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HÄR ÄR VI NU

VAD ÄR EN DETALJPLAN?
En detaljplan regleras genom Plan- och bygglagen (PBL) och är ett juridiskt bindande 
dokument. En detaljplan syftar till att göra avvägningar mellan olika intressen och ta 
ställning till hur ett område ska användas. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter 
får och inte får använda marken och vattnet till inom ett område. Detaljplanen styr hur 
marken får användas (t ex för bostäder, industri, handel, kontor, park…), husstorlek, 
hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns och rättigheter att dra fram ledningar eller 
gångvägar över annans mark.

En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny.

PROCESSEN
En planprocess kan genomföras i olika förfaranden. I huvudsak används tre förfaranden 
vid upprättande av en detaljplan: standardförfarande, begränsat förfarande eller utökat 
förfarande.

Denna ändring av detaljplan följer ett standardförfarande enligt 
PBL 2010:900.

I arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan kan i de flesta fall ett 
standardförfarande enligt PBL kap 5 § 7 tillämpas. Planprocessen inleds med ett 
samråd. Kommunen samråder planförslaget med sakägare, kommunala instanser 
och förvaltningar, statliga myndigheter, fastighetsägare, organisationer m.fl. När 
planförslaget har bearbetats och justerats efter inkomna synpunkter ställs planförslaget 
ut för granskning. Granskningen är ytterligare ett tillfälle då sakägare, kommunala 
instanser och förvaltningar, statliga myndigheter, fastighetsägare, organisationer 
m.fl. kan lämna synpunkter på planförslaget. Efter granskningen kan mindre 
justeringar göras innan planen skickas vidare för antagande, detta sker genom beslut 
i Kommunfullmäktige, i vissa fall kan beslutet delegeras till Kommunstyrelsen. 
Beslutet om att anta en detaljplan kan överklagas av dem som inte fått sina synpunkter 
tillgodosedda. Om ingen överklagar beslutet vinner detaljplanen laga kraft tre veckor 
efter att beslut om antagande tillkännagivits. 
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Handlingar
Planhandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:2500 (A1)
- Planbeskrivning (denna handling)
- Fastighetsförteckning
- Behovsbedömning

Bakgrund
Setra Trävaror AB önskar utveckla sin sågverksamhet i Hasselfors, gällande detaljplan 
hindrar planerad bebyggelse och därför krävs en planändring.

Efter beslut i kommunstyrelsen i Laxå kommun, 2022-05-03, fick Samhällsbyggnad 
Sydnärke i uppdrag att ta fram en detaljplaneändring för att möjliggöra till mer och 
större byggnation på fastigheten Hasselfors 4:105.

Planens syfte
Syftet med detaljplaneändringen är att reducera prickmark och byggrätt i området för 
att möjliggöra utveckling och underhåll av Setras verksamhet i området.

Planprocessen
Denna ändring av detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Vid en ändring av detaljplan, liksom vid all planläggning, är utgångspunkten 
lämplighetsprövning enligt 2 kap. PBL. Vid ändring av detaljplan görs dock inte någon 
fullständig lämplighets- och lokaliseringsprövning. Prövningen ska enbart omfatta den 
eller de planbestämmelser som läggs till, justeras eller tas bort. Övriga delar av planen 
är redan prövade i samband med den ursprungliga planläggningen och behöver därför 
inte prövas på nytt.

Varför ändring av detaljplan valts
En ändring av en detaljplan kan användas för att anpassa planen till nya förhållanden 
och hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som görs 
vid upprättandet av en ny plan. Det finns i lagen ingen uttalad gräns för vad som kan 
göras inom ramen för ändring. Ändringen ska dock uppfylla plan- och bygglagens, 
PBL, krav på tydlighet och rymmas inom syftet för den ursprungliga detaljplanen. Det 
är kommunen som avgör om det är lämpligt att använda sig av ändring av detaljplan i 
ett enskilt fall. Den ursprungliga planen syftade till att planlägga Hasselfors samhälle 
i enlighet med en tidigare översiktlig plan för orten gällande markdisposition och 
huvudvägar. Planen syftar bland annat till att möjliggöra byggnation av bostäder för att 
tillgodose sågverkets behov av arbetskraft. Planen omfattar industriområde för sågverk, 
och regleringen kring området syftar till att säkerställa en skyddszon mot bostäder 
genom park/industripark, med en vårdad och omsorgsfullt planerad utformning.
Planen är delvis ersatt av nya detaljplaner. Ett planändringsförfarande har valts 
utifrån motivet att gällande markanvändning för industri (med viss revidering av 
specifikationer som upplag och industripark) i sin helhet kvarstår för

ÄNDRING AV DETALJPLAN:
Detaljplan/Stadsplan/Byggnadsplan/Upphävande av fastighetsin-
delningsbestämmelser för
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området. Området utökas inte för att ta mer mark i anspråk. Den ursprungliga planens 
syfte och reglering av markanvändning förändras därmed inte.
Planändringen syftar bland annat till att anpassa planen till befintlig bebyggelse inom
industriområdet, då byggnader i relativt stor omfattning har beviljats lov och uppförts 
på prickmark sedan gällande plan antogs 1969. Befintlig bebyggelse och användning 
av området har gällande bygglov samt miljötillstånd, och har därmed bedömts som 
lämpliga trots att de delvis strider mot gällande plan. Gällande höjdregleringar är inte 
tillämpliga för pågående verksamhet och dess behov av utveckling. En revidering av 
höjdregleringen bedöms inte frångå syftet med den ursprungliga planen.

Den stora andelen prickmark i den ursprungliga planen kan delvis härledas till att det 
var kutym att endast ge byggrätt där det var uttalat att byggnation skulle uppföras. 
Prickmarken utgjorde även ett tydligt brandskydd genom att säkerställa avstånd mellan 
bebyggelse. Idag finns andra typer av brandskyddsåtgärder som möjliggör tätare 
bebyggelse utan att öka riskerna för brandspridning.
Genom en planändring anpassas planen till befintliga och nya förhållanden och planen 
hålls därmed aktuell. Planändringsområdet omfattar befintlig verksamhet med gällande 
miljötillstånd och ingen mark tas i anspråk för ny markanvändning, vilket motiverar att 
lämplighetsprövning genom ny detaljplan inte bedöms som nödvändig.

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

Denna ändring av detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. En 
miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, kommer därför inte 
upprättats enligt kraven i PBL 4 kap. 34 §. 

Kartbild som visar planområdets läge

500 m
Skala: 1:10 000 (vid A4 liggande)

© Geodatasamverkan, © Samhällsbyggnad Sydnärke
Kartredovisningen har inte rättsverkan, jämför mot beslut i lantmäterihandlingar
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Gällande plan 18-LAX-255
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Enligt 2 kap. 10 § PBL ska miljökvalitetsnormer, utifrån föreskrifter i 5 kap. 
miljöbalken, följas vid planläggning. Planförslaget bedöms inte medföra några 
betydande förändringar som kan innebära att miljökvalitetsnormer överskrids. 

PLANDATA

Läge och omfattning
Planändringen omfattar område inom befintligt sågverksområde i Hasselfors, Laxå 
kommun.
Marken inom planändringsområdet ägs av Setra Trävaror AB. 

Allmän plats
Planändringen omfattar inte allmän plats.

Kvartersmark
Planändringen möjliggör byggnation på mark som tidigare varit planlagd som 
prickmark; mark
som inte får bebyggas. Planändringen ändrar även högsta nockhöjd inom 
ändringsområdet.
Ändringsområdet behåller i huvudsak sin gällande markanvändning; område för
industriändamål, med viss revidering genom borttagande av reglering av yta för
upplagsändamål samt justering av gräns för användningen industripark.

Vattenområde
Planändringen omfattar inte vattenområde.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Riksintressen
Planändringsområdet omfattas inte av riksintresseområde.

Utsnitt som visar gällande plan

h1

h2

KOMPLETTERANDE
PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen
inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Användningsgräns

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Höjd på byggnadsverk

h1 Högsta nockhöjd är 30 meter
h2 Högsta totalhöjd på uppstickande byggnadselement såsom

skorstenar är 45 meter från marknivå

Skala: 

200125 250250 Meters50 75 100 225150 175

1:2500

UPPLYSNING
Överkryssade bestämmelser i kartan upphör att gälla från det att planändringen
får laga kraft.

Inom område med röd skraffering är planen sedan tidigare beslut ersatt av nya
detaljplaner.

Planhandlingar:
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning

November 2022

Ändring av Stadsplan för Hasselfors Brukssamhälle
Område Bruket-Ede
Laxå kommun

PLANKARTA MED BESTÄMMELSER

Utsnitt som visar planändringen
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Översiktsplan
I gällande översiktsplan för Laxå kommun som antogs 2015 framgår att sågverkets 
behov av mark för utveckling bör tillgodoses så långt det är möjligt för att behålla 
och skapa nya arbetstillfällen i Hasselfors. Det framförs i översiktsplanen att 
sågverket är den största arbetsgivaren i Hasselfors och den verksamhet som bedrivs 
är mycket viktig, i synnerhet då det genererar många arbetstillfällen. Det framförs att 
verksamheten är under utveckling och att detär viktigt att möjliggöra utvidgning för 
ytterligare exploateringar.
Planändringen bedöms följa översiktsplanens intentioner.

Detaljplaner
Området omfattas idag av Stadsplan för Hasselfors brukssamhälle, område Bruket-Ede, 
Laxå kommun (18-LAX-255), antagen 1969. Denna plan kommer fortsatt gälla, med 
den ändring som görs.
I den ursprungliga planen står det bland annat beskrivet att:
Planförslaget grundar sig på ett den 6 oktober 1963 uppgjort, senast den 12 mars 1967
reviderat förslag till byggnadsplan. Planförslaget ansluter i princip till en år 1955 
uppgjord översiktlig plan för orten rörande markdispositionerna och huvudvägarna.
Planområdet omfattar i huvudsak de norra delarna av Hasselfors samhälle inkluderande 
det ursprungliga brukssamhället - numera endast bostadsområde - industriområdena 
och det centrala området vid kyrkan och den tidigare lantbruksgården Ede. Området, 
i areal omkring 90 ha, får sin karaktär av Svartån med angränsande mader, sjön Teen 
och den markerade nord-sydliga moränås som skiljer dessa vatten. Markförhållandena 
är med undantag av vissa lågt belägna delar utmed ån i huvudsak gynnsamma för 
bebyggelse.
För att bl.a. bereda erforderligt miljö- och brandskydd för bostadsområden, har utmed 
det stora industriområdets norra, östra och södra gränser utlagts allmän plats (park) 
eller industripark (Jp) i sådan omfattning som detta varit möjligt.
Gällande detaljplan är delvis ersatt med nya detaljplaner; Detaljplan för Hasselfors 
4:26, 4:27 m.fl (1860-P93/2) samt Ändring av detaljplan: Ändring av stadsplan för del 
av Hasselfors brukssamhälle, område vid brukskontoret (1860-P2019/1).
Detaljplan för Hasselfors 4:26, 4:27 m.fl syftar till att möjliggöra att ändra och 
komplettera befintlig radhusbebyggelse för gruppboende.
Ändring av detaljplan: Ändring av stadsplan för del av Hasselfors brukssamhälle, 
område vid brukskontoret syftar till att minska andelen prickmark och utöka tillåten 
byggnadshöjd för att möjliggöra planerad bebyggelse i form av ett justerverkshyvleri 
inom sågverkets industriområde i Hasselfors. I planändringen belyses att det råder 
relativt stora höjdskillnader i området. Industriområdet ligger lägre än omgivningen. 
Marknivån för kyrkan ligger exempelvis 11 meter högre än planområdet för 
planändringen.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Hushållningsbestämmelser enligt 3 kap. miljöbalken
Planändringsområdet omfattar inte jordbruksmark, mark för skogsbruk, oexploaterade 
områden eller ekologiskt särskilt känsliga områden.
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Miljökvalitetsnormer
Miljöprövningsdelegationen bedömde i verksamhetens miljötillstånd att verksamheten 
inte medverkar till att någon miljökvalitetsnorm överträds.

Miljö
Naturvärden
Planändringsområdet omfattar inga identifierade naturvärden.

Strandskydd
Vid ändring av en detaljplan återinträder eller inträder inte strandskyddet så som är 
fallet när en detaljplan ersätts med en ny plan.

Hälsa och säkerhet
Markmiljö och kemikalier
Planändringen omfattar mark med pågående industriverksamhet, i enlighet med 
gällande plan. Planändringen avser inte ändring av markanvändningsbestämmelse. De 
kemikalier som används inom verksamheten är främst hydraul-, smörj-, motor- och
växellådsolja, fett, dieselolja, märkfärg, glykol och rengöringsmedel. Befintlig 
verksamhet påverkar mark främst genom spill av oljeprodukter. Det gäller främst 
läckage av hydraul- eller motorolja. När det gäller smörjolja används den till helt 
övervägande del inom befintliga byggnader och i sådan omfattning att spill kan 
omhändertas med hjälp av absorberande materiel.
Inom verksamheten finns speciella rum där hydraulaggregat är förlagda (i mätstation, 
såghus, råsortering samt justerverk). Dessutom finns ett speciellt förrådsutrymme 
där olika typer av oljor förvaras. Alla uppräknade utrymmen är invallade och saknar 
golvbrunn eller motsvarande. Dieselolja för drivning av truckar och lastmaskiner är 
placerad på timmerplan. Tanken har integrerat så kallat sekundärt skydd mot spill.
Planändringen möjliggör en viss utökning av bebyggelse inom området. När det gäller
trucktransporter inom området är fordonen av senare årsmodell. Bolaget hyr fordonen 
av entreprenör som utför regelbunden service genom servicepersonal på plats 
Oljeförbrukningen hos fordonen följs genom registrering hos entreprenör. För de fasta 
anläggningsdelarna bedöms inte den ökade produktionstiden ge upphov större mängder 
oljespill. Kemikalier hanteras på ett styrt sätt inom ramen för miljöledningssystemet 
ISO14001. Detta innefattar läckagesäkra lagerplatser, tillgång till varuinformationsblad, 
utbildning av den som ansvarar för avlämning av farligt avfall, avtal med transportörer/
slutomhändertagare av farligt avfall samt med transportör anseende branschspecifikt 
avfall.

Buller
Enligt miljötillståndet överstiger inte ljudnivåerna från industriområdet 
Naturvårdsverkets riktlinjer för befintlig industri. Det förekommer heller inte några 
klagomål på buller därifrån. I miljötillståndet anges att bolaget anser att det inte är 
tekniskt möjligt att uppfylla riktlinjerna för nyetablering. Miljöprövningsdelegationen 
anser att riktlinjerna för nyetablering bör vara målsättningen för all bullrande 
industriverksamhet. I detta fall medger dock miljöprövningsdelegationen att det inte är 
skäligt att kräva de lägre riktvärdena.

Risk för erosion, skred och ras
Närheten till Svartån kan dock medföra behov av pålning av tillkommande bebyggelse 
som lokaliseras med närhet till åkanten.
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Geotekniska förhållanden
Genom erfarenhet från befintlig bebyggelse bedöms de geotekniska förhållandena 
i huvudsak som goda inom planändringsområdet. Närheten till Svartån kan dock 
medföra behov av pålning av tillkommande bebyggelse som lokaliseras med närhet till 
åkanten.

Kulturmiljö
Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom planändringsområdet.

Fysisk miljö
Befintlig bebyggelse
Planändringsområdet omfattar mark med pågående sågverksverksamhet. Byggnaderna
omfattar produktionsverksamhet, upplag och kontor.

Landskapsbild
Planområdet är beläget med Edevägen i öst och Svartån i väst. Verksamhetsområdet har 
en tydlig avgränsning mot omkringliggande landskap.
Skagerhults kyrka i Hasselfors ligger ca 150-200 meter sydost om planområdet.
Kyrkan invigdes 1896. Kyrkan samt dess omgivande kyrkomiljöer har ett högt läge
mitt i Hasselfors. Kyrkomiljön utgör ett avgränsat karaktärsområde som ligger på
en höjd och omgiven av skogsmark. Kyrkomiljön är väl avgränsad och påverkas inte av
sågverkets verksamhetsområde.

Trafik
Planområdet nås via Edevägen som ansluter till E20 i söder och väg 204 i norr.
efintlig bebyggelse

KONSEKVENSER

Fastigheter och rättigheter
Planändringen medför inget behov av fastighetsrättsliga åtgärder.

Natur
Landskapsbild
Planändringen medger en ökad byggrätt, ökad nockhöjd samt reglering av högsta höjd 
för uppstickande delar såsom skorstenar.
Genom planområdets tydliga avgränsning mot omgivande bebyggelse samt att området 
ligger lägre än omgivningen, bedöms inte landskapsbilden för människor som vistas i, 
eller passerar Hasselfors att påverkas.

Miljö
Verksamheten inom området har tillstånd enligt miljöbalken. Planändringen bedöms 
inte leda till negativ miljöpåverkan.

Miljökvalitetsnormer
Planändringen bedöms inte påverka miljökvalitetsnormer.
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Hälsa och säkerhet
Planändringen bedöms inte medföra konsekvenser för hälsa och säkerhet.

Sociala
Planändringen bedöms inte medföra sociala konsekvenser.

Trafik
Planändringens möjliggörande till ökad byggrätt samt höjdreglering bedöms endast ha
marginell påverkan trafiken till och från området genom viss ökning av transporter.

MOTIV TILL DETALJPLANENS REGLERINGAR

Borttagna, reviderade och nya planbestämmelser

Js – industriändamål: Ursprunglig användningsbestämmelse fortsätter gälla inom
användningsområdet som omfatta av planändringen. Ingen ny användningsbestäm-
melse införs.

Jp – industripark: Användningsområdet revideras för att anpassas till pågående
markanvändning inom planområdet. Användningsbestämmelsen kvarstår med mindre
justering av omfattning.

U – upplagsändamål: Planbestämmelsen tas bort och ersätts av den mer övergripande
bestämmelsen Js – industriändamål, eftersom det avgränsade området för upplag är en 
del av industriverksamhetsområdet som helhet.

Prickmark – mark som inte får bebyggas: Inom planändringsområdet tas prickmark 
bort för att möjliggöra en mer flexibel byggrätt. En del av marken som utgörs av prick-
mark är redan idag bebyggd eftersom avsteg från planen har tillåtits i relativt hög 
utsträckning sedan planen antogs 1969. Genom borttagande av prickmark hålls planen 
aktuell och anpassas till verksamhetens behov utan att ta mark i anspråk utanför det 
avgränsade industriområdet.

h1 - Högsta nockhöjd är 30 meter: Dagens sågverksindustri behöver ha utrymme att 
utvecklas inom området, vilket kräver komplettering med högre byggnader inom om-
rådet. En stor del av byggnaderna bedöms inte kräva 30 meter i nockhöjd, men för att 
hålla planområdet flexibelt regleras höjden generellt.

h2 - Högsta totalhöjd på uppstickande byggnadselement såsom skorstenar är 45 meter 
från marknivå: Utvecklingen av sågverksindustrin kan kräva uppstickande byggnadsele-
ment som inte ska begränsas av reglering av byggnaders nockhöjd.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Fastighetsrättsliga frågor
Planändringen medför inget behov av fastighetsrättsliga åtgärder.

Tekniska frågor
Tekniska åtgärder
Planändringen medför inte behov av tekniska åtgärder i allmän infrastruktur.

Planekonomisk bedömning
Planarbetet bekostas i sin helhet av planintressenten, Setra Trävaror AB. Planändringen 
berör endast kvartersmark i privat ägo och genomförande av åtgärder till följd av plan-
ändringen medför därmed inga kostnader för kommunen. 

Organisatoriska frågor
Prövning enligt annan lagstiftning
Tillstånd enligt miljöbalken, Dnr: 5511-00621-2003
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen lämnade, 2003-10-07, Hasselfors Trä 
AB tillstånd enligt miljöbalken (MB) att på fastigheterna Hasselfors 4:105 och 4:103 i 
Laxå kommun i ombyggd befintlig anläggning producera sågat timmer upp till 600 000 
m3 per år motsvarande 1 100 000 m3 toppmätt rundvirke under bark. 

Upplysningar
Vid en ändring av detaljplan, liksom vid all planläggning, är utgångspunkten
lämplighetsprövning enligt 2 kap plan- och bygglagen, PBL. Vid ändring av detaljplan 
görs dock inte någon fullständig lämplighets- och lokaliseringsprövning. Prövningen 
ska enbart omfatta den eller de planbestämmelser som läggs till, justeras eller tas bort. 
Övriga delar av planen är redan prövade i samband med den ursprungliga planlägg-
ningen och behöver därför inte prövas på nytt.

Tidplan
Denna ändring av detaljplan hanteras med standard planförfarande.

Samråd: Kvartal 1, 2023
Granskning: Kvartal 1, 2023
Antagande: Kvartal 2, 2023
Laga kraft: Kvartal 2, 2023

Genomförandetid
Genomförandetiden för ändringen är fem (5) år från den dag ändringen
vinner laga kraft.
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MEDVERKANDE I PLANARBETET
Planhandlingarna har upprättats av Samhällsbyggnad Sydnärke.

Torun Andersson  Fredrik Idevall
Planarkitekt   Samhällsbyggnadschef    
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BILAGA 1    Plankarta

h1

h2

KOMPLETTERANDE
PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen
inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Användningsgräns

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Höjd på byggnadsverk

h1 Högsta nockhöjd är 30 meter
h2 Högsta totalhöjd på uppstickande byggnadselement såsom

skorstenar är 45 meter från marknivå

Skala: 

200125 250250 Meters50 75 100 225150 175

1:2500

UPPLYSNING
Överkryssade bestämmelser i kartan upphör att gälla från det att planändringen
får laga kraft.

Inom område med röd skraffering är planen sedan tidigare beslut ersatt av nya
detaljplaner.

Planhandlingar:
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning

November 2022

Ändring av Stadsplan för Hasselfors Brukssamhälle
Område Bruket-Ede
Laxå kommun

PLANKARTA MED BESTÄMMELSER


