskt utgör. 
Toften och Teen erbjuder dessutom bra fiskevatten, 
vilka är tillgängliga dels för dem som vill fiska längs 
stränderna men även för dem som istället väljer att 
göra det från båt. Det finns flera iläggningsplatser för 
småbåtar för att möjliggöra detta.
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9.3 Röfors
Röfors är en liten tätort med omkring 150 invånare. 
Tidigare skola och förskola samt annan service har 
efterhand försvunnit från orten. Det finns idag ett 
vandrarhem samt en fin och populär lekplats. Ide-
ella krafter har dessutom byggt upp en naturskön 
och trevlig miljö för friluftsverksamhet (boule och 
grillning samt lekredskap m.m) längs Laxån. En 
paintballbana har utvecklats och byggts upp, genom 
vandrarhemmets försorg, vilken har blivit populär 
och välbesökt. 

Lekplatsen i Röfors med vandrarhemmet i bakgrunden.  
Foto: Kenneth Berglund.

Den bruksmiljö som till viss del finns kvar används 
idag till ett flertal andra verksamheter. Industriområ-
det är förhållandevis välutnyttjat men det finns plats 
för fler etableringar. Det finns även ett industriom-
råde vid Västra Laxsjön där det pågår verksamheter.

Röfors Folkets Hus-föreningen är en mycket aktiv 
förening som engagerar sig i många frågor kring ut-
vecklingen i tätorten och håller i ett flertal aktiviteter 
såsom ”Röforsdagen” och filmvisningar m.m. 

Kommunikationerna består av bussförbindelser 
med Askersund och Laxå. Det är ett fåtal turer varje 
vardag och det vore önskvärt att den srvicen utveck-
las med en eller ett par turer samt bättre service på 
helger.

Utveckling av orten sker bäst genom att befintliga 
obebyggda fastigheter bebyggs samt att attraktiva 
miljöer i ortens närhet utreds, alltid utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv. Detta avser både bostäder 
och verksamheter och sker i samband med arbetet 
med det tematiska tillägget avseende LIS. Behovet av 
flerbostadshus i Röfors bedöms som liten men skulle 
det finnas intresse och initiativ utifrån så ställer sig 
kommunen positiv till detta. Allt som kan trygga, 
stärka samt om möjligt utveckla servicen är positiv 

för tätorten och dess omgivning men även för kom-
munen i sin helhet. Det finns ääven ett område södor 
om Röfors, i närheten av riksväg 205 mellan Laxå 
och Askersund, som är intressant att utveckla för 
bostäder, med en vacker utblick över Västra Laxsjön.

Kartan på motsatt sida visar de utredningsområden 
som finns i närheten av och utanför Röfors.

Påverkan på riksintresse:
Det finns inga riksintressen inom eller angränsande 
till området.
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9.4 Tived/Sannerud
Tived/Sannerud utgör en liten ort i Tivedsområdet 
med omkring ett 100-tal invånare. Orten ligger na-
turskönt längs med Undens östra strand och Tiveds 
kyrka, med omgivande kyrkogård, har ett fantastiskt 
läge med storslagen utsikt. Det finns i Sannerud 
bland annat en förskola, vilken drivs i kommunal 
regi, och en lanthandel, som bland annat säljer speci-
aliteter från närområdet. Butiken är mycket populär, 
dels från lokalbefolkningen, dels övriga kommunme-
dborgare och dels många besökare och turister från 
andra län men även utländska.
 
Sannerudsmarken är en årlig begivenhet som lockar 
10.000-tals besökare och som är mycket populär och 
välkänd både regionalt och lokalt.

De flesta människor i Tiveden bor annars utspritt 
på gårdar eller torp ute på landsbygden. De areella 
näringarna har under åren avtagit i omfattning och 
människorna driver oftare sina gårdar med skogs- 
och lantbruk på deltid och har andra jobb för sin för-
sörjning. Turismen är den näring som växer starkast 
i området. Tack vare nationalparkens attraktionskraft 
med över 100.000 besökare årligen så har många 
turistentreprenörer startat upp verksamhet. Flera av 
gårdarna driver numera turismverksamhet som logi, 
mat, konferens eller aktiviteter. 

Tiveds kyrka. Foto: Laxå kommun.

Den stora turistströmmen gör att behovet att trans-
portera dessa från exempelvis Laxå är stort. Utvid-
gade och nya busslinjer, eller motsvarande service är 
nödvändig för att göra området attraktivt och locka 
ännu fler att besöka och bosätta sig.

Utveckling av orten sker bäst genom att befintliga 
obebyggda fastigheter bebyggs samt att attraktiva 
miljöer i ortens närhet utreds, alltid utifrån ett håll-
barhetsperspektiv. Detta sker i samband med arbetet 
med det tematiska tillägget avseende LIS.  Kartan 

nedan visar de utredningsområden som finns i när-
heten av och utanför Tived/Sannerud. Vilken form 
av boende som bedöms vara aktuellt kan variera och 
kommunen ställer sig positiv till olika initiativ som 
kan utveckla Tived och därmed hela bygden. Många 
vill bo kvar i eller i närheten av orten varför olika 
typer av boende, såsom seniorboende eller liknande 
kan vara tänkbart och möjligt på sikt.

Påverkan på riksintresse:
För att tillgodose de riksintressen som finns i om-
rådet så ska exploatering och byggnation ske på ett 
sådant sätt att det hålls ett avstånd mellan stranden 
och tillkommande bebyggelse för att möjliggöra för 
det rörliga friluftslivet och turismen att fritt kunna 
nyttja området närmast sjön. Endast bryggor samt 
gång- och cykelvägar ska tillåtas på områdena när-
mast stranden. De naturvärden som finns kan på 
så sätt också skyddas i stor utsträckning. Genom 
att endast tillåta varsam gallring kan den biologiska 
mångfalden bibehållas och/eller utvecklas.
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9.5 Porla
I Porla Brunn startades kurortsverksamheten re-
dan på 1700-talet. Många kända svenskar som t. ex. 
Selma Lagerlöf har stärkt sin hälsa av det välsmakan-
de källvattnet. Porlavatten som i början av 1920-talet 
fram till för några år sedan tappades på flaskor i 
Porla vattenfabrik, serveras idag via vattenautomater 
på många arbetsplatser och offentliga miljöer. Många 
av de gamla brunnsbyggnaderna finns fortfarande 
kvar och är numera tillgängliga för turister. Under 
brunnskupolen kan man fortfarande dricka brunn.

Vattenfabriken  finns fortfarande kvar, men är den 
enda arbetsplatsen med flera anställda. Flera försök 
har gjorts för att attrahera turister till den gamla 
kurorten, men av olika anledningar har verksamhe-
terna lagts ned. Idag bedrivs ingen turismverksamhet 
i Porla.

Porla slott. Foto Laxå kommun.

Möjligheten till utveckling i Porla bedöms vara liten 
eller rentav obefintlig. Däremot är det önskvärt att 
de byggnader som finns kvar hamnar i någons ägo 
och förvaltas och samt sköts så att den kulturmäs-
sigt värdefulla miljön inte förvanskas  eller på sikt 
försvinner. Det finns i Porla ett flertal arkitektoniskt 
vackra och intressanta byggnader vilka kommunen 
gärna ser 

Påverkan på riksintresse:
Det finns inga riksintressen inom eller angränsande 
till området.
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På tur vid Kråksjöåsen. Foto: Carolina Hillerdal.

10. Offentlig service

10.1 Barn och utbildning samt kultur och 
 fritid

Övergripande fokusområden är folkhälsa och hållbar 
utveckling för samtliga verksamheter inom barn- och 
utbildningsnämndens ansvarsområden. 

10.1.1 Fritid,  kultur och bibliotek
Föreningar och andra organisationer är viktiga resur-
ser för kommunens samlade fritidsverksamhet. Det 
finns kommunala badplatser i alla kommundelar och 
vandringsleder som genomkorsar den. Kommunen 
har även ett rikt utbud av idrottsanläggningar i form 
av idrottshallar och fotbollsplaner. Kommunen driver 
en fritidsgård i Laxå tätort. Fritidsgårdar i övriga 
kommundelar är föreningsdrivna med kommunalt 
stöd. Biblioteket bildar basen för kommunens kultur-
verksamhet. Varje skola har skolbibliotek som drivs 
av folkbiblioteket. Verksamheten ska bidra till att 
höja kommunens attraktionskraft samt ge möjlighet 
till god livskvalitet och en aktiv och positiv fritid.

10.1.2  Förskola 
Det finns två förskolor  i Laxå tätort, i Finnerödja, 
Hasselfors och Tived finns det  en förskola. Målgrup-
pen omfattar barn i ålder 1 - 5 år. Alla 3-5-åringar 
erbjuds att gå i allmän förskola 15 timmar i veckan 
under skolåret utan avgift. I Laxå, Finnerödja och 
Hasselfors är beläggningen hög.  Behovet av barn-
omsorgsplatser kommer att öka då kommunen har 
beslutat ta emot kommunplacerade nyanlända. När 
nya lokaler för förskolan Linnean står klar blir det en 
avdelning till som gör att vi kan tillgodose behovet av 
platser. 

Förskolorna arbetar utifrån nationella dokument, 
Lpfö 98 och de lokala arbetsplanerna. För att nå lik-
värdighet anordnas pedagogiska nätverksträffar för 
personal i förskolan. 
”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt läran-
de. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för 
alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen 
en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran 
och lärande bildar en helhet.”

10.1.3  Fritidshem
Det finns fritidshem i anknytning till kommunens 
F-6 skolor. Förskolan i Tived  och Hasselfors fungerar 
även som fritidshem. Målgruppen för fritidshem-
men är barn i ålder 6-12 år. Fritidshemmen arbetar 
utifrån nationella styrdokument, Lgr 11 och de lokala 
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arbetsplanerna. Verksamheten på fritidshemmen ska 
vara ett komplement till skolan. Där finns möjlighet 
att fördjupa kunskaperna inom arbetsområden som 
eleverna jobbar med i skolan. Fritidshemmen arbe-
tar också för att barnen  utvecklar social kompetens,  
känner sig trygga och möts med respekt, lärs sig att 
respektera varandras olikheter, tar eget ansvar och 
tänker själva.

10.1.4 Grundskola och förskoleklass
Förskoleklass är en egen skolform som är frivillig och 
skall erbjudas alla barn året före grundskolan. Verk-
samheten är samlokaliserad med grundskolan och 
det finns ett väl utvecklat samarbete. Grundskolan 
är obligatorisk för alla barn. Verksamheten bedrivs 
för närvarande med F-6 organisation i Finnerödja, 
Kanalskolan, för närvarande belägen i tillfälliga 
lokaler på Centralskolan, och Saltängsskolan i Laxå 
tätort. De tre sista åren 7-9 anordnas för alla elever i 
Centralskolan. Kommunfullmäktige har beslutat att 
samtliga elever från årskurs 4-6 ska få sin utbildning 
på Centralskolan från och med 2014. Kanalskolan 
Förskoleklass – årskurs 3 och förskolan Linnean ska 
få nya lokaler belägna i anslutning till Centralskolans 
område. Förskoleklass och grundskolan följer Lgr 11 
och de lokala arbetsplaner som är framtagna utifrån 
politikernas mål.

Det sammanlagda barn- och elevantalet förväntas 
öka något om de kommunplacerade nyanlända blir 
kvar i kommunen. Det är dock svårt att göra prognos 
men man räknar med att 25% av de nya kommun-
innevånarna är barn mellan 0-16 år. Behovet blir i 
huvudsak i Laxå.

10.1.5 Särskola
Särskolan är en egen skolform. Studier enligt sär-
skolans kursplaner beslutas av verksamhetschef.  
Eleverna inkluderas i grundskolan eller ansöker om 
skolgång i annan kommun. 

10.1.6 Elevhälsa 
Barn och elever i Laxå kommun ska ges förutsätt-
ningar till god fysisk och psykisk hälsa. Alla som ar-
betar i förskolan och skolan har ansvar för att samt-
liga barn och elever får stöd och motiveras till att leva 
på ett sätt som ger dem möjlighet till ett gott liv. 

10.1.7 Hållbar utveckling
Förskolan och skolan i Laxå kommun ska vidareut-
veckla det pågående miljöarbetet.

Gymnasium och vuxenutbildning.

Ansvaret för utbildning efter grundskolan delas med 
Askersunds och Hallsbergs kommuner i ett kommu-
nalförbund,  Sydnärkes Utbildningsförbund. Det är 
direktionen för Sydnärkes Utbildningsförbund som 
har ansvar för att erbjuda bredd och kvalitet som 
motsvarar elevernas behov och önskemål.

 

 
 

 
 

 
 

 
 

10.2 Socialtjänst och omsorg

10.2.1 Vård och omsorg 
Kommunen ingår i sjukvårdsområde väst i Örebro 
län. Det innebär att länsdelssjukhuset finns i Karl-
skoga. I kommunen finns en vårdcentral samt en 
folktandvård. Dessutom finns en stationär ambulans.

Björkhagens servicehus. Foto: Laxå kommun.
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Laxå kommun har även ett omfattande hälso- och 
sjukvårdsansvar genom den kommunala hemsjuk-
vården som utför insatser i hemmet genom kom-
munalt anställda sjuksköterskor, arbetsterapeuter 
samt undersköterskor. Den kommunala hälso- och 
sjukvården omfattar även del av psykiatrin samt LSS-
verksamhet (LSS - Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade).  

10.2.2 Hemtjänst 
I kommunen utförs hemtjänstinsatser för att våra 
kommuninvånare med stora funktionsnedsättningar 
skall kunna bo kvar ”hemma” . Hemtjänstgrupper 
bemannas med företrädesvis undersköterskor och 
finns i centralorten men även i Hasselfors och Fin-
nerödja. Även insatser i form av dagverksamhet samt 
dagcentralsverksamhet finns i centralorten. Här är 
även föreningslivet involverat. 
Som ett komplement till hemsjukvård och hemtjänst 
finns möjlighet att erbjuda våra kommuninvånare 
korttidsvård samt växelvård, för att mobilisera för ett 
kvarboende i det egna hemmet.

10.2.3 Särskilda boenden 
Laxå kommun har särskilda boenden för äldre med 
demenssjukdomar, äldre med funktionsnedsätt-
ningar samt för kommuninvånare med psykiska 
funktionsnedsättningar. Dessutom finns boenden för 
personer som drabbats av olika skador i sin utveck-
ling. 

Särskilda boenden för äldre finns i centralorten Laxå 
men även i Hasselfors och Finnerödja. Boenden för 
personer med psykiska och utvecklingshämmade 
funktionsnedsättningar finns i Laxå. 

10.2.4 Sociala insatser i övrigt
I kommunen finns stöd att erhålla via socialtjänsten 
i form av ekonomiskt bistånd. Även insatser till barn 
och familjer kan erhållas från socialtjänsten. Här 
finns även möjlighet till öppenvårdsinsatser i kom-
munen men dessutom möjlighet att få utredas och 
behandlas för missbruk eller andra sociala svårighe-
ter. Kommunens socialtjänst tar även hjälp av vård-
givare utanför kommunen.
 
I kommunen finns ett dagcenter riktad mot gruppen 
funktionsnedsatta som har LSS-beslut. Utöver den 
kommunala verksamheten finns även möjlighet att i 
samarbete med kommunens företag och föreningar 
erbjuda externa arbetsplatser.
 
Kommunen har även en rådgivnings- samt 

skuldsaneringsfunktion.

 

 

11. Näringsliv 

Laxå kommun har ett näringsliv som främst riktar in 
sig på och består av tillverkningsindustri. Inom tjäns-
te- och servicesektorn sker det dock en stark utveck-
ling vilket gör att näringslivet får en allt större bredd 
vilket gör att en allt större andel kvinnor finner ar-
bete mot att det tidigare har dominerats av mansdo-
minerade yrken. Det är en utveckling som kommu-
nen ser positivt på och vill uppmuntra. Utvecklingen 
sker främst invid eller nära kommunikationsstråk, 
såsom E20, riksväg 205 och Västra stambanan, men 
även utveckling av verksamheter sker på landsbyg-
den vilket är positivt för att hela kommunen ska bli 
livskraftig och attraktiv. Det är samtidigt viktigt med 
verksamheter i närhten av Laxå resecentrum, då det 
är en stor andel inpendlare till kommunen.

11.1 Industrier och andra verksamheter
Kommunes näringsliv består till stor del av tillverk-
ning, även om tjänstesktorn ökar alltmer, vilket gör 
att arbetsmarknaden blir bredare. Detta lockar där-
med fler kvinnor vilket är en framgångsfaktor. 

De största arbetsgivarna i kommunen är ESAB, Setra, 
Stellana, Talent Plastics, Laxå Special Vehicles  och 
OBH Nordica. Industriområden fins i tätorterna 
Laxå, Finnerödja, Hasselfors och Röfors. Översikts

Laxå Special Vehicles i Laxå tätort. Foto: Laxå kommun.
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planen föreslår i första hand en utvidgning av dessa 
områden istället för att ianspråkta ny mark för detta 
ändamål. 

11.2 Handel
Det finns en ICA-butik i Laxå tätort, tillsammans 
med annan grundservice inom handelssektorn. Flera 
etableringar är förlagda till området närmast E20 
medan viss service finna i centrum. Det finns anled-
ning att tro att en koncentrering till E20 kommer att 
bli mer aktuell även om behovet av centrumnära ser-
vice är mycket viktigt för dem som bor i centralorten.

Finnerödja har en ICA-butik vilken försörjer själva 
tätorten samt omkringliggande landsbygd med 
baslivsmedel. Många turister och besökare använder 
sig av butikens utbud, inte minst under sommarsä-
songen.

Sannerud har en lanthandel vilken utgör en viktig 
handel i den sydöstra delen av kommunen. Många 
besökare och turister, utöver de som bor i orten, nytt-
jar butikens utbud och de specifika produkter som 
den saluför och tillhandahåller.

11.3 Areella näringar

11.3.1 Jordbruk
I Laxå kommun är andelen brukad jord liten. Den 
samlade åkerarealen motsvara drygt 2 % av kom-
munens yta. De två största gårdarna, Bålby gård och 
Skagersholms gård, brukar totalt ca 400 ha. Merpar-
ten av den totala åkerarealen används till slåtter och 
betesvall. Endast en mindre del används till produk-
tion av spannmål.

Runtom i kommunen fins ett antal jordbruk som 
bedrivs på hel- och deltid. Dessa har en stor bety-
delse för att det öppna kulturlandskapet bevaras. Den 
mosaik av kulturlandskap, sjöar, våtmarker och sko-
gar, som vi har i t.ex Tiveden,  bidrar till den attrak-
tion som området har för boende ocjh besökare. De 
jordbrukare som är verksamma i kommunen gör en 
viktig insats för bevarande och utveckling av kultur-
landskapet.

En förutsättning för att jordbruket ska kunna leva 
vidare är att det finns ekonomiska möjligheter. I vissa 
fall kan stöd ges. Idag försöker jordbrukare att hitta 
inkomstkällor som komplement till de traditionella. 
Exempel på detta är att investera i vindkraftverk, in-
komster kopplade till turistnäringen, vidareförädling 
av produkter och råvaror.

11.3.2 Skogsbruk
Laxå kommun består till stora delar av skog och myr-
mark, som i huvudsak ägs av Sveaskog. Kommunens 
landareal är ca 600 km2 varav 96 % är skog. Sveaskog 
äger största delen av denna yta. Andra större skogs-
ägare är Ramsnäs gård och Grimstens häradsallmän-
ning. Genom bildandet av Tivedens nationalpark och 
sex naturreservat skyddas nästan 3 % av landarealen. 
I kommunen har skogen brukats i flera sekler. Bruk 
och industrier har använt ved som bränsle och 
råvara. Trycket på naturskogarna har förekommit 
sedan lång tid tillbaka och i stor omfattning. Idag 
finns endast spillror av naturskog kvar utanför natur-
reservaten och Tivedens nationalpark. Skogsägarna 
av idag tar stor natur- och miljöhänsyn i skogsbruket.

Sveaskog bedriver ett skogsbruk med relativt långt 
gående miljöhänsyn. 

Detta innebär bland annat att:
- all skog är certifierad enligt svensk FSC- standard 
(internationell standard med miljökrav),
- Sveaskog har som mål att minst 20 % av den pro-
duktiva skogsmarken ska användas till naturhänsyn 
och naturskydd. I dagsläget skyddas ca 16 % i regio-
nen, 
- äldre träd och skogsgrupper ska sparas och livsmil-
jöer åt skogens hotade växter och djur skapas och 
bevaras.

Skogsbruket är av stor vikt även om det kan innebära 
en viss negativ miljöpåverkan skapas ett antal arbets-
tillfällen direkt och indirekt. Flera jordbruk är också 
beroende av inkomster från detta. Skogbruket är en 
naturlig del av kulturlandskapet och även en del av 
näringslivet. De senaste åren har andelen skyddad 
mark ökat genom bildandet av nya naturreservat och 
Natura 2000-områden. Nyckelbiotoper och Domän-
reservat kan fås via Skogsstyrelsen.

11.3.3 Fiske
Det finns inga yrkesverksamma i Laxå kommun utan 
det som bedrivs är sport- och fritidssfiske.
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12. Turism och friluftsliv

Laxå kommun erbjuder ett rikt friluftsliv och många 
naturupplevelser. Som turist kan du bo på hotell, 
vandrarhem, pensionat, campingplatser, retreats 
m.m, med närhet till skog, natur och vatten. Padd-
lings- och kanotleder finns det gott om tillsammans 
med ett stort och välutbyggt system av ridleder. Lägg 
där till ett flertal vandringsleder, såsom Munkastigen 
och Bergslagsleden och utbudet blir än mer varierat 
och utbyggt. I Tivedens nationalpark erbjuds också 
ett antal leder med olika längd och svårighetsgrad, 
i ett område rikt av tjärnar, kuperad terräng och 
obrukad skog. Tivedstorp erbjuder övernattning och 
enklare maträtter i en gammal kulturbygd, vilket 
lockar många turister, inte minst från Tyskland och 
Holland.

Kommunala badplatser finns vid Borasjön, Unden, 
Toften, Skagern, Trehörningen samt Östra och Västra 
Laxsjön. 

Många av sjöarna erbjuder ett bra och varierat fiske. 
Det finns exempelvis röding och öring i Unden 
medan det finns ett mer ”vanligt” utbud i Skagern, 
Västra och Östra Laxsjön samt övriga sjöar och vat-
tendrag. Det finns ett flertal fiskevårdsföreningar i 
kommunen som är med och bidrar till att fisket kan 
utvecklas och bibehållas och på så sätt möjliggöra 
för många att fiska. Fiskekort tillhandahålls på flera 
platser i kommunen.

Det finns ett stort och varierat utbud av rid- och 
vandringsleder, som erbjuder naturupplevelser utö-
ver det vanliga. Dessa går igenom varierande terräng 
och naturförhållanden och rundar ofta sjöar och 
vattendrag. 

Campingplatser finns vid Östra Laxsjön (Revelns bad 
och camping), vid Unden (Tivedsbadets camping) 
och Camping Tiveden) samt vid Skagern (Skagerns 
Camping).

Det finns ett varierat utbud av övernattning i Laxå. 

Pensionat och vandrarhem samt hotell finns att tillgå, 
utspridd i kommunen. Många turister nyttjar dessa 
faciliteter, inte minst besökare från exempelvis Tysk-
land och Holland. Tivedstorp erbjuder boende och 
mat ute i skogen, vid ingången till Tivedens national-
park. 

Kolarkojorna i Tiveden erbjuder en annorlunda och 
spännande upplevelse. Rastpunkt Laxå, Pensionat Ti-
veden och Herrgårdshotellet erbjuder hotellvistelse, 
varav två i Laxå tätort och en några kilomter norr 
om Tived/Sannerud. Vandrarhem finns i Laxå och i 
Röfors.

 

  

13. Kommunikationer

Laxå genomkorsas av E20, Västra stambanan, riksväg 
205 och Värmlandsbanan, vilket gör kommunen till-
gänglig på olika sätt. Läget mitt emellan Stockholm 
och Göteborg, med tågförbindelser med Karlstad och 
vidare mot Oslo, är strategiskt. 

Laxå resecentrum, invigt 27 juni 2012, erbjuder 
tåg- och bussförbindelser till ett flertal städer, med 
exempelvis ett 40-tal tågstopp. Högskolan i Skövde 
går att nå från Laxå, vilket även gäller för Universi-
tetet i Örebro. Gymnasiet i Hallsberg är smidigt att 
ta sig till för kommunes ungdomar. Länspendeln, 
mellan Nora, via Örebro och till Laxå är viktig, inte 
minst ur ett regionalt perspektiv. Kommunen är med 
och bidrar för att den ska kunna förverkligas. För 
att möjliggöra att pendeln ska kunna fungera måste 
ett tredje spår tillskapas mellan Hallsberg och Laxå, 
något som Laxå kommun förespråkar och ställer 
sig bakom. Med de klimatförändringar som sker är 
tåg ett av de allra bästa transportmedlen varför mer 
resurser måste sättas in för att få till stånd en utveck-
ling som gör att fler väljer det sättet att åka.
Vidare finns på Laxå resecentrum pendlarparkering-
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ar för bilar och cyklar, en kiosk som också erbjuder 
kaffe, godis, bröd och enklare förtäring, tillsammans 
med turistinformation och taxi. Laxå resecentrum 
är även tillgängligt för alla och erbjuder en smidig 
funktionell och attraktiv miljö, till gagn för alla åld-
rar samtidigt som det möjliggör för många att kunna 
pendla. Ur ett barn-, jämställdhets- och tillgänglig-
hetsperspektiv utgör Laxå Resecentrum ett utmärkt 
exempel på hur alla ska kunna nyttja kollektiv- och 
fritidstrafiken. 

Däremot måste säkerheten vid och på spårområdet 
bli mycket bättre då det idag inte finns någon plan-
skild övergång för resenärer och andra att ta sig över 
spåren. Kommunen påtalar ofta detta för dem som 
ansvarar för säkerheten på och vid spårområdet, och 
kräver åtgärder som ska trygga och säkra människors 
passage mellan plattformarna. Inom några år ska åt-
gärder göras för att komma tillrätta med problemen.
Flera busslinjer knyter samman Laxå kommun med 
intilliggande tätorter och kommuner. Linje 706 tra-
fikerar Laxå-Askersund och går genom Röfors. Linje 
705 går mellan Laxå, Vretstorp och Hallsberg, linje 
761 går mellan Laxå och Finnerödja. Linje 762 går 
mellan Laxå och Hasselfors och linje 513 går mellan 
Örebro-Fjugesta-Mullhyttan till Hasselfors (Svartå). 
Det finns även en linje 811 som trafikerar Laxå-Öre-
bro.. Turtätheten är överlag låg och är till största del 
kopplat till arbete och studier, med vissa undantag, 
där även ett par dagsturer samt någon kvällstur är 
inlagd. 

Laxå kommun har ett intresse av att i framtiden möj-
liggöra för tågstopp i Hasselfors och Finnerödja, som 
ett led i att göra kommundelarna mer lättillgängliga 
samt att möjliggöra för fler att kunna åka kollektivt.

Laxåturen är en anropsstyred service som kan an-
vändas av dem som så önskar. Den servicen behöver 
beställas i förväg. Tjänsten nyttjas av både kommu-
nens medborgare som av turister och andra besökare 
till kommunen.

E20 erbjuder snabb förbindelse, med 2+1-väg genom 
hela kommunen. Europavägen skär igenom Laxå 
tätort och kommer så att göra inom en överskådlig 
framtid. Det har utvecklats en del industrier längs 
E20 i Laxå, tillsammans med en del affärer samt 
restauranger. 

Riksväg 205 går mellan Askersund och Grythyttan, 
genom Laxå, och vägen utgör sjuktransportväg till 
Karlskoga lasarett. Under 2013 slutfördes arbetet 

med cirkulationsplatsen i korsningen E20/riksväg 
205 (mot Askersund), vilket har inneburit att trafik-
säkerheten väsentligen har förbättrats. Standarden 
på vägen behöver förbättras för att kunna erbjuda 
trafiksäkerhet samtidigt som hastigheterna 
80 och 90 km/h ska kunna uppnås. Längs vägen, sö-
der om Röfors, finns skyddsområdet för kommunens 
dricksvattentäkt. Riksväg 205 slingrar sig här fram på 
ett smalt och kurvigt vägavsnitt vilket årligen gene-
rerar olyckor, främst med långtradare. Farligt gods 
får inte transporteras på vägen men det finns många 
exempel på att detta inte efterlevs. Kommunen föror-
dar en ny sträckning, förbi och runt skyddsvattentäk-
ten, eller att åtgärder vidtas för att förbättra de mest 
olycksdrabbade och svåra vägavsnitten.

 
 

 
 

 

 

 

 

 

14. Teknisk försörjning

14.1 Vattenförsörjning
Kommunens verksamhetsområden för vattenförsörj-
ningen (allmänna vattentjänster som även inkluderar 
avlopp) är idag uppdelade på områdena Laxå tätort, 
Röfors tätort, Sannerud, Finnerödja tätort och Has-
selfors tätort. Hushåll inom verksamhetsområdena är 
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anslutna till det kommunala VA-nätet.

Dricksvatten för Laxå, Röfors och Hasselfors tätor-
ter tas från grundvattentäkten vid Norrudden. Även 
Mullhyttan i Lekebergs kommun försörjs med detta 
vatten.

Grundvattentäkten vid Norrudden. Foto: Kenneth Berglund

Finnerödja tätort försörjs lokalt med grundvatten 
och Tived (Sannerud) försörjs lokalt med ytvatten 
från sjön Unden. Vattentäkterna Norrudden och 
Kroa i Finnerödja har vattenskyddsområden efter 
beslut av Länsstyrelsen.

Finnerödja och Tived saknar reservvattentäkt. Mål 
och åtgärder för detta finns beskrivet i den av kom-
munen antagna vattenförsörjningsplanen.

14.1.1 Hushåll med egen brunn
En eventuell anslutning till verksamhetsområdet i 
Finnerödja undersöks för närvarande för fastighe-
terna vid bl. a. Rynningskärren/Paradisbygget.

14.1.2 Grundvatten
Exploatering eller byggande inom vattenskyddsom-
råde ska ske utifrån gällande skyddsbestämmelser för 
området.

14.2 El
Eon är nätägare i Laxå kommun. Avregleringen av 
elmarknaden har medfört att kommunens medbor-
gare fritt kan välja elleverantör. Förfrågningar om att 
förstärka elnätet finns, främst kopplat till den pågå-
ende vindkraftutbyggnaden. I övrigt bedöms elför-
sörjningen vara tillfredställande.

Flera kraftledningar går genom kommunen, dels till-
hörande det regionala nätet och dels stomnätet. Vid 
exempelvis vindkraftsetableringar är det av stor vikt 
att avståndet till dessa nät inte blir för stort då det 
är svårt att få ekonomisk bäring i projektet. Se karta 

under kapitel 15, Riksintressen

14.3 Fjärrvärme
Laxå Värme AB, ägt av Laxå kommun, är det företag 
som förser kommunens medborgare med fjärrvärme. 
Fjärrvärmenätet finns i Laxå tätort och det finns ett 
15 km långt kulvertsystem för att nå de anslutna, i 
dagsläget 186 anläggningar.

Kommunen ser gärna att antalet fastigheter som an-
sluts till fjärrvärmenätet ökar för att på så sätt få till 
stånd en mer miljömässigt hållbar energianvändning.

14.4 Förnyelsebara energikällor
Kommunen ser gärna att fler ställer om till upp-
värmning och drift av byggnader från förnyelsebara 
energikällor. Det innebär att kommunen måste vara 
aktiv i samband med planering och byggande och 
informera om och påverka medborgare och närings-
idkare. I samband med bygglovsprövning och detalj-
planering bör kommunen vara med och informera 
och påverka de som avser att bygga nytt eller byta ut 
energikälla och visa på fördelen med att hitta förnyel-
sebara källor istället för den som redan finns instal-
lerad. Samtidigt är det viktigt att det finns bidrag av 
olika slag för den enskilde att söka för att göra inves-
teringen lite billligare. 

14.4.1  Vindkraft
Vindkraft är en förnyelsebar energikälla som vinner 
alltmer mark i Sverige men även i Laxå kommun. 
Kommunen ställer sig positiv till vindkraft generellt 
och ska verka för att nya etableringar, på lämpliga 
platser i kommunen, kan komma till stånd. 

Många intressen sammanfaller dock vilket gör att 
en avvägning måste göras mellan dessa samtidigt 
som intressena borde kunna gå att förenas och vävas 
samman. Kommunen vill medverka till att Sveriges 
målsättning att uppnå en större andel förnyelsebar 
energi förverkligas, varför den gärna ser att vind-
kraftsetableringar kommer till stånd.

Det handlar dock om att beakta den påverkan som 
vindkrafteetableringar innebär för växt- och djurli-
vet, inte mint för fåglar. Fåglarnas flytt- och flygstråk 
är invanda och verken påverkar dessa, vilket kan leda 
till negativa effekter, innan fåglar hittar alternativa 
vägar.

Kommunen har en nyligen antagen vindbruksplan 
som visar på tänkbara och möjliga områden för eta-
blering av vindkraft. Etableringar av vindkraft kan stå 
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i konflikt med andra intressen varför en bedömning 
får göras från fall till fall, vilket intresse som väger 
tyngre än ett annat eller ifall det går att kompromissa 
så att syftet med intressena ändå kan uppnås. Det är 
viktigt att samråda med berörda parter i samband 
med vindkraftsetableringar så att avstånd till exem-
pelvis, vägar, järnvägar och ledningar uppnås.

Det finns nio uppförda verk i kommunen samtidigt 
som det finns bygglov/tillstånd för ett 10-tal till. 
Samtidigt kommer det flera förfrågningar om nya 
områden för vindkraft. Ett exempel är i Tryssline 
där det finns planer på ca 45 verk, i både Laxå och 
Degerfors kommun. Ett annat är nordöst om Östra 
Laxsjön, där omkring 25 verk planeras, vilka berör 
både Laxå och Askersunds kommun. 

En ny vindkartering har tagits fram, sedan tillkom-
sten av och arbetet med det tematiska tillägget för 
vindbruk i kommunen, och den kommer att arbetas 
in i det tematiska tillägget i samband med att det 
aktualiseras.

Vindkraft behandlas därför inte utförligare i detta 
dokument utan hänvisning sker till det tematiska till-
lägget.

14.4.2 Berg- och jordvärme
Andelen byggnader som använder bergvärme ökar 
stadigt och kommunen ser mycket positivt på detta. 
Jordvärme är ett annat alternativ som vinner än mer 
mark som energikälla och det finnsflera exempel på 
byggnader som använder denna. 

14.4.3 Andra källor
Kommunen ser gärna att solceller och solpane-
ler används som energikällor. Andelen byggnader 
som använder dessa som komplement till annan 
uppvärmning och drift behöver öka för att på sikt 
minska belastningen på miljön. Genom information 
och dialog med medborgare och näringsidkare, vid 
olika sammanhang, kan en större förståelse uppnås 
om vad vi faktiskt kan åstadkomma samt bidra med, 
utan alltför stora ansträngningar och kostnader. 
Genom att ge information om lämplig takvinkel samt 
hur man lämpligast placerar byggnaden för att få bäst 
exponering mot solen kan allt fler nyttja detta energi-
slag och minska behovet av annan och miljömässigt 
sämre källa.

14.5 Fiber och bredband
Laxå kommun har ett väl utbyggt bredbands- och fi-
bernät. Länsstyrelsen har i ett länsomfattande projekt 

försett länet med IT-förutsättningar som gör det till 
landets bästa. 

En utbyggd IT-infrastruktur är en förutsättning för 
att göra kommunen attraktiv och möjlig att bo samt 
vistas i. Detta gäller både inom tätorterna och på 
landsbygden. Att kunna verka hemifrån och vara 
tillgänglig gör att det går att bedriva verksamheter på 
olika platser i kommunen. Detta är en framgångsfak-
tor. Genom att utveckla detta ytterligare och se till att 
fler får tillgång till fiber och bredband kan kommu-
nen bli mer attraktiv att bo och verka i.

14.6 Vatten och avlopp samt avfall

14.6.1 Spillvatten
Inom kommunen finns tre avloppsreningsverk, Laxå, 
Finnerödja och Hasselfors. Laxå sköter avlopps-
reningen för verksamhetsområdena Laxå och Rö-
fors. Finnerödja och Hasselfors renar avloppet från 
respektive verksamhetsområde, Hasselfors tar också 
emot avloppsvatten från Mullhyttan i Lekebergs 
kommun. I Tived (Sannerud) finns två markinfiltra-
tionsanläggningar som sköter avloppsreningen för 
detta verksamhetsområde.

Avloppsverket i Laxå behandlar vattnet mekaniskt 
med avskiljning av grovrens, biologiskt genom bio-
bädd och kemiskt med fällning innan det släpps ut i 
recipienten Laxån och vidare ut iToften. 
Förutom det slam som uppstår i reningsprocessen tar 
verket också emot slam från enskilda brunnar över 
hela kommunen. Slammet avvattnas, ingen rötning 
sker, och långtidslagras för användning i sluttäckning 
av den nedlagda deponin. Funderingar finns hur 
slammet bättre skulle kunna ingå i kretsloppet, t ex 
till åkermark eller som biogas.

Avloppsverken i Finnerödja och Hasselfors är iden-
tiska och behandlar vattnet mekaniskt med avskilj-
ning av grovrens, biologiskt genom aktivt slam och 
kemiskt med fällning. Slutligen finpoleras vattnet i en 
våtmark innan det släpps ut i recipienten, för Finne-
rödjas del Skagersholmsån (Skagern) och för Hassel-
fors del sjön Teen (Svartån). Slammet långtidslagras i 
slamdränbäddar.

Ett långsiktigt arbete pågår med att kartlägga och 
upprätta en åtgärdsplan för att reducera ovidkom-
mande vatten till avloppsverken. Åtgärder kommer 
att krävas både på kommunens rörnät och anlägg-
ningar såväl som hos fastighetsägarna.
14.6.2 Enskilda avlopp 
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Det finns ett antal enskilda avlopp runtom i kommu-
nen och dessa har mer eller mindre  god standard. 
Enskilda avlopp belastar recipienter och bidrar till 
övergödning av  vattendrag. Det finns alltid anled-
ning att se över typ av anläggning samt vilka föränd-
ringar av detsamma som behöver komma till stånd 
för att få ett godkänt avlopp. 

Samtidigt finns det behov av att utöka verksamhets-
området för vatten och avlopp, där så är lämpligt. 
Utökat verksamhetsområde i Finnerödja kan eventu-
ellt bli aktuellt för bl a fastigheterna vid Rynningskär-
ren/Paradisbygget.

14.6.3 Lokalt omhändertagande av dagvatten 
 (LOD)
Lokalt omhändertagande av dagvatten, förkortat 
LOD, är en metod att minska föroreningarna från 
dagvatten genom att infiltrera eller på annat sätt rena 
det direkt istället för att leda bort det till reningsverk 
eller recipient (sjöar eller vattendrag). LOD är önsk-
värt eftersom det håller mängden ovidkommande 
vatten till avloppsreningsverk nere samtidigt som det 
minskar mängden utsläpp i recipienten.

14.6.4 Avfallshantering
Laxå kommuns avfallshantering ska genomföras med 
bästa tänkbara resurshushållning och därmed vara 
en viktig del i att uppnå ett hållbart samhälle både ur 
ett miljö- och samhällsekonomiskt perspektiv. Kom-
munen ska vara ett föredöme i den egna avfallshante-
ringen och ska underlätta för hushållen att uppnå en 
god och miljöriktig resurshushållning. Alla hushåll 
och verksamheter agerar aktivt för att minska mäng-
den avfall och dess farlighet; både genom mindre 
konsumtion samt ökad källsortering av det avfall 
som uppstår. Kommunen har under 2013  antagit en 
ny Renhållningsordning, den innehåller en avfalls-
plan och avfallsföreskrifter. Avfallsplanen anger mål 
och handlingsplan för 2013-2016.

Avfallshanteringen i kommunen drivs idag med 
hjälp av entreprenörer. Det finns ingen avfallsdeponi 
i Laxå kommun. Hushållsavfallet omlastas vid den 
nedlagda deponin Mosjön och körs till förbrännings-
anläggning där det omvandlas till energi som sedan 
används till el och fjärrvärme. Matavfallet sorteras ut 
för att omvandlas till biogas.

Kommunens återvinningscentral finns vid den ned-
lagda deponin Mosjön. Vid återvinningscentralen 
utsorteras hushållens grovavfall, som går till förbrän-
ning och omvandling till energi eller till materialåter-

vinning. 

Vid återvinningscentralen Mosjön finns också en 
återvinningsstation. I Laxå tätort finns tre återvin-
ningsstationer, övriga tre finns i Finnerödja, Hassel-
fors och Tived (Sanneruds) tätorter. Förpacknings- 
och tidningsinsamlingen, FTI, är den organisation 
som förpackningsindustrin skapat för insamling och 
borttransport av uttjänta förpackningar och som 
ansvarar för återvinningsstationerna.

För den nedlagda deponin Mosjön finns en slut-
täckningsplan. Målsättningen är att deponin ska vara 
sluttäckt 2022, detta under förutsättning av tillgång 
till täckmaterial.
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15. Riksintressen
Laxå kommun har många riksintressen och syftena 
med dem ska i största möjliga mån tillgodoses fullt 
ut. I händelse av motstående intressen och konflikter 
mellan dessa ska en sammanvägd bedömning göras 
och en största möjliga kompromiss åstadkommas så 
att syftena inte går förlorade i alltför stor utsträck-
ning. Kommunens utveckling står inte sällan i kon-
flikt med ett eller flera intressen. Det är därför viktigt 
att ur ett hållbarhetsperspektiv göra bedömningar 
från fall till fall och skapa förutsättningar för flera 
intressen att samspela, med ett givande och tagande 
mellan dess syften. 

Riksintresset för totalförsvarets militära del (3 kap 9§ 
andra stycket miljöbalken) kan i vissa fall redovisas 
öppet i översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns 
områden i form av övnings- och skjutfält och flyg-
flottiljer som redovisas öppet, dels områden som av 
sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare har 
oftast koppling till spanings-, kommunikations- och 
underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges kom-
muner är i olika omfattning berörda av riksintresset.
Laxå kommun berörs av stoppområde för höga 
objekt, Karlsborgsområdet, riksintresse för total-
försvarets militära del. Denna påverkan innebär att 
inga höga objekt kan uppföras inom stoppområdet. 
I övrigt finns inga riksintressen som geografiskt kan 
redovisas öppet.
Det generella riksintresset för totalförsvaret kan 
påverkas av uppförandet av höga byggnadsobjekt 
som master och vindkraftverk. Därför bör Försvars-
makten kontaktas i tidigt skede i sådana plan- och 
bygglovärenden. Hela landets yta är samrådsområde 
för objekt högre än 20 m utanför tätort och högre än 
45 m inom sammanhållen bebyggelse. Det innebär 
att alla ärenden avseende höga objekt måste skickas 
på remiss till Försvarsmakten. Detta är aktuellt för 
delar av Laxå kommun, vilka pekas ut, tillsammans 
med övriga riksintressen,  på kartan på föregående 
sida.

15.1 Kultur
Det finns tre områden som utgör riksintresse för 
kulturmiljövården i Laxå kommun.

Laxå: 

Byggnaderna längs delar av Järnvägsgatan i laxå. Foto: Länssturelsen i 
Örebro län.

Motivering:
Stationssamhälle med bebyggelse av sekelskifteska-
raktär. 

Uttryck för riksintresset:
Bostads- och institutionsbyggnader kring Järnvägs-
gatan och Laxå station.

Ramundeboda:

Dubbelkällaren vid Ramundeboda konvent. Foto: Elisabeth Karlsson, 

Länsstyrelsen i Örebro län. 

Klockstapel, gravkor och den så kallade Munkarnas 
mur i Ramundeboda. 

Motivering:
Klostermiljö och anhalt vid den medeltida Eriksga-
tan.

Uttryck för riksintresset::
Lämningar efter senmedeltida kloster- och f.d. kyrk-
plats samt tidigare plats för gästgiveri. Klostret
tillhörde antoniterorden.
Skagershult-Bålby:  

66



Motivering:
Området kring Skagershults gamla kyrka och Bålby 
1700-talsherrgård. (Kyrkomiljö, Herrgårdsmiljö)

Bålby. Foto: Bergslagsbild.

Påverkan:
Samtliga riksintressen för kulturmiljö kommer inte 
att påverkas av riktlinjerna i översiktsplanen. De 
utbyggnadstankar som finns från kommunalt håll 
tangerar inte och/eller berör något område. Skulle 
det komma en förfrågan om etablering externt ifrån 
kommer en bedömning göras om eventuell påverkan 
på riksintresset och hur man på bästa sätt kommer 
fram till en lösning som inte påtagligt förstör dess 
syfte. Detta gäller även om- och tillbyggnader av 
befintliga byggnader och miljöer. 

Utgångspunkten är att flera intressen kan samverka.

Skagershults gamla kyrka. Foto: Bergslagsbild.

15.2 Natur
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1. Vargavidderna:
Ett stort område i kommunens centrala delar som 
berör Degerfors och Laxå kommuner. Vargavidderna 
utgör dels ett myrkomplex med rik flora och fauna, 
dels naturskogspräglade barrblandskogar. Myren 
utgörs av högt värderade platåformigt välvda mossar 
och topogena kärr med ovanlig flora och rikt fågelliv.

Vargavidderna. Foto: Carolina Hillerdal.

Värdeomdöme: 
Vargavidderna utgör dels ett myrkomplex med rik 
flora och fauna, dels naturskogspräglade barrbland-
skogar. Myren utgörs av högt värderade platåformigt 
välvda mossar och topogena kärr med ovanlig flora 
och rikt fågelliv.

Förutsättningar för bevarande: 
Ingen dikning eller torvtäkt. Bl a för landskapsbilden 
är det önskvärt att behålla skogen orörd på myrhol-
marna. Bevarandet av våtmarkernas värde kräver att
områdets hydrologi skyddas mot dränering, vatten- 
reglering, dämning och torvtäkt.

Påverkan:
Riksintresset kan komma att bli berört, framförallt 
i samband med etablering av vindkraft. Det finns 
områden i vindbruksplanen som pekar ut området 
som möjligt för etablering. Genom att placera verken 
på ett visst sätt samt om möjligt minska antalet kan 
syftet med riksintresset ändå uppfyllas även om delar 
av området får stå tillbaka.

2. Stora Källarefallet:

Värdeomdöme: 
Representativt odlingslandskap med öppna f d ängar 
och naturbetesmarker som
utgörs av björkhage och öppen hagmark. Delvis art- 
och individrika växtsamhällen med arter som
darrgräs, ormrot, svinrot, tätört, slåttergubbe och 

stagg.

Förutsättningar för bevarande: 
Fortsatt jordbruk med åkerbruk, naturvårdsinriktad 
betesdrift och skötsel av landskapselement. Restau-
rering av igenvuxna naturbetesmarker. Områdets 
värden
kan påverkas negativt av: Minskad eller upphörd 
jordbruks-/betesdrift skogsplantering på
jordbruksmark, energiskogsodling, spridning av 
gifter eller gödselmedel, bebyggelse,
nydikningar, täkt, luftledningar, vägdragningar.

Påverkan:
Riksintresset kommer inte att påverkas av riktlin-
jerna i översiktsplanen och de utbyggnadsplaner som 
finns för kommunen.
 
3. Skagershultsmossen och Stenhults 
            mossen:

En vidsträckt mosse i kommunens nordöstra del.

Värdeomdöme: 
Myrkomplexet innehåller förutom en rik fauna flera 
myrtyper representativa för
regionen, en excentrisk mosse, en koncentrisk mosse, 
ett topogent kärr och en svagt välvd mosse.

Förutsättningar för bevarande: 
Bevarandet av våtmarkernas värde kräver att områ-
dets hydrologi skyddas mot dränering, vattenregle-
ring, dämning, torvtäkt. Avverkning av sumpskogar,
skogar på fastmarksholmar och i kantzonen bör ej 
utföras.

Skagershultsmossen. Foto: Sture Marklund
Påverkan:
Riksintresset kan komma att bli berört, framförallt 
i samband med etablering av vindkraft. Det finns 
områden i vindbruksplanen som pekar ut området 
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som möjligt för etablering. Genom att placera verken 
på ett visst sätt samt om möjligt minska antalet kan 
syftet med riksintresset ändå uppfyllas även om delar 
av området får stå tillbaka.

4. Rockebro:
Rockebrokärret innehåller topogena rikkärr med rik 
fauna. Rockebro är ett kameområde inom Olsham-
marsåsen med ett välutvecklat åsnät.

Värdeomdöme: 
Rockebrokärret innehåller topogena kärr med rik 
flora.

Förutsättningar för bevarande: 
Inga ingrepp som kan påverka landformer och drä-
neringsförhållanden.
Fortsatt jordbruk med åkerbruk och skötsel av land-
skapselement. Restaurering av igenvuxna marker. 
Områdets värden kan påverkas negativt av: Minskad 
eller upphörd jordbruksdrift, skogsplantering på 
jordbruksmark, energiskogsodling, spridning av gif-
ter eller gödselmedel, bebyggelse, nydikningar, täkt, 
luftledningar, vägdragningar.

Påverkan:
Riksintresset kommer inte att påverkas av riktlin-
jerna i översiktsplanen och de utbyggnadsplaner som 
finns för kommunen.
 
5. Rankemossen: 
En vidsträckt mosse i kommunens nordvästra del.

Värdeomdöme: 
Myrkomplex som är värdefullt p g a frånvaron av 
hydrologiska ingrepp. Därtill finns ett rikt fågelliv.

Förutsättningar för bevarande: 
Hot mot objektet är avverkning i omgivande skogs-
mark, markavvattning, dikning.

Påverkan:
Riksintresset kommer inte att påverkas. Kommunen 
har inga utbyggnadstankar i området. 
 
6. Julösmossen:
En långsträckt mosse som berör Degerfors och Laxå 
kommuner. Området är ett myrkomplex med flera 
mossetyper representerade. 

Värdeomdöme: 
Stort myrkomplex med flera mossetyper represente-

rade. Värdefull fågellokal. Botaniska värden.

Förutsättningar för bevarande: 
Hot mot objektet är skogsavverkning, torvtäkt, 
markavvattning,
dikning.

Påverkan:
Riksintresset kan komma att bli berört, framförallt 
i samband med etablering av vindkraft. Det finns 
områden i vindbruksplanen som pekar ut området 
som möjligt för etablering. Genom att placera verken 
på ett visst sätt samt om möjligt minska antalet kan 
syftet med riksintresset ändå uppfyllas även om delar 
av området får stå tillbaka.

7. Unden:  
Stort område, bestående av själva sjön Unden men 
även ett stort område omkring den. Berör Gullspångs 
och Laxå kommuner.

Värdeomdöme: Unden är en djup klarvattensjö 
(maxdjup 86 m) med artrik fiskfauna. Bl a röding-
bestånd, en storvuxen öringsstam som leker i till-
rinnande bäckar och hornsimpa. Inom delen som 
ligger i V. Götalands län har sjön Velen under flera år 
studerats bland annat för sin säregna hydrologi. Sjön 
Sänningen, som ingår i området på V. Götalands läns 
del, har ett flodkräftbestånd och långgrunda stränder 
med rik flora. Området ligger i zonen mellan de väst-
svenska gnejsarna och östra Sveriges svekokarelska 
bergarter. Dess geologi är särpräglad med vulkaniska 
bergarter vid Lindberga och ultrabasiska bergarter 
vid Velen med bl a brunbräken. I områdets norra del 
finns värdefulla våtmarkskomplex vid Svartsjön och 
Gårdsjön.

Förutsättningar för bevarande: 
Skogsbruk med fortsatt naturvårdshänsyn i skydds-
värda biotoper i skogen och i områden där förut-
sättningar för dessa finns. Även i övrigt bör mark-
användningen ske på sådant sätt att karaktären av 
oexploaterat område består. En mycket god vatten-
kvalitet bibehålls. Kalkning utförs för att motverka 
försurningsskador. Områdesskydd och genomför-
ande av restaureringsåtgärder i bäckar där öringen 
vandrar upp från sjön. Det gäller främst Sågkvarns-
bäcken, Åsebolsbäcken och Fräsebäcken. Natur-
värdena påverkas negativt av: Försurning genom        
nedfall, utsläpp av föroreningar, omföring av lövskog 
till barrskog, dikning, muddring, torvtäkt och byg-
gande i vatten. Andra hot mot bl a de geologiska 
värdena är bergtäkt, gruvverksamhet samt olämpligt 
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lokaliserad bebyggelse och andra anläggningar.

Påverkan:
Riksintresset kan bli berört, främst vid etablering 
av vindkraft. Samtidigt kan fler intressen samverka 
utan att syftena går förlorade. Sammanvägning och 
ensning av intressena är en framkomlig väg för att 
åstadkomma en etablering. Detsamma gäller för eta-
blering/planering av bostäder och verksamheter (se 
kapitel 6 avseende landsbygdsutveckling).

8. Centrala Tiveden:
Stort område i kommunens sydöstra del. Det är ett 
vidsträckt brandpräglat barrskogsområde som är 
opåverkat av senare tids skogsbruk. Spår av äldre 
skogsgenerationer finns, men huvudsakligen har 
området utnyttjats av människan under 1600-tal till 
första hälften av 1900-talet. Området är mycket glest 
befolkat.

Värdeomdöme: Vidsträckt brandpräglat barrskogs-
område som är opåverkat av senare tids
skogsbruk. Spår av äldre skogsgenerationer finns, 
men huvudsakligen har området utnyttjats av
människan under 1600-tal till första hälften av 
1900-talet. Skogshistoriken är väl dokumenterad.
Tiveden är idag ett av de största sammanhängande 
områdena med äldre skog i södra Sverige och
skyddat som nationalpark. I den norra delen av om-
rådet ligger en högt värderad sumpskog.

Förutsättningar för bevarande:
Inget skogsbruk eller annan exploatering av området.

Påverkan:
Riksintresset kommer inte att påverkas. Kommu-
nen har inga utbyggnadstankar i området. Skulle 
det komma en förfrågan om etablering externt ifrån 
kommer en bedömning göras om eventuell påverkan 
på riksintresset och hur man på bästa sätt kommer 
fram till en lösning som inte väsentligt förstör dess 
syfte.

Den fina sandstranden vid Vitsand, i sjön Stora Trehörningen
Foto: Carolina Hillerdal.

71



!(1

0 2 4 6 8 10 km [

Sammanställning riksintressen
för friluftslivet enl. MB 3 & 4 kap

Riksintresse för friluftslivet enligt
MB 3 kap 6§

Riksintresse för det rörliga
friluftslivet enligt MB 4 kap 2§

Tiveden!(1

72



det finns även riksintresse för vindkraft varför det är 
naturligt att väga samman dessa.

Tivedens nationalpark. Foto: Carolina Hillerdal.

15.3 Friluftsliv
Det pågår en nationell översyn avseende områden av 
riksintresse för friluftslivet.

1. Tiveden:
Stort område i kommunens sydöstra del och som 
fortsätter in i Askersunds och Karlsborgs kommu-
ner. Området är flitigt använt av det rörliga frilufts-
livet och lockar ett stort antal besökare och turister 
årligen. Turismen och det rörliga friluftslivet, främste 
det senare, ska beaktas vid bedömning av tillåtlighet 
och exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.

Beskrivning av områdets värden:
Omväxlande, naturskönt landskap. Många sjöar, 
vidsträckta skogar och intressant kulturlandskap. 
Tiveden har kuperad lokalt opåverkad natur. Natio-
nalpark. Intressanta natur- och kulturmiljöer. Goda 
förutsättningar för båt- och kanotsport, cykling, bad 
och skidåkning.
Variationsrik strövterräng. Fritidsfiske. I Vättern fritt 
handredskapsfiske. Turist- och exkursionsområde, 
rik på sevärdheter. Friluftsanordningar och större 
friluftsanläggningar. Camping, stugby, slalombackar, 
cykelleder. Vandringsleder, bland annat Västra Vät-
terleden. Mycket välbesökt.

Förutsättningar för bevarande och utveckling av 
områdets värden:
För att bevara områdets värden för friluftslivet bör 
urskogsliknande skogar lämnas till fri utveckling. 
Karaktären av i huvudsak opåverkat och oexploaterat 
område är betydelsefullt. Skogsbruk i känsliga eller 
frekventerade lägen bör vara naturvårdsinriktat och 
utan större kalavverkningar. Lövskogar, hagmarker 
och rester av odlingslandskap är beroende av fortsatt 
hävd. Landskapsvård och aktiva fiskevårdsåtgärder, 
bland annat kalkning av fiskevatten bör utföras. Till-
gängligheten till stränder och andra attraktiva områ-
den är av vikt. Kanalisering av friluftslivet görs lämp-
ligen med hjälp av leder för att minimera påverkan 
och slitage i de känsligaste delarna av nationalparken.

Påverkan:
Riksintresset kommer inte att påverkas i så stor 
omfattning. Kommunen har inga utbyggnadstankar i 
området. Det finns däremot områden i kommunens 
vindbruksplan som kan innebära att intressen kom-
mer i konflikt med varandra. Skulle det komma en 
förfrågan om etablering externt ifrån kommer en 
bedömning göras om eventuell påverkan på riksin-
tresset och hur man på bästa sätt kommer fram till 
en lösning som inte förstör dess syften. Inom områ-
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15.4 Vindbruk
Det finns tre områden klassade som riksintresse 
för vindbruk, i Laxå kommun. Ett av dessa finns i 
nordväst, nära sjön Skagern, och sträcker sig en bit 
in i Degerfors kommun. Ett annat finns i öster, norr 
om Östra Laxsjön, och sträcker sig in i Askersunds 
kommun. Det tredje ligger i sydöst, i Tiveden, och 
sträcker sig in i Askersunds komun. Det finns även 
ett stoppområde kring Karlsborgs flygplats vilket 
påverkar vindkraftsetablering.

Påverkan:
Riksintresset kan komma att påverkas då flera intres-
sen kan har anspråk på samma område. En ensning 
mellan intressena är dock möjlig varför flera intres-
sen kan samverka, med ömsesidig respekt. Genom 
att lämna vissa avstånd emellan kan intressena i stort 

samspela samt vara förenliga med varandra. 

Kommunens vindbruksplan har utgått från tidigare 
riksintresseområden. Planen behöver uppdateras 
avseende de nya riksintresseområdena. Detta ska ske 
i samband med aktualisering eller ändring.

Riksintresset kommer att påverkas då det i vissa 
avseenden kan få stå åt sidan för andra intressen. 
Samtidigt kommer det finnas möjligheter för många 
vindkraftsetableringar varför vindbruk som förete-
else inte påverkas negativt, generellt sett.
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Riksintresse vindbruk

Karlsborgs övningsflygplats -
stoppområde

Riksintresse för vindbruk
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15.5 Väg
E20:
Viktig transportled för gods och persontrafik som 
går genom kommunen. E20 förbinder Stockholm 
med Göteborg. Någon förändring av vägens sträck-
ning är inte aktuell inom överskådlig framtid och 
kommunen har ingen ambition eller vilja att någon 
ny dragning, framförallt inte förbi Laxå tätort, kom-
mer till stånd.

Kommunens planer och de tankar som finns för att 
möjliggöra etableringar längs E20 är förenliga med 
syftet så länge byggnader placeras på det riskavstånd 
som rekommenderas samt att riktvärden för buller, 
där så krävs, inte överskrids.

 

15.6 Järnväg
Västra stambanan (Laxå-Falköping):
Kommunens planer för att möjliggöra etableringar 
längs Västra stambanan är förenligt med syftet, så 
länge skyddsavståndet och riktvärden för buller kan 
hållas eller, i förekomande fall, ges dispens ifrån. 
Samråd skall i ett tidigt skede hållas med Trafikverket  
i samband med planering för byggnation och verk-
samheter i närheten av Västra stambanan.

Värmlandsbanan (Laxå-Karlstad/Välsviken):
Riksintresset kommer inte att påverkas då kommu-
nen inte har några utbyggnadsområden eller planer 
som berör Värmlandsbanan. Vid eventuella privata 
initiativ till utbyggnad eller nyexploatering ska erfor-
derliga avstånd och riktvärden för buller och vibra-
tioner uppfyllas, för att tillgodose riksintresset.
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75



15.7 Natura 2000, naturreservat och 
         nationalpark.

Naturreservat enligt MB 7 kap 4 §

1. Skagershultsmossen     
Områdets högsta värden består av den stora gölrika 
mossen som ger förutsättning för ett rikt fågelliv med 
flera för trakten sällsynta arter.

Syftet med Natura 2000-området är att anmäld na-
turtyp och arter i området ska bevaras långsiktigt. 
Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet:
Högmossar

Ingående arter enligt fågeldirektivet:
• Smålom
• Bivråk
• Fiskgjuse
• Trana
• Ljungpipare
• Grönbena
• Spillkråka
• Orre

2. Rankemossen     
Se nästa, under Natura 2000.

3. Boramossen
Objektet utgörs av boreal skogs- och myrmosaik som 
genomslingras av Grytebäcken. Terrängen är flack 
och höjdskillnaderna understiger fem meter. 

Kriterier för urval:
• Mindre naturskog
• Värdefull livsmiljö för rödlistade arter
• Hög grad av naturlighet
• Berör befintligt Natura 2000-objekt
• Gränsar till befintligt naturreservat

4. Vargavidderna     
Se nästa, under Natura 2000

5. Rockebro      
Naturvärdet i området består främst i den speciella 
hydrologin och den unika flora och fauna
som uppstår i källområdena. I våtmarksinventering-
en ingår objektet som ”flera mindre myrar
i Gropsjöområdet, Rockebrokärret” och ges högsta 
naturvärdesklass.
Syftet med Natura 2000-området är att naturtyperna 
och ingående arter i området ska bevaras långsiktigt. 

Ingående naturtyper och arter är:
• Öppna svagt välvda mossar, fattiga och interme-

diära kärr och gungflyn 
• Barrskogar på eller i anslutning till rullstensåsar 
• Större vattensalamander

6. Juarbergen 
Naturreservatet Juarbergen består av en mosaik av 
skogsklädda, delvis grovblockiga moränpartier med 
mellanliggande små mossar och kärr.

7. Pippelåsarna     
Starkt kuperat och mycket blockigt område med löv-
barrskog uppkommen efter en stor brand i början av 
1900-talet. Det utgör en sista orörd rest av ett mycket 
större brandområde och har bevarats tack vare den 
oländiga och svårforcerade terrängen. 

Kriterier för urval:
• Större naturskog
• Värdefull livsmiljö för rödlistade arter
• Hög grad av naturlighet.

8. Kråksjöåsen - Kojemossen    
Se nästa, under Natura 2000

9. Getaryggen     
 
Utgör en del av Bosjöåsen - en rullstensås med myck-
er markerad profil i södra länsänden. Syftet med 
reservatet är att bevara de geologisk värdena hos en 
typisk rullstensås.

10. Tutterskulle     
Område kring bergknallen Tuttersulle, några kilo-
meter från Tivedens nationalpark, i sydvästlig        
riktning. Skogen i objektet utgörs huvudsakligen av 
flerskiktad äldre tallskog, i 100-150-årsåldern.

Kriterier för urval:
• Större naturskog
• Representativt för regionen
• Hög grad av naturlighet
• Ingår i ett kluster av värdefulla områden.

Natura 2000 enligt MB 7 kap 27 § och MB 4 kap 8 §

1. Skagershultsmossen      
Se föregående, under naturreservat

2. Rankemossen     
Rankemossens stora naturvärden beror på storleken 
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och att den är helt oexploaterad. Myren har dessutom 
ett rikt fågelliv med bl a orrspel och bedömdes ut-
göra klass 3 i Fågelmyrar i Örebro län. Det är främst 
myrmarken och de ingående myrholmarna som är 
värdefulla ur naturvårdssynpunkt. Skogsmarken är 
till största delen påverkad av skogsbruk.
Syftet med Natura 2000-området är att naturtyperna 
i området ska bevaras långsiktigt. Rankemossen är 
dessutom med i den nationella myrskyddsplanen 
samt hyser stora värden för skogligt naturskydd.

Ingående naturtyper är:
• Dystrofa sjöar och småvatten
• högmossar samt öppna svagt välvda mossar
• fattiga och intermediära kärr och gungfly

3. Vargavidderna     
Mossen har givits högsta klass i länets våtmarksin-
ventering och ingår i Myrskyddsplan för Sverige. 
Vargavidderna ingår sedan 1997 i EU:s Life Taiga-
Myr-projekt. Det finns stora naturvärden knutna till 
de stora mossarna och de omgivande naturskogsar-
tade skogarna.

Syftet med Natura 2000-området är att anmäld na-
turtyp och arter i området ska bevaras långsiktigt. 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet:
• Dystrofa sjöar och vattendrag
• Högmossar
• Öppna svagt välvda mossar, fattiga och interme-

diära kärr och gungflyn
• Västlig taiga
• Skogbevuxen myr

Ingående arter enligt fågeldirektivet:
• Storlom
• Fiskgjuse
• Tjäder
• Trana
• Ljungpipare
• Grönbena
• Spillkråka
• Tretåig hackspett
• Orre

Ingående arter enligt habitatdirektivet:
• Varg
• Lodjur 

4. Rockebro      
Naturvärdet i området består främst i den speciella 
hydrologin och den unika flora och fauna

som uppstår i källområdena. I våtmarksinventering-
en ingår objektet som ”flera mindre myrar
i Gropsjöområdet, Rockebrokärret” och ges högsta 
naturvärdesklass.
Syftet med Natura 2000-området är att naturtyperna 
och ingående arter i området ska bevaras långsiktigt. 

Ingående naturtyper och arter är:

• Öppna svagt välvda mossar, fattiga och interme-
diära kärr och gungflyn 

• 
• Barrskogar på eller i anslutning till rullstensåsar
•  
• Större vattensalamander

5. Kråksjöåsen      
Området omfattar ett markerat parti av den rull-
stensås som sträcker sig i nord-sydlig riktning från 
Kråksjön till Grässjön. Åsen är som högst sex till åtta 
meter hög och omges av ett sjö- och myrlandskap. 
Åsen är bevuxen med nära 100-årig talldominerad 
skog med förekomst av tallöverståndare från forna 
skogsgenerationer .

Syftet med Natura 2000-området är att naturtyperna 
i området ska bevaras långsiktigt. 

Ingående naturtyper är:

• Barrskogar på eller i anslutning till rullstensåsar 
samt

• öppna svagt välvda mossar,
• fattiga och intermediära kärr och gungflyn. 
• Skogbevuxen myr
     
6. Kojemossen       
Den höga naturvärdesbedömningen motiveras av 
det sammanhängande myrområdets storlek och den 
orörda hydrologin. Syftet med Natura 2000-området 
är att naturtyperna i området ska bevaras långsiktigt. 

Ingående naturtyper är:
• Dystrofa sjöar och småvatten samt högmossar 

och västlig taiga

7.  Juarbergen      
Naturvärdena för området är knutna till den natur-
skogsartade skogen och den mångfald av
arter som är knuten dit.
Syftet med Natura 2000-området är att naturtyperna 
i området ska bevaras långsiktigt. 

78



Ingående naturtyp är:
• Västlig taiga

8. Näset       
Betesmarken är upptagen i nationella bevarandepla-
nen för odlingslandskapet. Näset ligger inom ett stort 
område (omfattande östra Unden och dess stränder) 
som är av riksintresse för naturvården. Naturvärdet 
består främst i den rika ängsfloran.
Syftet med Natura 2000-området är att naturtyperna 
i området ska bevaras långsiktigt. 

Ingående naturtyper är:
• Slåtterängar i låglandet
• Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ.

9. Grönelid      
Floran är mycket artrik och innehåller en mängd 
hävdgynnade arter, d v s kärlväxter som är anpassade 
till välhävdade och ogödslade äldre fodermarker. 
Många av dem är talrika och väl spridda. Här finns 
bland annat fältgentiana, slåttergubbe och kattfot. 
Även i de gamla före detta åkrarna börjar en hävd-
gynnad flora växa med ängsskallra och mandelblom. 
I åkerrenarna växer stagg, jungfrulin och grönvit 
nattviol. 
Syftet med Natura 2000-området är att naturtyperna 
och ingående arter i området ska bevaras långsiktigt. 

Ingående naturtyper och arter är:
• Artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat
• artrika torra – friska låglandsgräsmarker av fen-

noskandisk typ
• större vattensalamander

10. Tivedens nationalpark (västra)   
Naturvärdena består av den kuperade terrängen med 
bergs- och blockformationer, vackra utkikspunkter 
och relativt opåverkade skogar som tillsammans gör 
området till ett intressant strövområde.

Syftet med Natura 2000-området är att anmälda na-
turtyper och arter i området ska bevaras långsiktigt. 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet:
• Dystrofa sjöar och småvatten
• Öppna och svagt välvda mossar, fattiga och inter-

mediära kärr och gungflyn
• Klippvegetation på silikatrika bergssluttningar
• Västlig taiga 
• Skogbevuxen myr     

Ingående arter enligt fågeldirektivet:

• Storlom
• Bivråk
• Fiskgjuse
• Järpe
• Tjäder
• Berguv
• Sparvuggla
• Pärluggla
• Nattskärra
• Spillkråka
• Tretåig hackspett

11. Västra och Stora Kroktärn    
Området består av två små dystrofa tjärnar samman-
bundna av en myr. De kantas i huvudsak av smala 
bårder av sanka myrstränder och gungflyn. Tjärnar-
na omges av barrskog. 
I sjön växer gul och vit näckros. Här finns också ett 
bestånd av den fridlysta röda näckrosen. 

Syftet med Natura 2000-området är att naturtyperna 
i området ska bevaras långsiktigt. 

Ingående naturtyper är:
• Dystrofa sjöar och småvatten.

Det skydd som dessa områden har innebär att ingen 
eller minimal exploatering tillåts och har på så sätt 
ett större skydd än riksintresseområden har.
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16. Särskilda konfliktpunkter och   
 konsekvenser av dessa

Laxå kommun ser olika konfliktpunkter vilka på 
olika sätt får konsekvenser för kommunens utveck-
ling. Nedan följer en sammanställning av konflik-
terna samt vilka konsekvenser de får för kommunens 
utveckling.

16.1 Västra stambanan och E20.
Västra stambanan och E20 är mycket betydelsefulla 
för Laxå kommun. De utgör viktiga noder och stråk 
för arbets- och studiependling samt fritidsresande 
och därför attraktiva att knyta samt koppla verksam-
heter och bebyggelse till. Verksamheter som utveck-
las kring Västra stambanan kan nyttja järnvägsspåret 
för att på så sätt minska transporterandet på väg. 
Samverkan ska dock ske med Trafikverket i samband 
med nyetableringar och planering.

Då miljön vid dessa noder är bullrig och störande på 
andra sätt finns det konflikter för etablering av främst 
bostäder i dess närhet. Det är mycket svårt att skapa 
utveckling kring dessa då miljökvalitetsnormerna 
avseende exempelvis buller inte kan uppnås. Stora 
städer ges däremot möjlighet att frångå riktvärdena, 
vilket innebär en begränsning för andra och min-
dre städer/tätorter. Detta, vill Laxå framhäva, är en 
orättvis behandling, och främjar inte utveckling av 
exempelvis landsbygdskommunerna. Riktlinjerna 
i RÖP:en, nämligen att orter längs viktiga stråk, 
framförallt de som har tillgång till spårbunden trafik, 
ska prioriteras och utvecklas. Laxå är ett utmärkt 
exempel på järnvägsknutpunkt med omfattande och 
utbyggd kollektiv- och regionaltrafik, med mycket 
goda förutsättningar för byggnation i dess närhet. 

Bullerproblematiken gör dock att utveckling 
beränsas i mycket hög grad vilket innebär en kon-
flikt gentemot RÖP:en. 

16.2 Opåverkade områden och vindkraft 
De få områden som kan betraktas som opåverkade 
riskerar att bli mindre i storlek på grund  av det kan 
komma förfrågningar om att etablera vindkraft. 
Detta gör att sådana områden blir mer begränsade 
och mindre i omfattning. Samtidigt som kommunen 
behöver utvecklas på olika sätt så behöver den värna 
om det som är attraktivt och till viss del orört för att 
inte attraktiviteten ska gå förlorad. Olika intressen 
finns ofta och det innebär alltid en samman- och 
avvägning av dessa intressen för att komma fram till 

vad som är viktigast för kommunen i det enskilda 
fallet. Detta gäller i många olika sammanhang.

Vargavidderna är ett område som bör betecknas som 
opåverkat vilket även gäller för Tivedens national-
park och områden i dess absoluta närhet. Förfråg-
ningar om samt etableringar av vindkraft i eller i 
närheten av dessa områden gör att omfattningen av 
de opåverkade områdena minskar. 

16.3 Utbyggnad vid sjöar och vattendrag
En utveckling av boende och verksamheter nära sjöar 
och vattendrag kan medföra en belastning på dessa 
då icke godkända eller undermåliga vatten- och 
avloppsanläggningar kan generera utsläpp av olika 
slag. Detta gör att en övergödning i recipienterna kan 
uppstå. Därför behöver bra anläggningar förespråkas 
och informeras om till de som söker bygglov och 
bygger i kommunen för att skydda dessa värdefulla 
miljöer. Kommunen har skyldighet att informationen 
kommer fram och miljöförvaltningen är den som 
ska kontaktas för att diskutera och komma fram till 
lämpliga lösningar.

Vid utredningar om lämpliga områden för verk-
samhets- och bostadsutveckling måste kommunen 
beakta var det är lämpligt samt vilka problem som 
kan uppstå. I förekommande fall kan det kommunala 
verksamhetsområdet för vatten- och avlopp byggas 
ut, såvida det finns rimliga förutsättningar för detta. 
Annars kan ett flertal fastigheter med fördel kopplas 
samman till en större gemensamhetsanläggning för 
att på så sätt minska antalet enskilda avlopp, med 
olika kvalitet och kapacitet.

16.4 Klimatförändringar och utveckling
De förändringar som sker med klimatet, och som 
förväntas komma, gör att utveckling måste ske på ett 
sådant sätt att det är hållbart och kopplat till hushåll-
ning med resurserna. Laxå kommun kan samtidigt 
inte säga nej till eventuella exploateringsförfråg-
ningar då den är beroende av att fler vill bosätta sig 
här. Genom att informera om de krav som finns på 
byggnationer, avseende  uppvärmning, energihus-
hållning och/eller förklara vidden av att tänka lång-
siktigt vid de tillfällen där dessa krav inte kan ställas, 
bidrar kommunen till kunskap och eftertänksamhet. 
Detta gäller även närproducerat material vilket helst 
inte transporteras alltför långt osv. Vidare kan själv-
hushållning och odlande av mer grönsaker och frukt 
göra att belastningen kan minska till viss del. Kom-
munen kan gärna verka för att den informationen 
når ut till allmänheten.
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17.  Fördjupning Laxå tätort

 Midsommarbadet i Laxå. Foto: Kenneth Berglund
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1. Sammanfattning
Laxå tätort är i kommunens översiktsplan inte klas-
sificerad som landsbygd utan är, som kommunens 
centralort, att betrakta som mindre stad/större tätort. 
Tätortens lokalisering, invid Västra stambanan, 
Värmlandsbanan samt vägarna E20 och riksväg 205, 
gör att den är strategisk och tillgänglig på olika sätt.

Laxå tätort har karaktären av en stad, med linjära 
gator ingående i ett klassiskt rutnätsmönster, i varje 
fall i ortens äldsta och mest centrala delar, härrö-
rande från sekelskiftet 1800-1900-talen och några 
årtionden framåt. Järnvägsstationen, som numera 
ingår i Laxå Resecentrum tillsammans med busster-
minal och pendlarparkeringar för bilar och cyklar, är 
en viktig knutpunkt på många sätt, dels lokalt men 
även regionalt och nationellt. Det är lätt att ta sig till 
och från många städer/orter vilket gör att Laxå har 
en stor potential som bostads- och arbetsort, vare 
sig du pendlar till eller från arbete och studier. Det 
måste därför gå att skapa ett attraktivt boende cen-
tralt i Laxå, nära resecentrum för att locka människor 
att bo i tätorten och nyttja de miljövänliga alterna-
tiven som tåg och buss utgör. Detta gäller även för 
verksamheter, där järnvägen, riksväg 205 och E20 är 
viktiga transportnoder för att verksamheterna ska 
kunna fungera på ett tillfredställande sätt.

2. Inledning och avgränsning
Fördjupningen fokuserar till största delen på utveck-
ling av Laxå tätort, samt cirka en kilometer omkring, 
och främst då kopplat till kommunikationer, handel, 
bostäder samt industrier och andra verksamheter. 
Den fokuserar även på grönstrukturen och hur den 
kan utvecklas och bevaras i symbios med utveckling-
en inom andra områden. Övriga verksamhetsområ-
den, avseende offentlig service, behandlas i tidigare 
kapitel i översiktsplanen. 

3. Grönstruktur
Laxå har ett flertal naturområden som lockar till vis-
telse och rekreation, dels mycket centralt, såsom 
Midsommarberget, och dels strax utanför, längs 
Laxån i närheten av golfbanan. Motionsspåret, strax 
sydväst om E20 och väster om riksväg 205, inbjuder 
till motion och rörelse under hela året, i ett skogsom-
råde som sträcker sig  både västerut och söderut, mot 
Röfors.

Det är viktigt att grönstrukturen bevaras och  utveck-
las för att skapa ett varierat samhälle dit många 
söker sig. Växt- och djurlivet behöver ha korridorer 
för att dess spridning och fortlevnad ska kunna 

åstadkommas. Det gäller därför att inte bygga bort 
dessa korridorer utan snarare se dem som rikt-
ningsvisare och stråk, att utveckla kring och längs 
med. Kommunen behöver ta fram en grönstruktur-
plan som beskriver värdefulla gröna miljöer och 
områden samt hur man på bästa sätt skyddar, sköter 
och utvecklar dessa. 

Saltängen har sedan rivningen av de många flerbo-
stadshusen successivt utvidgats till att idag utgöra 
ett stor grön lunga nära de centrala delarna av Laxå 
tätort. Området används flitigt, dels av elever, som 
en del av skolgården för Saltängsskolan och dels av 
övriga medborgare. Området genomkorsas av gång- 
och cykelvägar. Det finns en del synliga rester av den 
tidigare bebyggelsen, såsom plattor på vilka förråd 
var uppförda.

Grönområdet gränsar i söder till Tivedsvägen och 
Saltängsskolan, i öster till bebyggelsen vid Villagatan, 
i norr av ett industriområde och Västra stambanan 
samt i väster av Lars Lindahls väg och LSS-boendet. 

Området norr om Ålands kanal och Vattugatan är 
välbesökt och många nyttjar det som rekreations- 
och friluftsområde. Det är värt att ta vara på, även 
om delar av det kan bli föremål för andra intressen.

Samtliga områden finns med i naturvårdsprogram-
met för Laxå kommun, som viktiga naturområden 
för friluftslivet och där de ska ges ett visst skydd för 
att inte förvanskas. 

3.1 Laxån
Laxån går genom Laxå och berikar på många sätt 
ortsbilden samtidigt som den utgör ett fint och trev-
ligt inslag. Den slingrar sig igenom tätorten och är 
på många ställen mycket smal medan den på andra 
ställen är bred, eller ingår i en dammanläggning. Ån 
är samtidigt reglerad vilket gör att dess nivå varierar 
några kilometer norr om tätorten, strax öster om 
riksväg 205, är smal och slingrig och går igenom ett 
mycket vackert naturlandskap väl värt att besöka och 
vistas i. Det finns ett litet vattenfall vilket ger det hela 
ett extra attraktivt inslag. 

3.2  Bergskanalen  
Bergskanalen, en grävd kanal, går som en avlöpare 
genom Laxås mest centrala delar, invid Midsom-
marberget, och kopplas sedan återgen samman med 
Laxån. Midsommarbadet, en mycket liten badplats, 
utgör en del av Bergskanalen, precis norr om E20, 
invid Midsommarberget.  
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3.3 Midsommarberget
Vattentornet står som ett monument högst upp på 
Midsommarberget, i dess norra del. Inom området 
finns en frisbeegolf-bana och några bänkar, främst 
invid Bergskanalen, samt ett trädäck för exempelvis 
solbadande, invid Midsommarbadet. Midsommar-
berget gränsar i söder till verksamheterna invid E20 
(hotell, bowling, gym, restauranger m.m), i öster till 
Centralskolan och idrottsplatsen, i väster till Röfors-
vägen (som leder in till centrum från E20 och riksväg 
205) och i norr av industriområdet och infarten till 
idrottsplatsen.

Det finns många tankar, dels från kommunens sida 
och dels från privata initiativtagare, att utveckla Mid-
sommarberget på olika sätt. Förr om åren brukade 
det firas midsommar och Valborg i området och då 
var folkets park placerad här, i sluttningen ner mot 
idrottsplatsen. Vad som kan komma till stånd framö-
ver återstår att se, men området utgör en grön oas i 
en central och välbesökt del av centralorten.

Samtidigt behöver kopplingen till Laxå centrum bli 
mer tydlig och naturlig, för att fler ska hitta hit samt 
kunna göra det på ett tryggt och säkert sätt, med ex-
empelvis en bra belysning längs det stråk som borde 
boldas för att knyta samman dessa två områden 
beroende på hur regleringen görs samt om det kom-
mer kraftiga regn eller snösmältning. Många fiskar i 
Laxån och det finns även kräftor. 

 

 

 
 

 
 

3.4 Motionsspåret och skogsområdet mot 
 Röfors
Det är värt att bevara nuvarande struktur och tillåta 
endast varsam gallring, för att området inte ska för-
lora sin attraktion. Motionsspåret används av många 
och ska göra så även framöver. Det kan däremot ut-
vecklas, såsom med möjlighet till naturliga tränings-
redskap intill spåret och liknande. Spårets underlag 
ska skötas så att det fungerar så bra som möjligt och 
inbjuder till motion. 
Vikten av att trafiksäkert kunna ta sig med cykel eller 
genom att gå, mellan Laxå och Röfors är stor. Det 
är därför viktigt att det anläggs en gång- och cykel-
väg, med passage genom skogsområdet. Med fördel 
används banvallen från det gamla industrispåret för 
detta. Det är samtidigt viktigt att inte använda E20 
som passage för att ta sig mellan Laxås olika delar 
utan istället använda de tunnlar som finns.

Den utveckling som sker i von Boij-området ska inte 
inkräkta på grönområdet utan det ska fortfarande 
finnas en gräns mellan dem. Verksamheter och 
handel är det som är lämpligast att etablera inom von 
Boij-området, med tanke på dess läge nära och intill 
E20 samt riksväg 205.

 

 

 
 

3.5 Grönområdet Saltängen
Området har stor potential som både rekreations-
område men även som framtida bostadsområde. 
Närheten till centrum och Laxå Resecentrum gör att 
det kan utvecklas och vara lockande för etablering av 
bostäder. Samtidigt är det viktigt att bevara delar av 
områdets karaktär varför exempelvis delarna närmast 
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4. Utbyggnadsområden

4.1 Industrier och andra verksamheter
Längs med E20 och riksväg 205 finns det idag indu-
striområden, mer eller mindre fullt utnyttjade. Det är 
lämpligt att planera för en utvidgning av dessa för att 
möjliggöra för ytterligare etableringar, i redan bul-
lerutsatta områden men samtidigt i bra skyltlägen. 
Kartan ovan visar befintliga områden samt var ut-
vidgning bör ske. Det är viktigt att samråd sker med 
Trafikverket i samband med etablering och planering 
för att komma fram till vettiga placeringar av verk-
samheter och byggnation, med de krav som ställs på 
avstånd och risker osv.

Området vid Laxåterminalen kan med fördel utvid-
gas för att möta upp för en utveckling av densamma 
eller för etablering av industriverksamheter. Lokali-
seringen invid Västra stambanan/Värmlandsbanan 
gör att det går att transportera via järnväg, som ett 
komplement till transport på väg. Avstånd mellan 
byggnader och Västra stambanan ska följa de krav 
som ställs så att säkerheten kan tryggas och så att 
syftet med riksintresset för järnvägen inte förvanskas.

Det finns ett populärt strövområde, som många 
nyttjar, norr om Vattugatan och Ålands kanal. Delar 
av detta blir berört av utökningen av området invid 
Laxåterminalen. För att båda intressena ska kunna 
tillgodoses krävs att hänsyn tas till de båda och att 
varsamhet ska iakttas vid anläggandet av industriom-
rådet så att de natur- och rekrationsvärden som finns 
inte helt går förlorade. Tätortsnära grönområden är 
viktiga ur ett flertal aspekter, inte minst de sociala 
och hälsomässiga, utöver de rent ekologiska.

Saltängsskolan bevaras och snarare utvecklas för att 
barnen ska få ännu större möjligheter till naturlek. 
Det finns planer för att anlägga en dagvattendamm, 
mitt inne i grönområdet, med bostadsbebyggelse 
omkring. Dammen ska användas för att fördröja dag-
vattnet och skapa sedimentering. Samtidigt bidrar 
dammen till att skapa ett växt- och djurliv som kan 
bli unikt för tätorten. En gång- och cykelväg är tänkt 
att gå runt dammen. 

Del av grönområdet i Saltängen, bakom Saltängsskolan.   
Foto: Carolina Hillerdal.

Området ska även användas för odling och försälj-
ning av olika grödor samt användas av skolan samt 
verksamheterna inom vård och omsorg (service-
huset, LSS-boendet), som finns i området. Delar av 
området nyttjas av elever vid Saltängsskolan, som 
en del av den utökade skolgården. Vissa miljöer och 
träd bör bevaras och utvecklas för att det även fort-
sättningsvis ska vara en attraktiv centrumnära natur. 
Tätortsnära grönområden är viktiga ur ett flertal as-
pekter, inte minst de sociala och hälsomässiga, utöver 
de rent ekologiska.

De planer som finns att anlägga en öppen dagvatten-
damm inom delar av grönområdet bidrar 
till att utveckla miljön och skapa förutsättningar för 
nya växter och djurarter. 

Samtidigt måste hänsyn tas till de miljöer som 
används av det rörliga friluftslivet. Skogsområdet 
bakom Saltängsskolan används dagligen av elever på 
skolan men även av andra på fritiden. Miljön är värd 
att till viss del spara men även att varsamt utveckla. 
Det finns fördelar med att skapa en öppen dagvatten-
damm, då en sådan kan generera nya arter samtidigt 
som det blir ett nytt och spännande inslag i området.
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Påverkan på riksintressen:
Etablering och utveckling längs E20 ska ske på ett 
sådant sätt att det inte förvanskar syftet med riksin-
tresset. Avstånd mellan byggnader och E20 ska följa 
de krav som ställs så att säkerheten kan tryggas och 
så att syftet med riksintresset för E20 inte förvanskas.
En planläggning och utvidgning av industriområdet 
vid Laxåterminalen ska ta hänsyn till detta och inte 
möjliggöra för byggnation för nära spåren.

Exploatering och planering vid E20, för handel och 
verksamheter ska beakta och ta hänsyn till de krav på 
avstånd som finns för att inte syftet med riksintresset 
ska gå förlorat. 

 
 

 

 
 

4.2 Bostäder
Det finns idag ett flertal tomter i Laxå (Oxhagen) 
som ännu inte är bebyggda och/eller sålda. Dessa kan 
marknadsföras bättre för att fler ska veta att de finns. 
Samtidigt behöver nya områden för bostäder till-
skapas och planeras för: i attraktiva lägen i tätorten. 
Bodarneparken, mitt i centrala Laxå, är ett område 
som med fördel till viss del skulle kunna bebyggas 
med småskalig bebyggelse, såsom parhus eller stads-/
radhus. Det är viktigt att behålla en del av den grön-
struktur som finns där idag, vilken används flitigt för 
rekreation och olika friluftsaktiviteter, såsom exem-
pelvis boule. 

Vikten av att kunna bo nära kollektivtrafiknoder, 
och då främst järnväg , gör att nya bostäder i närhe-
ten av Laxå resecentrum är viktigt och angeläget för 
kommunen att kunna tillskapa. Detta möjliggör för 
främst arbets- och högskolestudiependling men kan 
även vara attraktivt ur andra hänssenden.

Saltängen kan bebyggas med villor, parhus och 
radhus, kring den planerade dagvattendammen, i ett 
attraktivt läge, med naturen nära inpå samt centrum 
och Laxå Resecentrum inom ett kort avstånd. Även 

nytt boende för äldre skulle kunna inrymmas i om-
rådet.

Det finns behov av större lantliga fastigheter i tät-
ortsnära läge, för boende kopplat till exempelvis 
hästhållning och möjlighet till andra verksamheter. 
Ett område norr om Laxå, längs med riksväg 205 mot 
Kalrskoga, är lämpligt för detta. Området är öppet 
och fram tills för ett par år sedan bedrevs golfverk-
samhet men utnyttjas inte idag mer än det rörliga 
friluftslivet. Tätortsnära grönområden är viktiga ur 
ett flertal aspekter, inte minst de sociala och hälso-
mässiga, utöver de rent ekologiska.

Djurhållnig, såsom att ha hästar, innebär en omgiv-
ningspåverkan, främst avseende spridning av aller-
gener och lukt. Detta medför att vissa avstånd mel-
lan verksamheten och annan bostadsbebyggelse ska 
tillskapas för att minimera riskerna för att personer 
ska bli drabbade. Effekten av, exemelvis häsallerge-
nen, avtar fort med avståndet varför det redan vid 
250 meter ofta inte är mätbart. Vinden kan dock föra 
allergenen en bit längre men den förhärskande vind-
riktningen är sydvästlig varför det inte finns någon 
risk att någon ska påverkas negativt av hästverksam-
het om föreslaget område används för verksamheten.  

Föreslagna områden, totalt sett i och nära Laxå, 
möjliggör för omkring 100 nya lägenheter (bostäder) 
i varierande boende- och upplåtelseformer, fördelade 
enligt figuren nedan.

Bostadstyp
Område

1- eller 2-
bostadshus

Par- eller 
radhus

Fler-
bostadshus

Bodarne-
parken

- 4 6

Oxhagen 4 8 -
Saltängen 20 20 8
Norr Laxå 10-20 - -

Totalt: 
100-110

54-64 32 14

Antal lägenheter i de olika boendeformerna.

Påverkan på riksintressen:
Etablering av bostäder i närheten av E20 och Västra 
stambanan ska ske på ett sådant sätt av säkerhetsav-
stånd hålls, utifrån de krav och riktlinjer som finns, 
samt att riktvärden för buller inte överskrids, för att 
tillgodose riksintressena och gällande normer och 
riktlinjer för planering för boende i bullerutsatta om-
råden. Detaljplanering samt bygglovshantering ska 
säkerställa att detta efterlevs. 
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4.3 Handel
Det sker idag flera etableringar av handel längs E20. 
E20 har en stor dragningskraft och det bör kommu-
nen ta tillvara på. Samtidigt behöver Laxå centrum 
finnas kvar och utvecklas för att den mest basala 
samhällsservicen ska kunna leva vidare även om det 
kan vara i delvis förändrad form och omfattning än 
vad som är fallet idag. De många och alltfler äldre 
medborgarna behöver kunna handla sina baslivsme-
del och andra nödvändigheter på nära avstånd till 
centrum utan att behöva söka sig till E20. Det måste 
finnas plats för ett centrum i Laxå, i någon form och 
med viss basservice, för att orten och kommunen ska 
kunna leva och utvecklas.

Cirkulationsplatsen på E20, där etableringar sker runtom. Foto: Tobias 
Jansson.

Handelsetableringar med skrymmande varor för-
läggs med fördel till E20 då dessa inte behöver finnas 
tillhands i centrum. Von Boij-området utvecklas 
med fördel med handel samt andra verksamheter, 

såsom hotell/vandrarhem samt restauranger. Bostä-
der kan inte ses som det lämpliga att etablera, då det 
är mycket buller från E20 och det är svårt att komma 
under gällande riktvärden för buller, både utomhus 
och inomhus. Vissa delar av befintlig bostadsbebyg-
gelse kan behållas med andra delar kan avvecklas 
till förmån för fler handels- och verksamhetsetable-
ringar. 

Det är dock viktigt att grönområdet som angränsar 
till handels- och verksamhetsområdet inte inkräktas 
på. Tätortsnära grönområden är viktiga ur ett fler-
tal aspekter, inte minst de sociala och hälsomässiga, 
utöver de rent ekologiska.
Påverkan på riksintressen:

Etablering av handel i närheten av E20 ska ske på 
ett sådant sätt av säkerhetsavstånd hålls så att syftet 
med riksintresset tillgodoses. Detaljplaneringen ska 
säkerställa att detta efterlevs. 

 
 

 

 
 

4.4 Kommunikationer
En av attraktionskrafterna i Laxå tätort är att det går 
att åka kollektivt, dels med tåg och dels med buss, till 
ett flertal större städer och orter. Den möjligheten 
måste utvecklas ytterligare varför verksamheter och 
bebyggelse behöver  komma till stånd i närheten av 
resecentrum och hållplatser längs kollektivtrafikstrå-
ken.

Laxå resecentrum är en modern och säker kollektiv-
trafiknod, där både järnvägs- och busstrafik sam-
ordnas. Resecentrum behöver hela tiden utvecklas 
så att den kan behålla sin plats som en mycket viktig 
regional trafiknod. 
Genom att möjliggöra för arbets-, studie- samt         
fritidsresor bidrar detta til att alla, oavsett ålder, kön, 
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Laxå Resecentrum sett från kommunhuset med bussangöringen till höger. Foto: Kenneth Berglund

etnisk bakgrund etc, kan ta sig till skola, arbete och 
nöjen. Detta är en framgångsfaktor för hela kommu-
nen. 
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