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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 

transformatorstation. 

Granskningen 

I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 18 § har planförslaget varit tillgängligt för 

granskning under tiden mellan 2021-02-15 och 2021-03-09. Berörda sakägare, kommunala instanser, 

statliga myndigheter, berörda fastighetsägare, organisationer och övriga berörda har underrättats. 

Förslaget har varit utsänt för kännedom via brev till berörda, en underrättelse har publicerats på 

kommunens anslagstavla. Alla planhandlingar i sin helhet har funnits tillgängliga på 

byggförvaltningens hemsida. Efter granskningen har 7 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 2021-03-10 

2. Lantmäteriet 2021-02-19 

3. Trafikverket 2021-03-01 

4. Nerikes Brandkår 2021-02-19 

5. Skanova 2021-02-18 

6. Postnord 2021-02-26 
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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 ett antagande av detaljplanen inte kommer att prövas.  

 

Råd enligt 2 kap. PBL 

Naturmiljö 

Naturmiljön och eventuella naturvärden i området är fortfarande mycket sparsamt beskrivet. Det 

framgår inte om kommunekolog varit på plats. Då planen berör ett större område oexploaterad mark 

anser Länsstyrelsen att en naturinventering enligt Svensk standard (SS 199000:2014) bör göras. 

Artskyddsförordningen omfattar bestämmelser till skydd för fridlysta arter, både växter och djur och 

gäller oavsett om området är detaljplanelagt sedan tidigare. Exploatering i naturmiljöer kan komma att 

skada fridlysta arter och detta bör utredas i ett tidigt skede för att inte förhindra genomförande av 

planen. En eventuell dispens från artskyddsbestämmelserna söks hos Länsstyrelsen.  

Mast 

Inom planområdets nordöstra del finns inom prickad mark en mast. Enligt planhandlingarna tillhör 

masten Trafikverket och bedöms vara skyddad och planen bedöms inte medföra påverkan på mastens 

funktion och placering. Länsstyrelsen ser behov av att säkerställa att masten har planstöd i plankartan.  

Dike 

Inom planområdet finns ett befintligt dike som enligt planhandlingen är ett krondike som verkar som 

dagvattenavledare för stora delar av Laxå tätort och som leder vattnet vidare norrut. I planhandlingen 

anges diket som leder dagvatten norrut säkerställs genom egenskapsbestämmelse om att dike ska 

finnas. Vidare anges i planhandlingarna att dike ska finnas innebär att det ska finnas antingen ett öppet 

dike, så som idag, eller att det ska finnas ett täckdike. Det framgår även att dikets 

vattenledningsförmåga inte ska försämras genom anläggande av täckdike istället för öppet dike. På 

plankartan regleras diket med egenskapsbestämmelse n3 – marken är avsedd för dike. Länsstyrelsen 

bedömer ytterligare behov av att se över hur diket och dess funktion ska säkerställas på plankartan.  

Planbestämmelser 

På plankartan anges egenskapsbestämmelsen n2 som reglerar att Dagvattenfördröjning med en total 

volym av minst 216 kubikmeter per hektar ska anordnas inom fastighet. Länsstyrelsen anser att 
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bestämmelsen istället bör anges med egenskapsbestämmelse om utförande. Länsstyrelsen ser även 

behov av att formulera bestämmelsen utifrån den yta som regleringen ska relatera till.  

Länsstyrelsen anser att egenskapsbestämmelsen b4 – byggnad ska utföras så att naturligt 

översvämmande vatten upp till minst 0,3 meter över omgivande kvartersmark inte orsakar skada på 

byggnaden, är otydlig och därför behöver ser över.  

Kommentar: 

Byggrätt infogas för Trafikverkets mast. 

Bestämmelsen n3 görs om till ”Befintligt dikes funktion ska bevaras och upprätthållas” 

Bestämmelsen n2 görs om till ”Dagvattenfördröjning med en total volym av minst 2016 kubikmeter 

per hektar ska anordnas”.  

Bestämmelsen b4 tas bort ur plankartan och texten förs istället in i planbeskrivningen. Detta då det 

vid dagvattenutredningen inte framkom särskilt behov av denna bestämmelse utan det är endast en 

bestämmelse som används generellt. För att inte reglera mer än nödvändigt tas därför denna 

bestämmelse bort.  

 

2. Lantmäteriet 

Sammanfattning: 

Lantmäteriet har tagit del av planförslagets granskningshandlingar och har inget att erinra.  

 
 

3. Trafikverket 

Sammanfattning: 

Trafikverket har inget att erinra i ärendet.  

 

 

4. Nerikes Brandkår 

Sammanfattning: 

Nerikes Brandkår framför att avsnitt om brandvattenförsörjning bör korrigeras till en rekommenderad 

minsta kapacitet i markbrandposter om 900 liter per minut med ett maximalt inbördes avstånd av 150 

– 250 meter.   
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Kommentar: 

Text om att minsta kapacitet i markbrandposter är 900 liter per minut med ett maximalt inbördes 

avstånd av 150 – 200 meter läggs till i planbeskrivningen.  

 

5. Skanova 

Sammanfattning: 

Skanova har markförlagda ledningar inom detaljplaneområdet. Skanova önskar att så långt som 

möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för olägenheter och kostnader som 

uppkommer i samband med flyttning.  

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering 

förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.  

Kommentar: 

Noteras. 

 

6. Postnord  

Sammanfattning: 

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden ska postlådan placeras i en lådsamling 

vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan.  

Kommentar: 

Noteras.  
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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: 

 Byggrätt infogas för Trafikverkets mast. 

 Bestämmelsen n3 görs om till ”Befintligt dikes funktion ska bevaras och upprätthållas” 

 Bestämmelsen n2 görs om till ”Dagvattenfördröjning med en total volym av minst 2016 

kubikmeter per hektar ska anordnas”.  

 Bestämmelsen b4 tas bort ur plankartan och texten förs istället in i planbeskrivningen. 

Detta då det vid dagvattenutredningen inte framkom särskilt behov av denna bestämmelse 

utan det är endast en bestämmelse som används generellt. För att inte reglera mer än 

nödvändigt tas därför denna bestämmelse bort. 

 

 

 
 

Granskningsutlåtandet har upprättats av Samhällsbyggnad Sydnärke 

 

Fanny Germer   Fredrik Idevall  

Planarkitekt   Samhällsbyggnadschef 

 


