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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.

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 1:1000 (A1)
- Planbeskrivning (denna handling)
- Fastighetsförteckning
- Undersökning om betydande miljöpåverkan
- Samrådsredogörelse
- PM Dagvatten Laxåskogen 26:10 m.fl.
- Riskutredning Laxåskogen 26:10 m.fl. 

Bakgrund
Samhällsbyggnad Sydnärke fick i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för fastighet 
Laxåskogen 26:10 m.fl. efter beslut från kommunstyrelsen i Laxå kommun 2019-10-30. 
 
Frågan om upprättande av ny detaljplan för området togs upp inom kommunen 
när FFAB Lekopack, ett befintligt företag inom planområdet, ville expandera sin 
verksamhet. Det saknas befintlig byggrätt för industri i direkt anslutning till fastigheten 
då naturstråk och gata omger fastigheten och ny detaljplan behövdes därmed arbetas 
fram.  
 
Den nuvarande detaljplanen från 1990 ger inga restriktioner beträffande närheten till 
järnvägen. Ny detaljplan ska säkerställa att ny byggnation inte ska medföra risk för 
människors säkerhet. 

Planens syfte
Detaljplanen syftar till att:
• omvandla naturmark och gatumark till industrimark i anslutning till befintliga 

industrier, 
• skapa förutsättning för industribyggnader som följer riktlinjer för byggnation intill 

järnväg,
• skapa större förutsättningar  för verksamhetsutveckling i och med ökad byggrätt
• samt skapa förutsättning för en tillfredställande dagvattenhantering. 

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

DETALJPLAN FÖR FASTIGHET LAXÅSKOGEN 26:10 
M.FL. (STORÄNGEN) 
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Miljöbedömning
Enligt plan-och bygglagen (PBL) kap 4. 34 § skall en miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En 
bedömning om betydande miljöpåverkan har upprättats för att se om planen medför 
betydande miljöpåverkan eller inte.

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

Miljökvalitetsnormer
Enligt 2 kap. 10 § PBL ska miljökvalitetsnormer (MKN), utfärdas med stöd av 5 kap
miljöbalken och avser kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt som behövs
för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön, eller för att avhjälpa skador
på eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. Miljökvalitetsnormer finns för
närvarande utfärdade för bl.a. luftkvalitet, omgivningsbuller, grundvatten och ytvatten.
I luftkvalitetsförordningen (2010:477) finns föreskrifter om högsta halt av vissa ämnen
i luft, bl.a. kvävedioxid, kväveoxider, kolmonoxid och ozon.

Planen skapar möjlighet för industri som fortsatt markanvändning och det blir
därmed endast mindre skillander i markanvändningen från gällande detaljplan.
Industrier kan innebära påverkan på luftkvaliteten via bland annat utsläpp samt ge
upphov till ökade bullernivåer på grund av exempelvis produktion och leveranser.
Utifrån befintlig bebyggelse inom området kan påverkan på miljökvalitetsnormerna
öka, utifrån befintlig byggrätt och markanvändning sker inga större skillnader. I och 
med ny plan ökar den tillåtna byggnadsarean och andelen hårdgjord yta regleras till 
80 % till skillnad från tidigare gällande plan som ej reglerade den hårdgjorda ytan. På 
grund av de mindre skillnaderna bedöms planen inte medföra ökad påverkansrisk på 
miljökvalitetsnormerna.  

Vid det mindre vattendrag som sträcker sig inom planområdet regleras att marken är
avsedd för dike. På så sätt skyddas vattendraget mot byggnation.

I den dagvattenutredning som VAP tog fram under år 2020 behandlas 
miljökvalitetsnormer och dess påverkan. Det framgår att Laxån från Västra Laxsjöns 
utlopp till Svartån har otillfredsställande ekologisk status. I bedömningen är det 
fisk och att det förekommer reglering i anslutning till vattenförekomsten som varit 
avgörande. Bottenfauna och kiselalger visar på hög status. Klassificeringarna visar för 
näringsämnen god status och försurning god status.  
 
Laxån från Västra Laxsjöns utlopp till Svartån uppnår ej god kemisk status på grund av 
höga halter av kvicksilver och PBDE (Polybromerade difenyletrar). I Sverige överstigs 
detta gränsvärde i alla ytvattenförekomster. 

I dagvattenutredningen bedöms detaljplanens genomförande ej försämra möjligheten 
att uppfylla gällande miljökvalitetsnormer för Laxån om föreslagen dagvattenlösning 
och reningsanordning tillämpas och dess funktion kontinuerligt kontrolleras. Se mer 
om dagvattenutredningen på s. 12. 
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Förenlighet med miljöbalken
Detaljplanen medger, i enlighet med gällande detaljplan, fortsatt markanvändningen 
industri i anslutning till befintlig industribebyggelse. Planen skapar möjlighet för 
en ökning av planlagd industrimark i öster. I planen skapas möjlighet för befintlig 
transformatorstation att vara kvar. På grund av planens ringa förändring på 
markanvändningen och ringa förändring på byggrätt samt avsaknad av utpekade 
naturvärden bedöms planen inte medföra betydande påverkan på eventuella 
naturvärden. Planen ger byggrätt på del av sumpskog. Större del av den sumpskog som 
finns inom planområdet är idag befintlig byggrätt för industrier, aktuell plan ger endast 
en mindre utökning av planlagd industrimark i öst. På grund av detta samt att planen 
reglerar den tillåtna hårdgjorda ytan strängare än nu gällande plan bedöms planen inte 
medföra betydande påverkan på sumpskogen. 

Planen gör om befintlig industrimark till att passa nutida behov och riktlinjer
vilket innebär att kommunen hushåller med den befintliga industrimark som finns samt 
utökar endast en mindre del på tidigare oplanerad mark. Planen bedöms därför vara 
förenlig med miljöbalken.

PLANDATA

Läge och omfattning
Aktuellt planområdet är beläget i Laxå tätort i direkt närhet till västra stambanan. 
Planområdet utgörs av en yta på ca 15,5 hektar. 

Markägoförhållanden
Inom planområdet finns två fastigheter, Laxåskogen 26:10 och Lassåna 3:2.
Laxåskogen 26:10 är privatägd och Lassåna 3:2 ägs av Laxå kommun.

Kartbild som visar planområdets ungefärliga läge
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Riksintressen
Planområdet angränsar till Västra stambanan som är riksintresse för järnväg vilket
innebär att järnvägen ska skyddas mot åtgärder som kan försvåra tillkomster eller
nyttjandet av järnvägen. Västra stambanan anses vara en central del för både person 
och godstrafik och ingår i det utpekade strategiska godsnätet. Västra stambanan ingår
i TEN-T nätet (Transeuropeiska transportnät) och är därför av internationell betydelse.
Det transeuropeiska transportnätet är en satsning från EU:s sida på infrastruktur som
kopplar samman olika europeiska länder. 
 
Planen bedöms inte medföra negativ påverkan på riksintresset eller medföra åtgärder 
som försvårar tillkomsten eller nyttjandet av järnvägen. Planen regleras med prickad 
mark som medför att det tillskapas ett bebyggelsefritt område på 30 meter mellan 
närmsta spårmitt och byggrätt vilket innebär att servituten Trafikverket har inom 
planområdet skyddas mot byggnation. Därmed bedöms att riksintresset skyddas mot 
påverkan från planområdet.

Översiktsplan för Laxå kommun
I kommunens översiktsplan framgår att man i första hand vill ha en utveckling av
befintliga industriområden istället för att skapa helt nya områden för dessa ändamål.
Aktuellt planområde är inte utpekat som utvecklingsområde för industri i kommunens
översiktsplan. Kommunen pekar endast ut utvecklingsområde och inte pågående
markanvändning i översiktsplanen. På grund av att befintlig detaljplan medger industri
anses planen inte strida mot översiktsplanens intentioner.

Detaljplaner
Området berörs av en detaljplan, Detaljplan för Storängen, Lassåna 3:298 m.fl.
aktnummer 1860-P90/7. Detaljplanen vann laga kraft 1990-07-17 och medger
industriändamål. Gällande detaljplan ger möjlighet till gata söder om nu aktuellt
planområde. Aktuellt planförslag sträcker sig en liten bit utanför det nu planlagda 
områdetområdet 

Del av detaljplan för Storängen, Lassåna 3:298 m.fl.
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FÖRUTSÄTTNINGAR

Befintlig bebyggelse
Inom planområdet finns en befintlig industribyggnad i planområdets västra del.
Större del av planområdet är sedan tidigare planlagt för industriändamål med en mindre 
del planlagd för natur i planområdets mitt samt gatumark i planområdets väster. Planen 
skapar möjlighet för ytterligare lite planlagd industrimark i öster. Även söder om. 
Inom planområdet samt söder om planområdet finns flera industribyggnader med olika 
verksamheter. Väster om planområdets finns väg 205 och på andra sidan denna väg 
finns industriområde.

Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:s jordartskarta består planområdet av jordarten sandig morän som
varken är en tjälfarlig jordart eller binder mycket vatten. Jordarten är av friktionsjord
vilket innebär att rasrisken inte är stor. En mindre del av planområdets sydöstra del
består av silt. Vid sumpskogen består grundlagret av sandig morän och ett tunt eller
osammanhängande ytlager av torv.

Inom området och dess direkta närhet råder ingen risk för ras eller skred. 

Utdrag ur SGU:s jordartskarta. Rödstreckat område visar ungefärlig planområdetsgräns. Blått = sandig 
morän, gult = silt. 
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Trafik
Planområdet nås idag via Lantbruksvägen som sträcker sig fram till befintlig industri
inom planområdet. Gällande detaljplan skapar möjlighet för gata som sträcker sig
längs med planområdets södra sida med möjlighet att kopplas till Storängsvägen i
sydöst. Denna möjliga sträckning visas med blå streckad linje i kartan nedan. Via
Storängsvägen är det sedan möjligt att nå E20 via Röforsvägen (väg 205) på ett enkelt
sätt. Från Storängsvägen finns det enligt gällande detaljplaner möjlighet till utbyggnad
av gata med en koppling till Röforsvägen. Denna möjliga sträckning visas med röd
streckad linje i kartan nedan.

I direkt anslutning till planområdet finns Västra stambanan där det färdas både gods 
och persontåg. Västra stambanan är primär led för farligt gods. (Läs mer under rubriken
Skyddsavstånd farligt gods.)

Karta som visar befintliga vägar samt möjlighet för nya förbindelser i röd och blå streckad linje. 
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Skyddsavstånd farligt gods
Norr om planområdet finns Västra stambanan som är primär led för farligt gods.
Länsstyrelsen Stockholms län tog 2016 fram Riktlinjer för planläggning intill
vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods där det framgår riktlinjer för
skyddsavstånd för olika typer av bebyggelse. Länsstyrelsen i Stockholms län anser att
risker ska beaktas vid detaljplaneläggning inom 150 meter från väg och järnväg där det
transporteras farligt gods.

Rapporten delar in olika markanvändning i tre zoner, A, B och C. I zon A ingår bland
annat markanvändningen drivmedelsförsörjning, djurhållning, parkering och trafik. I
zon B ingår bland annat industri, kontor, verksamheter och friluftliv och camping. I zon
C ingår känsligare markanvändning så som bostäder, centrum, vår och skola.

Aktuellt planområdet planläggs för industri som ingår i zon B. Industribebyggelse
enligt zon B får finnas 30 meter från närmaste spårmitt. För bebyggelse intill järnväg
ska det finnas ett bebyggelsefritt avstånd på 25 meter och inom 30 meter ska det finnas
skyddsbestämmelser.

En riskutredning togs fram av Norconsult 2020-09-24 för aktuellt planområde. I 
riskutredningen finns två alternativ med, ett med byggnader 30 meter från västra 
stambanan och ett med byggnader 75 meter från västra stambanan. I riskutredningen 
framförs att det enligt prognoser för år 2040 kommer färdas cirka 60 godståg om 
dagen förbi planområdet. Vidare framförs även att högsta tillåtna hastighet på västra 
stambanan förbi planområdet är 160 km/h. 
 
Enligt riskutredningen anges att samhällsrisken beräknas ligga inom ALARP-området 
för båda alternativen. Med ALARP-område menas områden där riskerna är lägre än vad 
som ej kan tolereras men högre än vad som kan accepteras utan åtgärder. Det innebär 
att riskerna inom dessa områden ska göras så låg som praktiskt möjligt med rimliga 
åtgärder sett till kostnader och praktisk genomförbarhet. 

Det framgår att maximal hastighet förbi planområdet är 160 km/h och att tåg kan spåra 
ur över ett avstånd längs spåret på cirka 320 meter och når som längst cirka 16 meter 
från spåret. Nedan visas en tabell från riskutredningen om sannolikhet för olika avstånd 
vid urspårning. 

I riskutredningen behandlas även Värmlandsbanan som sträcker sig som närmast 
cirka 70 meter från byggrätt. Dels på grund av avståndet mellan planområdet och 
Värmlandsbanan samt Västra stambanans närmre placering till planområdet bedöms 
det att om risknivåerna från Västra stambanan kan anses acceptabla kan även risknivån 
från Värmlandsbanan det.  
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Även väg 202 behandlas i riskutredningen som är en sekundär led för farligt gods. 
Vägen ligger cirka 50 meter från planområdet. Enligt riskutredningen bedöms detta 
avstånd vara tillräckligt utan vidare riskåtgärder. Detta beror på flera faktorer. Dels 
är det en sekundär led vilket medför färre transporter och därmed färre olyckor. Det 
transporteras även främst brandfarliga vätskor och effektområdet för pölbrand är 
maximalt 32 meter från väg.
 
I riskutredningens slutsats föreslås följande skyddsåtgärder för ny bebyggelse:
• Det ska finnas möjlighet att utrymma bort från järnväg,
• Friskluftintag bör placeras högt eller vänt bort från järnvägen, 
• Fönster och fasader mot Västra stambanan inom 75 meter bör vara brandklassade i 

lägst EI30. Övriga fasader bör vara utformade i svårantändligt material. 
• Området inom 85 meter från järnväg bör inte inbjuda till stadigvarande vistelse 

utomhus. 

Gällande urspårning visar statistik och beräkningsmetoder att det är mycket osannolikt 
att tågdelar hamnar på ett avstånd längre än 30 meter från spårmitt vid de tillåtna 
hastigheterna. 
 
Inom fastighet Laxåskogen 26:10 finns tillstånd att förvara brandfarliga vätskor. 
De skyddsavstånd som rekommenderas i tabellen nedan bör följas. Om byggnation ska 
placeras på närmre avstånd behövs en särskild utredningen genomföras. 

Fornlämningar
Inga fornlämningar finns inom eller i närheten av planområdet. 

Förorenade områden
Inom planområdet finns inga förorenade områden identifierade.

Väster om planområdet, på andra sidan Röforsvägen, finns flera potentiellt förorenade
områden samt en inventerad i riskklass 2. Mellan dessa området och planområdet är det 
som minst cirka 200 meter. 

Söder om planområdet finns två markerade föroreningar:
• Inom fastighet Laxåskogen 26:11 finns en identifierad förorening från
  verkstadsindustri med halogenererade lösningsmedel. Denna har branchklass och
  riskklass 2.
• Inom fastighet Laxåskogen 26:9 finns en förorening från vägtrafik som är
   inventerad. Denna har branschklass och riskklass 3 med status inventering avslutad,
   förstudie ej påbörjad.
Mellan föroreningarna och planområdet är det en sträcka på cirka 200 meter.
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Ungefärlig plangräns visas med rödstreckad linje. Sumpskogen visas med blåstreckad yta.

Natur
Den obebyggda delen av planområdet består av skogsmark. Öster om planområdet
finns sumpskog utmarkerad som sträcker sig en bit in i planområdet. Sumpskogen
består främst av tall och glasbjörk. Området är starkt påverkat av den angränsande
järnvägen samt diken. Sumpskogen utgörs av ett område på cirka 5 hektar.

Skogsområdet och sumpskogen är idag planlagd som industrimark och är outnyttjade
byggrätter.

Inom planområdet finns diken som idag ligger inom mark planlagd för industri.
Diket som medför mest påverkan för byggrätter har en längd på 6 km och har ingen
statusklassning enligt Viss (vatteninformationssystem Sverige)
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Dagvatten
VAP har på uppdrag av Sydnärkes byggförvaltning tagit fram en dagvattenutredning, 
PM Dagvatten Laxåskogen 26:10 m.fl, under hösten 2020.  
 
Enligt dagvattenutredningen bedöms markens beskaffenhet med i huvudsak sandig 
morän innebära att det går att förvänta sig god infiltration inom planområdet beroende 
på vilken nivå grundvattenytan har.  
 
I planområdet finns ett krondike som sträcker sig vidare längs med järnvägen innan 
det viker av norrut. Cirka 750 meter längre västerut når krondiket Valsverksdamme 
som är en del av Laxån. Krondiket börjar sydost om Laxå och avvattnar Laxå 
flygplats, trafikverkets järnväg och ett antal kommunala och statliga vägar. Det är 
enligt dagvattenutredningen oklart om det finns dagvattenanläggningar för rening och 
utjämning innan dagvattnet släpps till krondiket. Ett mindre dike sträcker sig genom 
de östra delarna av planområdet som även det leder till Laxån. Dagvattenutredningen 
framför att det sannolikt är trög vattenföring vid höga flöden av dagvatten i båda 
dikena.  
 
Laxån är recipient för de diken som sträcker sig genom planområdet. Laxån leder sedan 
vidare till Svartån som i sin tur leder vidare till Hjälmaren.   
 
I dagvattenutredningen föreslås att dagvattnet samlas upp från körytor i 
utjämningsmagasin utformade som svackdiken med dräneringsledningar och 
dagvattenbrunnar med kupolsill, sandfång och dämda utlopp. Se bild nedan från 
utredningen. 
 

Utdrag från dagvattenutredningen som visar principsektion svackdike med utjämningsmagasin, dräne-
ringsledning och dagvattenbrunn. 

Utdrag från dagvattenutredningen som visar princip-
sektion med utjämningsmagasin. 

Utdrag från dagvattenutredningen som visar princip-
sektion med utjämningsmagasin och dagvattenbrunn.  
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Dagvattenutredningen för fram att partikulärt bunda föroreningar kommer sedimentera 
i dagvattenbrunnar, i svackdiken och i våtdelar där de kan omhändertas. Tanken 
med svackdikenas utformning är att dagvatten ska infiltrera ner till underliggande 
dräneringsledning vid regn mindre än dimensionerande. Upp till dimensionerande 
regn kommer vattnet att stiga i svackdikena och så småningom brädda ner i 
dagvattenbrunnarnas kupolsilar. Före dagvattenanläggningarnas utlopp, i de våta 
delarna med permanenta vattenytor, kommer ytterligare sediment att avskiljas.  
 
Oljan framförs kunna avskiljas på ytan i dagvattenbrunnar och i de våta delarna på 
grund av dämda utlopp. Det kan även förväntas oxidation av olja som fastläggs i 
gräsytor i svackdiken när solens strålar reagerar med oljan.  
 
Dagvattenutredningen behandlar miljöpåverkan och det framförs att föroreningshalten i 
dagvattnet sannolikt kommer vara högre efter genomförd exploatering. Planen bedöms 
därför att utan rening medföra en försämring jämfört med nuläget. En implementering 
av föreslagen dagvattenlösning med dagvattenbrunnar och sedimentation i 
svackdiken och våtdelar förmodas ge en rening av dagvattnet som leder till att 
föroreningsbelastningen på recipienten Laxsjön ej ökar jämfört med befintlig situation. 
 
De hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna bedöms inte påverkas av planerad 
exploatering eftersom det inte sker något fysiskt ingrepp i recipienten.  
 
Om något av de befintliga dikena som leder genom planområdet ska kulverteras ska 
kulverteringen höjdsättas så att en dämning av kulverteringen kan bräddas på ytan över 
kulverteringen utan att omgivande mark eller byggnad tar skada. Kulverteringen ska 
inte försämra flödeskapaciteten i diket. 

I utredningen föreslås att en geoteknisk undersökningen ska genomföras för att i detalj 
kunna höjdsätta ytorna vid detaljprojektering. Marken bör även detaljmätas inom 
vissa delar samt sätta grundvattenrör vid detaljprojekteringen.  Nivåer i befintliga 
diken måste säkerställas innan höjdsättning av gator och dagvattenanläggningar kan 
fastställas.Utlopp från dagvattenanläggningar ska anläggas med vattengångsnivå minst 
0,5 meter över dikenas befintliga vattengångsnivåer. 
 



14

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea regleras till 
50 % för att skapa ett industriområde som tillåter större byggnader 
som kan tillgodose behoven som inte kan tillgodoses på andra mer 
centrala industriområden i Laxå tätort. 

Prickade marken regleras för att skapa tillräckligt säkerhetsavstånd 
mellan byggrätt och järnvägen i enlighet med riskutredningen samt 
för att skapa önskvärt avstånd mellan byggnad och gata.

Planen regleras med nockhöjd på 13 meter till skillnad från gällande 
plan som reglerades med 10,5 meter byggnadshöjd. Höjden ändras 
för att möta nutida behov på platsen och skapa förutsättning för något 
högre byggnader.  

Bestämmelsen reglerar i enlighet med riskutredningen att det ska vara 
möjligt att utrymma bort från järnvägen. Se mer utförlig beskrivning 
på följande sida under rubriken ”Skyddsavstånd farligt gods”. 

Bestämmelsen reglerar i enlighet med riskutredningen att frisklufts-
intag ska riktas bort från järnvägen. Se mer utförlig beskrivning på 
följande sida under rubriken ”Skyddsavstånd farligt gods”. 

Bestämmelsen reglerar i enlighet med riskutredningen att fasad som 
vetter mot järnvägen ska utgöras i lägst brandteknisk klass EI30. Se 
mer utförlig beskrivning på följande sida under rubriken ”Skyddsav-
stånd farligt gods”. 

Bestämmelsen reglerar att byggnader ska utföras så att naturligt över-
svämmande vatten upp till minst 0,3 meter över omgivande kvarter-
smark inte orskar skada på byggnaden. Detta regleras i enlighet med 
dagvattenutredningen och ska medföra att byggnader kan klara en 
viss översvämning utan att byggnation tar skada. 

Endast 80 % av fastighetsarean får hårdgöras regleras för att skapa 
möjlighet till omhändertagande av dagvatten samt för att säkerställa 
att delar av planområdet fortsatt är grönt. 

FÖRÄNDRINGAR

Planens huvuddrag
Detaljplanen avser att möjliggöra för en fortsatt markanvändning för industri, men 
genom att göra en ny detaljplan kan befintliga diket överbyggas och bestämmelser 
ändras och göras mer flexibla. Mark planläggs för industri väster om befintlig industri 
inom planområdet samt direkt öster om befintlig industri där det i gällande plan 
finns en naturremsa. Detaljplanen, till skillnad får gällande detaljplan, regleras med 
skyddsavstånd från primär och sekundär led för farligt gods.

Planerad bebyggelse
Planen skapar möjlighet för industri (J). Inom användningen industri
ingår produktion, labratorier, lager, partihandel samt liknande verksamhet. Inom
användningen kan även spårområden som krävs för verksamheten tillåtas.
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Bestämmelsen reglerar att dagvattenfördröjning med en total volym 
av minst 216 kubikmeter per hektar ska anordnas inom fastighet. 
Bestämmelsen följer dagvattenutredningens rekommendationer. 

Marken är avsedd för dike. Detta för att skydda det krondike som 
verkar som dagvattenavledar för stora delar av Laxå tätort och som 
leder vattnet vidare norrut. Diket kan vara av öppen karaktär som nu 
alternativt bli ett täckdike. 
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Geotekniska förhållanden
På grund av de geotekniska förhållandena bedöms planområdet lämpligt utifrån kända 
förutsättningar att bebyggas. 

Trafik
Planen innebär inte några förändringar på gator och vägar i området. Byggrätterna som 
möjliggörs för i plan medför att fler utfarter kommer anslutas mot den redan planlagda 
gatan. 

Skyddsavstånd farligt gods
På grund av riskutredningens ställningstagande för de två olika alternativen regleras 
att det 30 meter från spårmitt ska vara möjligt att utrymma bort från järnvägen, 
att friskluftsintag ska riktas bort från järnvägen samt att fasad ska utgöras i lägst 
brandteknisk klass EI30. 

Vid 75 meter från järnväg regleras att friskluftsintag ska riktas bort från järnvägen, 
att det ska vara möjligt att utrymma bort från järnvägen samt att fasad ska utgöras i 
svårantändligt material. 

På grund av den befintliga bebyggelsens placering cirka 18 meter från tågspår 
prickmarkeras denna del av byggnaden. Detta för att det enligt riskutredningen bedöms 
lämpligt med bebyggelse först efter 30 meter och detta med hjälp av riskreducerande 
åtgärder. Att prickmarkera del av byggnaden innebär att den inte får byggas om ifall 
den rivs samt att bygglov inte ska ges till åtgärder som förlänger byggnadens livslängd. 
Dock innebär det ingen påverkan på byggnadens nutida användning. 

Natur
Då gällande detaljplan har möjliggjort för byggrätt på delar av sumpskogen bedöms
planen inte medföra ytterligare skada på sumpskogen. Planen bedöms inte
medföra betydande påverkan på sumpskogen i helhet då planen endast berör
cirka 0,4 hektar.

Det dike som sträcker sig genom planområdet bedöms ha funktion som vattenavledare 
och kan med fördel bevaras. 

Möjlig fortsättning av Storängensvägen i nord - sydgående riktning. 
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Förorenade områden
De förorenade områdena bedöms på grund av dess avstånd och spridningsriktning
inte medföra risk för markförorening inom planområdet. Befintlig verksamhet inom
planområdet är miljöförvaltningen tillsynsmyndighet för och bedömning görs att det
osannolikt finns markföroreningar inom området.

Omgivningspåverkan
I planområdets närhet finns Västra stambanan i direkt anslutning i norr. Väster och 
söder om planområdet finns industrier samt verksamheter. På grund av planområdets 
omgivnande bebyggelse och markanvändning bedöms planen inte medföra omgiv-
ningspåverkan för berörda fastigheter. Planområdet är lokaliserat bort från områden 
innehållande bostäder eller områden som kan bli aktuella för bostäder eller annan mer 
känslig markanvändning. 

Vatten och avlopp
Bebyggelse på fastighet Laxåskogen 26:10 är anslutet till det kommunala va-nätet.
Resterande planområde kan anslutas till det kommunala va-nätet.

El och tele
Tillkommande bebyggelse kan anslutas till befintliga el- och teleledningar intill
området.

Dagvatten
Enligt den dagvattenutredning som VAP tog fram under år 2020 bör en dagvattenlös-
ning ha kapacitet att fördröja ett 20-årsregn med klimatfaktor 1,25. I dagvattenutred-
ningen framgår även att det finns goda möjligheter till rening av dagvattnet. Läs mer 
om föreslagna dagvattenlösningar och rening av dagvatten under rubriken Dagvatten på 
s. 12 i bifogad utredning. 

I enlighet med dagvattenutredningen regleras plankartan med egenskapsbestämmelsen 
om att dagvattenfördröjning med en total volym av minst 216 kubikmeter per hektar 
ska anordnas inom fastighet.  
 
Det befintliga dike som finns i planområdet och som leder dagvatten norrut säkerställs 
genom egenskapsbestämmelse om att dike ska finnas. Att dike ska finnas innebär att 
det ska finnas antingen ett öppet dike, så som idag, eller att det ska finnas ett täckdike. 
Dikets vattenledningsförmåga ska inte försämras vid anläggande av täckdike istället för 
öppet dike.  

Brandvattenförsörjning
Brandvattenförsörjningen i området ska anpassas till gällande riktlinjer. Om 
brandvattenkravet överstiger kommunens leveransåtagande ska fastighetsägaren/
byggherren vidta åtgärder för att tillgodose fastigheten med erforderlig mängd 
brandvatten via exv. brandvattenreservoarer. 
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Konsekvenser av planens genomförande
Planen skapar möjlighet för industriändamål samt området för transformatorstation. 
Planområdet är sedan tidigare planlagt för industriändamål vilket innebär att det inte 
sker en förändrad markanvändning på större delarna av planområdet. Del av allmän 
platsmark samt ett mindre naturstråk planläggs för industriändamål i och med planen. 
Mängden allmän platsmark inom planområdet försvinner därmed. Planen medför att 
byggrätterna minskar i storlek på grund av skyddsavstånd till järnväg. Planen medger 
en ökning av tillåten omfattning av bebyggelse från 30 % till 50 % av fastighetsarean 
vilket innebär att större del av byggrätterna kan bebyggas i ny plan. 
 
I och med byggrätterna som planen medför kan den sedan tidigare planlagda gatan bli 
aktuell att bygga ut. 

Organisatoriska frågor
Samhällsbyggnad Sydnärke ansvarar för planarbetet på uppdrag av Laxå kommun.

Ekonomiska frågor
Planarbetet bekostas i sin helhet av Laxå kommun. Laxå kommun bekostar utbyggnad
av redan planlagd gata för att tillgängliggöra hela planområdet.

Om det uppkommer behov eller önskan från exploatör att flytta den befintliga ledning 
som Ellevio har inom området är det exploatören som bekostar sådan flytt.

Alla schaktningsarbeten för områdets elförsörjning bekostas av exploatören. 

Tidplan
Tidplanen utgör en preliminär bedömning och kan komma att justeras under 
planarbetets gång.

Samråd: Vinter 2020
Granskning: Vinter 2021
Antagande: Vinter 2021
Laga kraft: Vår 2021

Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är fem (5) år från den dag planen vunnit laga kraft.

Ändras eller upphävs planen under genomförandetiden har fastighetsägare som berörs
rätt till ersättning för den skada denne åsamkas. Efter genomförandetien fortsätter
detaljplanen med dess byggrätter att gälla men ändras eller upphävs planen efter
genomförandetidens utgång finns det ingen rätt till ersättning för de byggrätter som
eventuellt går förlorade.

Huvudmannaskap
Inom planområdet finns inga allmänna platser vilket innebär att huvudmannaskapet för
allmän platsmark inte regleras.
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Fastighetsrättsliga frågor
Inom planområdet finns i nuläget två fastigheter, Laxåskogen 26:10 och Lassåna 3:2.
De västra delarna av planområdet avses ingå i Laxåskogen 26:10. Nya fastigheter
avses bildas efter önskemål från exploatörer. Planområdet bedöms kunna delas in i tre
fastigheter för industriändamål. Område för tranformatorstation (E1) kan ingå i egen
fastighet. Exploatör initierar samt bekostar fastighetsbildning. 

Inom planområdet finns servitut till förmån för Trafikverket som är för trädsäkring.
Detta innebär att Trafikverket skapar trädfria skötselgator som sträcker sig 20 meter
från spårets mitt. Inom dessa skötselgator tar Trafikverket hela ansvaret för framtida
avverkning, röjning och skötsel. Genom sådana servitut skapas möjlighet för
Trafikverket att ta bort eventuellt farliga träd och träd som inom en tioårsperiod kan
bli så kallade farliga träd. Med farliga träd menas träd som är så höga och står så nära
järnvägen att de kan innebära fara för järnvägen eller tågtrafiken om de faller. Dessa
servitut avses bestå.

I planområdets nordöstra hörn finns en mast tillhörande Trafikverket. Masten är pla-
cerad inom prickad mark och bedöms därmed vara skyddad och planen bedöms inte 
medföra påverkan på mastens funktion och placering. 

MEDVERKANDE I PLANARBETET
Planhandlingarna har upprättats av Samhällsbyggnad Sydnärke.

Fanny Germer    Fredrik Idevall
Planarkitekt     Samhällsbyggnadschef


