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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 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. 

 
 
 

  

    HÄR ÄR VI NU 
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DETALJPLAN FÖR LINDÅSEN 1:67 M. FL, LINGONSTIGEN 
 
Handlingar 
Planhandlingarna består av: 
- Plankarta i skala 1:500 (A3) 
- Planbeskrivning (denna handling) 
- Fastighetsförteckning 
- Undersökning av betydande miljöpåverkan 
- Samrådsredogörelse 
- Granskningsutlåtande 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen i Laxå kommun har gett fastighetsägaren till fastighet 
Lindåsen 1:67 positivt planbesked av kommunstyrelsen genom beslut KS 2020-
285. Bakgrunden är fastighetsägarens önskan att köpa till ytterligare mark till sin 
fastighet och bebygga med komplement till befintlig huvudbyggnad. 
 
Marken som önskas få ny användning är sedan tidigare planlagd för ändamålet 
park. Samhällsbyggnad Sydnärke har gjort en utredning om förutsättningar och 
kommit fram till att planläggning är lämplig och att en planläggning ska 
anpassas till befintlig byggnadsstruktur samt att planområdet ska anpassas till 
eventuella sociala värden i parkmarken. 

Planens syfte 
Detaljplanen syftar till att omvandla parkmark till bostadsmark 
och därmed möjliggöra en utvidgning av berörd fastighet.  
 
Planprocessen 
Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900. 
 

Figur 1, Översiktsbild, utdrag ur PM ansökan om planbesked 
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Undersökning av miljöeffekter 
Enligt plan- och bygglagen 4 kap. § 34 ska en miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas om planens genomförande kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Sammantaget bedöms detaljplanen inte medföra någon 
betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats. 
 
Miljökvalitetsnormer  
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. 
 
Planområdet ligger i närheten av om grundvattenförekomsten Olshammaråsen, 
Laxåområdet norra. Vattenförekomsten bedöms uppnå god kemisk 
grundvattenstatus samt god kvantitativ status.  
 
Statusklassningen på Laxån från Västra Laxsjön med utlopp i Svartån vid 
Ågrena bedöms ha otillfredställande ekologisk status och uppnår ej god status. 
Planförslaget bedöms dock inte medföra någon påverkan på 
grundvattenförekomsten eller berörda miljökvalitetsnormer, detta eftersom 
planförslagets förändring i markanvändningen är begränsad. 
 
PLANDATA 
 
Läge och omfattning 
Planområdet omfattar drygt 2000 kvm och är beläget i Lindåsen i nordöstra Laxå 
tätort. Befintlig bostadstomt omfattar 920 kvm och möjligheten till utvidgning 
anges på plankartan.   
 
Planområdet omfattar fastigheten Lindåsen 1:67 samt del av fastigheten 
Lindåsen 1:37.  
 
Markägoförhållanden 
Marken inom området ägs delvis av planintressenten och delvis av Laxå kommun. 
Marken belastas inte med ledningsrätter och servitut som kommer att behöva 
justeras när detaljplanen genomförs.  
 
Angränsande fastighetsägare framgår av fastighetsförteckningen. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
Översiktsplan för Laxå kommun 
Planförslaget bedöms ha stöd i gällande översiktsplan, eftersom planändringen 
inte innebär någon avsevärd förändring av markanvändningen i området.  
 
Detaljplaner 
Planområdet omfattas av stadsplan för område nordost om ESABs 
industriområde från 1968. Det berörda delområdet omfattas av bostadsändamål 
och parkmark. Bostadstomten är reglerad till fristående bostad, 20% av tomten 
får bebyggas med en våning till 4,4 meters byggnadshöjd. 
 
Riksintressen 
Geografiska områden som är av nationell betydelse för olika samhällsintressen 
kan pekas ut som områden av riksintresse. Området omfattas inte av några 
riksintressen. 

  

Figur 1, Laxå tätort med planintressentens fastighet markerad i rött. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
Befintlig bebyggelse 
Inom planområdet finns ett enbostadshus. Omgivande bebyggelse tillkom under 
slutet av 1960-talet som del i bostadsförsörjningen för närliggande industri. 
Byggnaderna har generellt gemensam volym och karaktär. Området har 
utvecklats, men bostadshusen har inslag av mexitegel, viss träfasad, sadeltak och 
består av enplanshus med källare.  
 
Trafik 
Området trafikförsörjs med lokalgatan Lingonstigen som genom anslutande 
vägnät når väg länsväg 205. Lingonstigen är en säckgata, varför 
genomfartstrafik saknas och trafikrörelserna endast är kopplade till befintliga 
fastigheter.  
 
Kollektivtrafik 
Området ligger drygt 1,5 km från Laxå station, där kollektivtrafik finns.  
 
Natur, rekreation och vattenområde 
Planområdet omfattar en bostadstomt samt del av skogsdunge. Det som utgör 
parkmark/skogsdunge hyser inte några höga naturvärden, utan utgörs av några 
tallar samt en del sly. Området bedöms inte rymma några skyddade arter.  
 

  

Figur 2, Utdrag ur Stadsplan 18-Lax-246 
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Geotekniska förhållanden 
Grundläggningstekniska frågor ska klarläggas av byggherren i bygglovskedet. 
Området är enligt SGUs kartering sandig morän. 

 
Förorenade områden 
Inga kända föroreningar finns inom eller i närheten av planområde. 
 
Översvämningsrisk 
Området ligger på en höjd, varför risk för översvämningar till följd av skyfall 
bedöms inte utgöra en risk. När den befintliga bostadstomten utökas, ska 
höjdsättningen av den nya ytan göras så att dagvattnet omhändertas på den egna 
tomtmarken.  
 
Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. 

 
Trafik/störningar 
Befintlig grundläggande trafikstruktur i området avses inte förändras. 
Tillkommande byggrätt ligger i anslutning till befintlig trafikstruktur och kan 
anslutas genom gator inom kvartersmark för bostäder. 
 
Planområdet berörs inte av trafikstråk eller andra verksamheter som kan orsaka 
omfattande störningar, varför riktvärden för buller inte bedöms behöva utredas.  
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FÖRÄNDRINGAR 
 
Planens huvuddrag 
Detaljplanen möjliggör utvidgning av befintlig bostadstomt.  
 
Planerad bebyggelse 
Den utvidgade tomten planeras att i ianspråktas för garage/komplementbyggnad.  
 
Trafik 
 
Motiv till detaljplanens regleringar 
 
B – bostadsändamål föreslås anges som användningsändamål för hela området. 
 
e1 – exploateringsgraden i gällande stadsplan är en femtedel av fastigheterna och 
detta föreslås fortsätta gälla genom 20% exploateringsgrad av fastighetsytan 
inom användningen. 
 
f1 – endast friliggande hus – en bestämmelse som återfinns i underliggande plan 
och därmed tillämpas även här.  
 
Byggnadshöjd 4,4 meter – gällande detaljplan anger 4,4 meter i byggnadshöjd 
och detta föreslås fortsätta gälla med ny detaljplan.  
 
Zonen runt den tillkommande byggrätten förses med bestämmelse om att 
marken inte får bebyggas. I gränserna mot angränsande bostadsfastighet i väster 
samt mot lokalgatan föreslås denna zon bli 4,5 meter bred. I gräns mot 
naturmarken föreslås zonen bli 1 meter bred.  
 

Figur 3, Utdrag ur plankarta 
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Teknisk försörjning 
 
Vatten och avlopp 
Området omfattas av verksamhetsområde för kommunalt vatten- och avlopp. 
Området är anslutet till det kommunala VA-nätet. 
 
Inom planområdet infiltreras dagvatten naturligt. Denna form av 
omhändertagande av dagvatten bedöms som tillräcklig även efter ett 
förverkligande av nu tillförd byggrätt.  

 
 
El och tele 
Vattenfall ansvarar för elnätet i området. Tillkommande bebyggelse avses 
anslutas till befintliga el- och teleledningar. 
 
Dagvatten 
Planförslaget medför endast en marginell ökning av hårdgjord mark och därmed 
behov av omhändertagande av dagvatten inom området. Fastighetsdagvatten bör 
även fortsatt omhändertas på kvartersmark inom planområdet.  
 
Avfall 
Avfallshanteringen för eventuellt tillkommande bebyggelse förutsätts ske i 
enlighet med standarden för Sydnärkes kommunalförbund. 
 
GENOMFÖRANDEFRÅGOR 
 
Konsekvenser av planens genomförande. 
Konsekvenserna av planens genomförande innebär att en andel parkmark tas i 
anspråk för bebyggelse. Det berörda markområden hyser dock inte några höga 
naturvärden. Planområdet ligger i en del av Laxå tätort, där tillgången till 
strövområden för rekreation är god. 
 
Ekonomiska frågor 
Detaljplanearbetet bekostas av exploatören. 
Kostnader för eventuella fastighetsregleringar bekostas av den part som initierar 
åtgärden. Utbyggnad av nät för teknisk försörjning bekostas i enlighet med 
respektive nätägares bestämmelser. 
 
Tidplan 
Planen hanteras med standard planförfarande. 
 
Samråd: Höst 2021 
Granskning: Vår 2022 
Antagande: Vår 2022 
Laga kraft: Vår 2022 
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Genomförandetid 
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen att gälla så länge kommunen inte 
ändrar eller upphäver planen. 
 
Huvudmannaskap 
Planen omfattar inte allmän plats. Närliggande planers reglering kvarstår, där 
kommunen är huvudman för allmän plats. 
 
Tekniska frågor 
Tillkommande bebyggelse avses anslutas till befintliga tekniska 
försörjningssystem. 
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Detaljplanen utgör erforderligt underlag för fastighetsbildning. Efter att 
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastighetsbildning ske i enlighet med 
detaljplanen. 
 
Detaljplanens påverkan på enskilda fastigheter 
 

Lindåsen 1:67 
planintressent/bostadsfastighet 

 Detaljplanen möjliggör utvidgning 
av fastigheten. Byggrätt tillförs i 
proportion till möjlighet till 
utvidgning.  
 

Lindåsen 1:37 
parkmark/kommunal 
stamfastighet 

Regleras i delar till bostadmark och 
genom detta möjliggörs 
marköverlåtelse.  
Den del av Lindåsen 1:37 som 
rymmer gatumark/Lingonstigen 
med vändzon påverkas marginellt 
av att bostadsändamål utvidgas.  
 

Lindåsen 1:39 Fastigheten får möjlighet till att 
bostadsfastighet blir rågranne. Ingen 
övrig påverkan. 
 

 
 
 
MEDVERKANDE I PLANARBETET 
 
 

Malin Iwarsson Fanny Germer Fredrik Idevall 
Planarkitekt Planarkitekt Samhällsbyggnadschef 
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