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Detaljplan för fastighet Laxåskogen 26:10 m.fl. (Storängen) 
Laxå kommun, Örebro län. 

Sammanfattning av planförslaget 

Detaljplanen säkerställer och utökar möjligheten för industri på platsen. På grund utav planområdets 

läge regleras området med flertalet riskreducerande åtgärder. Vidare säkerställs befintlig 

tranformatorstation. 

Samrådet 

I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 17 § har planförslaget varit ute på samråd under 

tiden mellan 2018-11-01 och 2018-11-22. Berörda sakägare, kommunala instanser, statliga 

myndigheter, berörda fastighetsägare, organisationer och övriga berörda har beretts tillfälle för 

samråd. Förslaget har varit utsänt för kännedom via brev till berörda och funnits tillgängligt på 

byggförvaltningens hemsida. Efter samrådet har 8 yttranden inkommit. I detta dokument sammanställs 

och besvaras inkomna synpunkter som berör detaljplanen. Samtliga yttranden finns att tillgå i sin 

helhet på Samhällsbyggnad Sydnärke.  

Yttranden har lämnats av: 

Namn Inkommit 

1. Länsstyrelsen Örebro län 2020-02-24 

2. Lantmäteriet 2020-02-17 

3. Trafikverket 2020-02-19 

4. Sydnärkes kommunalförbund 2020-02-24 

5. Sydnärkes miljönämnd 2020-02-17 

6. Nerikes Brandkår 2020-02-05 

7. Ellevio 2020-02-13 

8. Vattenfall  2020-02-06 
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1. Länsstyrelsen Örebro län  

Sammanfattning: 

Bedömning enligt 11 kap. 10 § PBL 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända 

förhållanden att frågor som berör riksintresse, människors hälsa och säkerhet samt 

miljökvalitetsnormer för vatten måste lösas på ett tillfredställande sätt i enlighet med vad som anges 

nedan för att ett antagande inte ska prövas av Länsstyrelsen.  

 

Riksintresse för anläggningar för kommunikationer 

Planområdet ligger i anslutning till Västra stambanan som är en anläggning av riksintresse för 

kommunikationer enligt 3 kap. 8 § miljöbalken (MB). Järnvägen ska som riksintresse skyddas från 

åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten till och nyttjandet av anläggningen. Det framgår inte 

av detaljplanen om riksintresset kan tillgodoses vid ett plangenomförande. 

Hälsa och säkerhet 

Planområdet gränsar till Västra stambanan som är primär led för farligt gods. Vid bedömning av 

planläggning intill transportleder för farligt gods ställer Länsstyrelsen i Örebro län bakom de riktlinjer 

som tagits fram av Länsstyrelsen Stockholms län (2016:4) Riktlinjer för planläggning intill vägar och 

järnvägar där det transporteras farligt gods. Enligt riktlinjerna ska risker beaktas vid 

detaljplaneläggning inom 150 meter från järnväg där det transporteras farligt gods. Vidare anges att 

rekommenderat avstånd mellan markanvändning för industri och närmast spårmitt är 30 meter. 

Enligt planförslaget regleras byggrätten mot järnvägen med prickad mark för att skapa ett 

bebyggelsefritt avstånd på 30 meter mellan närmaste spårmitt och byggrätt. Länsstyrelsen 

uppmärksammar att skalstocken som anges på plankartan inte stämmer, däremot verkar skalan 1:2000 

stämma. Det prickade området mellan spårmitt och befintlig bebyggelse inom planområdets 

nordvästra del understiger dock 30 meter. När det gäller planläggning av befintlig bebyggelse så 

behöver även den befintliga bebyggelsen prövas utifrån lämplighet med hänsyn till människors hälsa 

och säkerhet och risken för olyckor. Om befintlig bebyggelse ligger inom rekommenderade 

skyddsavstånd kan det innebära att det behövs kompletterande skyddsåtgärder för att möjliggöra 

planläggningen. Vilka åtgärder som behövs beror på markanvändningens lämplighet ur risksynpunkt. 

Länsstyrelsen anser att kommunen behöver utreda och tydliggöra sin bedömning om markanvändning 
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är lämplig utifrån risk för människors hälsa och säkerhet med hänsyn till olyckor med farligt gods 

samt vilka eventuella skyddsåtgärder som behöver säkerställas.  

Miljökvalitetsnormer för vatten, dagvattenhantering 

Miljökvalitetsnormer för vatten tas endast kortfattat upp i planbeskrivningen. Länsstyrelsen anser att 

en ordentlig bedömning av planens påverkan på MKN för vatten behöver göras. Information om 

status, MKN och miljöproblem för närliggande vattenförekomster behöver kompletteras för att ge stöd 

i en sådan bedömning.  

Planens genomförande får inte innebära påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten och i detta 

sammanhang är dagvattenhanteringen en förutsättning för bedömningen. Markanvändningen Industri 

(J), utan precisering, ställer höga krav på dagvattenhantering då användningen möjliggör en stor 

variation av verksamheter och produktion med risk för spridning av många olika föroreningar. 

Planförslaget möjliggör även en avsevärd ökning av andelen hårdgjord yta. På plankartan regleras att 

80 % av fastighetsaren får hårdgöras vilket innebär en mycket stor förändring mot dagsläget och 

därmed mycket mer dagvatten. Länsstyrelsen anser därför att en dagvattenutredning behöver tas fram 

inom planprocessen. Fördröjningsvolym och reningsbehov behöver utredas och dagvattenhanteringen 

behöver tydliggöras i planbeskrivningen och även säkerställas på plankartan. Enligt Länsstyrelsens 

skyfallskartering finns potentiella lågpunkter i området som kan behöva tas hänsyn till Kulvertering av 

befintligt dike som villkoras i planen behöver också tas hänsyn till då det kan innebära sämre 

förutsättningar för avrinning.  

Råd enligt 2 kap. PBL 

Överensstämmelse med översiktsplanen 

Detaljplanen strider inte mot översiktsplanen.  

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar 

kommunens åsikt.  

Naturmiljö 

Naturmiljön och eventuella naturvärden i området är mycket sparsamt beskrivet. Då planen berör ett 

större område med oexploaterad mark anser Länsstyrelsen att en naturinventering enligt Svensk 

standard (SS 199000:2014) behöver göras. Beroende på resultatet av inventeringen kan planen komma 

att behöva revideras.  

Omgivningspåverkan 



SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

2021-02-04 

 

 

Sida 4 av 9 
 

Inom planområdet anges markanvändningen till Industri (J). Länsstyrelsen anser att planhandlingarna 

behöver innehålla en bedömning och resonemang kring planens omgivningspåverkan och eventuell 

risk för störningar och risker. Denna bedömning görs både för de verksamheter som redan finns 

etablerade och de verksamheter som planläggningen möjliggör för. Även hänsyn till framtida planer 

på eventuell ytterligare bebyggelse i omgivningen är bra att tänka på, exempelvis kan 

industriverksamheter påverka möjlighet till byggnation av bostäder. Vid behov behöver åtgärder på 

plankartan säkerställas för att minska störningar och risker. Ett alternativ kan vara att precisera 

användningen J för att avgränsa användningen till en specifik funktion för att undvika störningar och 

risker. En precisering innebär att planen blir mindre flexibel samtidigt som det blir tydligt vilket 

ändamål som avses med kvartersmarken.  

Mast 

På kartbilden av planområdet syns i den nordöstra delen mot järnvägen (inom prickad mark) en mast. 

Länsstyrelsen anser att information kring masten behöver tydliggöras i planhandlingen. Den kan även 

vara aktuellt att se över markanvändningen för masten utifrån dess behov och krav.  

Vattenverksamhet 

Länsstyrelsen vill uppmärksamma att kulvertering av diken utgör vattenverksamhet som kräver 

anmälan eller tillstånd.  

Planbestämmelser 

På plankartan anges administrativ bestämmelse om villkor för startbesked a1 startbesked får inte ges 

förrän kulvertering av dike har kommit till stånd. Enligt planbeskrivningen anges bestämmelsen för att 

skapa möjlighet för diket som sträcker sig genom planområdet att finnas kvar och ha fortsatt funktion 

som dike. Som lagstöd för bestämmelsen anges 4 kap. § 1. Länsstyrelsen anser dock inte att diket 

utgör en sådan anläggning för trafik, energi- eller vattenförsörjning eller avlopp som anges i punkt 1- 

Kulvertering av dike motiveras inte heller som en åtgärd som krävs för att göra området lämpligt för 

sitt ändamål. Reglering bör ses över.  

Skalstocken som anges på plankartan stämmer inte. Grundkartan anges i skala 1: 1000 medan 

plankartan anges i skala 1:2000.   

Kommentar: 

Texten om påverkan på riksintresset förtydligas. 

 

Skalan ändras till 1:1000 och skalstocken ska därmed stämma.  
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Prickmarken utökas mellan byggrätt och järnvägen. Den befintliga bebyggelsen inom 30 meter från 

spårmitt prickas för att inte skapa framtida byggrätt.  

 

En riskutredning görs för att tydliggöra att riskreducerande åtgärder blir tillräckliga för att inte 

medföra risk för människors hälsa och säkerhet.  

 

En dagvattenutredning tas fram för att utreda fördröjningsvolymer och reningsbehov. Bestämmelse 

om dagvattenhantering förs in i plankartan i enlighet med dagvattenutredningens resultat.  

 

En naturinventering bedöms inte nödvändig inom planprocessen.  

 

Resonemang kring omgivningspåverkan förs in i planbeskrivningen. 

 

Information om masten först in i planbeskrivningen. Masten är placerad inom prickad mark och 

bedöms efter kontakt med Trafikverket vara tillräckligt skyddad.  

 

Bestämmelsen om a1 tas bort från plankartan och ersätts istället med egenskapsbestämmelse om att 

dike ska finnas. I planbeskrivningen finns information om att detta ska vara antigen ett öppet eller 

täckdike för att fortsatt kunna avleda dagvatten.  

 

2. Lantmäteriet 

Sammanfattning: 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

Kostnader för och initiativ till fastighetsbildning 

Det anges inte något om vem som initierar och bekostar den fastighetsbildning som behövs för 

genomförandet av detaljplanen.   

Delar av planen som bör ses över 

Villkor för startbesked 

Såsom bestämmelse a1 nu är utformad och placerad gäller den enbart inom det smala området som 

omgärdas av administrativa gränser. Om kommunens avsikt är att bestämmelsen ska stoppa all den 

kommande byggnationen inom planområdet till dess att diket har kulverterats så behöver de 

administrativa gränserna tas bort och dikets placering åskådliggöras med en illustrationstext eller på en 

separat illustrationskarta.  

Om avsikten är att bestämmelse a1 enbart ska gälla kommande byggnation inom det smala området 

som nu avgränsas med administrativa gränser så bör planbestämmelsen vara utformad som den är nu.  
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Kommentar: 

Information läggs till i planbeskrivningen om vem som ska bekosta samt initiera fastighetsbildning.  

Bestämmelsen a1 tas bort, vid diket läggs istället egenskapsbestämmelse om att dike ska finnas.  

 

3. Trafikverket 

Sammanfattning: 

Norr om planområdet är järnvägsstråket Västra stambanan belägen som är ett riksintresse för 

kommunikationer samt primär led för farligt gods. Trafikverket anser att riskerna med farligt gods bör 

beaktas inom 150 meter från leder med farligt gods. Planen medger bebyggelse 30 meter från spårmitt 

utan några skyddsbestämmelser. Om kommunen gör bedömningen att risknivån är acceptabel även 

utan skyddsbestämmelser kommer Trafikverket inte motsätta sig ett antagande av planen.  

I planbeskrivningen beskrivs att detaljplanen ska skapa förutsättningar för en tillfredställande 

dagvattenhantering. Dagvatten ska fördröjas inom den egna fastigheten innan det kopplas till det 

kommunala ledningsnätet. Trafikverket anser att en bestämmelser om dagvattenhanteringen ska 

införas i plankartan för att säkerställa detta.  

Kommentar: 

En dagvattenutredning har genomförts och i enlighet med utredningen läggs bestämmelse om 

dagvattenhantering in i plankartan.  

 

En riskutredningen har tagits fram och skyddsbestämmelser infogas i plankartan i enlighet med 

utredningen.  

 

4. Sydnärkes Kommunalförbund 

Sammanfattning: 

Sydnärkes kommunalförbund har inga synpunkter på förslaget till detaljplan.   

 

5. Sydnärkes Miljönämnd 

Sammanfattning: 

Sydnärkes miljönämnd ställer sig positiv till detaljplanen och har inga övriga synpunkter. 
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6. Nerikes Brandkår 

Sammanfattning: 

Med anledning av att planförslaget anger ett skyddsavstånd om 30 meter mellan industribebyggelse 

och Västra stambanan anser Nerikes Brandkår att detaljplanens konsekvenser avseende risker och 

säkerhet behöver verifieras tydligare.  

Närhet till transportled av farligt gods på järnvägen bör värderas mot planerad verksamhet genom en 

detaljerad riskutredning. Utredningen bör utreda och visa om planförslaget är lämpligt, och vilka 

eventuella skyddsåtgärder som behövs.  

Avsnitt brandvattenförsörjning bör korrigeras till en rekommenderad minsta kapacitet i 

markbrandposter om 900 liter per minut med ett maximalt inbördes avstånd av 150 – 250 meter.  

Kommentar:  

En riskutredning har genomförts och bestämmelser om riskreducerande åtgärder har förts in i 

plankartan i enlighet med utredningen.  

Texten om brandvattenförsörjningen ses över och ändras till: ”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. Brandvattenreservoar.”  

 
 

7. Ellevio 

Sammanfattning: 

Ellevio framför att det inom planområdet finns en befintlig jordkabelledning lågspänning 0,4 kV som 

matar den befintliga byggnaden, den befintliga transformatorstationen är markerad med ett E område.  

Om befintliga ledningar måste flyttas eller ändras tillfälligt får den som begär ombyggnad eller 

ändring stå för dessa kostnader.  

Alla schaktningsarbeten för områdets elförsörjning inom planområdet bekostas av exploatören.  

Ellevio önskar att i god tid bli kontaktade av exploatören för eventuell samordning och 

samförläggning i området.  

För övrigt har Ellevio inget att erinra mot det upprättade planförslaget.  
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Kommentar: 

Text om att eventuell ledningsflytt bekostas av exploatören samt att alla schaktningsarbeten för 

områdets elförsörjning bekostas av exploatören infogas i planbeskrivningen.  

 

8. Vattenfall 

Sammanfattning: 

Vattenfall har inga elanläggningar inom planområdet och har därför inget att erinra.  
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Förslag till revidering av detaljplan för fastighet 
Laxåskogen 26:10 m.fl. (Storängen) Laxå kommun, Örebro 
län. 

Samhällsbyggnad Sydnärke har bedömt att det är lämpligt att gå vidare med följande justeringar: 

 Texten om påverkan på riksintresset förtydligas. 

 Skalan ändras till 1:1000 och skalstocken ska därmed stämma.  

 Prickmarken utökas mellan byggrätt och järnvägen. Den befintliga bebyggelsen inom 30 

meter från spårmitt prickas för att inte skapa framtida byggrätt.  

 En riskutredning görs för att tydliggöra att riskreducerande åtgärder blir tillräckliga för att 

inte medföra risk för människors hälsa och säkerhet.  

 En dagvattenutredning tas fram och bestämmelse om dagvattenhantering läggs in i 

plankartan i enlighet med utredningen.  

 Resonemang kring omgivningspåverkan förs in i planbeskrivningen. 

 Information om masten först in i planbeskrivningen efter kontakt med Trafikverket.  

 Bestämmelsen om a1 tas bort från plankartan och ersätts istället med 

egenskapsbestämmelse om att dike ska finnas. I planbeskrivningen finns information om att 

detta ska vara antigen ett öppet eller täckdike för att fortsatt kunna avleda dagvatten. 

 Information läggs till i planbeskrivningen om vem som ska bekosta samt initiera 

fastighetsbildning.  

 Texten om brandvattenförsörjningen ses över. 

 Text om att eventuell ledningsflytt bekostas av exploatören samt att alla schaktningsarbeten 

för områdets elförsörjning bekostas av exploatören infogas i planbeskrivningen.  

 
 

Samrådsredogörelsen har upprättats av Samhällsbyggnad Sydnärke 

 

Fanny Germer    Fredrik Idevall   

Planarkitekt   Samhällsbyggnadschef 

 


