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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
Detaljplan för del av Sannerud 1:65 
Laxå kommun, Örebro län 
 
Enligt PBL 2011 (Plan- och bygglagen 2011) 5 kap. 17 § har förslag till detaljplan för del av 
Sannerud 1:65, Laxå kommun, Örebro län, varit ute på samråd under tiden mellan  
2017-01-24 och 2017-02-14. Det har kommit in 5 yttranden under samrådstiden. Samtliga 
yttranden finns att tillgå i sin helhet på Sydnärkes Byggförvaltning.  
 
Yttranden har lämnats av: 

  

Namn 

1. Länsstyrelsen Örebro län 

2. Lantmäteriet 

3. Sydnärkes miljönämnd 

4. Nerikes Brandkår 

5. Skanova 

    



Sammanfattning 
Nedan följer en sammanfattning av de yttranden som har inkommit under samrådstiden. 
Sammanfattningen följer i ovanstående nummerordning.  

 
1. Länsstyrelsen Örebro län  

 
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
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 
Överensstämmelse med översiktsplan 
Detaljplanen strider inte mot översiktsplanen. 
 
Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt. 
 
Dagvatten 
Länsstyrelsen anser att det i planhandlingarna behöver redovisas hur 
dagvattenhanteringen ska ske i planområdet. 

 
Kommentar: 
Detaljplanen möjliggör endast för en mindre ökning av dagvatten i området, vilket kan 
hanteras inom befintlig dagvattenhantering. 
 

2. Lantmäteriet 

 
Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade januari 2017) har följande 
noterats: 
Delar av planen som bör förbättras 
Planbeskrivning 
I stycket under rubriken Planens syfte och huvuddrag står det att syftet är att möjliggöra 
avstyckning av fastighet. Lantmäteriet tycker att det med fördel kan använda uttrycket 
fastighetsbildning som inbegriper både avstyckning och fastighetsreglering mm. 
Detsamma gäller under rubriken Fastighetskonsekvensbeskrivning. 
 

Kommentar: 
Planbeskrivningen justeras i enlighet med Lantmäteriets synpunkt. 
 
    

3. Sydnärkes miljönämnd 
   
Sydnärkes Miljönämnd har inget att erinra mot planförslaget. 
 
 

4. Nerikes Brandkår  
 
Nerikes Brandkår har inget att erinra mot planförslaget. 
 
 
 
 
 



5. Skanova 
 
Generellt önskar Skanova att så långt som möjligt behålla befintliga tele-anläggningar i sitt 
nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband 
med flytt. 
 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova generellt att den part som initierar åtgärden även 
bekostar den. 
 
Skanova utgår från att nödvändiga åtgärder i telenät till följd av planförslaget kommer att 
framgå av planhandlingarna. 
 

Kommentar: 
Planbeskrivningen utökas med text utifrån Skanovas yttrande. 
 
 

Förslag till revidering av Detaljplan för del av Sannerud 1:65 
Laxå kommun, Örebro län 
 
Sydnärkes Byggförvaltning har bedömt att det med följande ändringar är lämpligt att gå 
vidare med förslaget: 

  
 Planbeskrivningen justeras i enlighet med Lantmäteriets synpunkt. 

 Planbeskrivningen justeras i enlighet med Skanovas yttrande. 
 

 
 
Samrådsredogörelsen har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning 
 
Ulrika Åberg  Ove Sahl   
Planarkitekt  Förvaltningschef 
 

 


