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Icke-teknisk sammanfattning 

 
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är en del av miljöbedömningen av 

översiktsplanen för Laxå kommun. Syftet med denna MKB är att redovisa och utreda de 

miljökonsekvenser som ett genomförande av översiktsplanen kan antas medföra. 

Planförslaget bedöms ge övervägande positiva konsekvenser. Mål och visioner i 

planförslaget pekar överlag i en positiv riktning. Nedan sammanfattas konsekvenserna för 

väsentliga miljöaspekter. 

Transportsystemet 

Planförslaget innebär att transportbehovet kommer att öka eftersom antalet invånare i 

kommunen kommer att stiga. Samtidigt väntas kapaciteten på kollektivtrafiken kunna 

utvecklas. Sammantaget bedöms planförslaget ge förutsättningar för små positiva 

konsekvenser avseende transportsystemet.  

Vattenmiljö 

Kommunen har gjort ställningstagande som kommer leda till ökad andel hårdgjorda ytor, 

vilket kan förändra förutsättningarna för vattenflöden och påverka vattenmiljön i 

kommunen negativt. Dessa negativa konsekvenser bedöms till stor del kunna vägas upp 

av kommunens ställningstagande gällande LOD, genomförande av åtgärder i 

vattenförsörjningsplanen och föroreningskällor från jordbruket. Sammantaget bedöms 

planförslaget ge förutsättning för måttliga positiva konsekvenser för kommunens 

ytvattenmiljöer och stora positiva konsekvenser avseende grundvatten. 

Naturmiljö 

Expansion av tätorter på tidigare obebyggd mark kan medföra negativa konsekvenser för 

bevarande av biologisk mångfald. Å andra sidan väntas ställningstagandena gällande 

bevarande av den biologiska mångfalden, bevakning av att biologiskt värdefulla våt-

marker inte skadas samt befintliga ekologiska korridorrer ska värnas och nya skapas där 

det så är möjligt, ge positiva konsekvenser i jämförelse med nollalternativet. Samman-

taget bedöms planförslaget kunna medföra obetydliga konsekvenser för naturmiljön. 

Kulturmiljö och landskapsbild 

Utbyggnad och exploatering föreslås utföras med ett samlat grepp och därmed ge 

förutsättningar för att minimera påverkan på landskapsbilden. De utpekade utvecklings-

områdena berör till största delen inte några kulturmiljöområden. Sammantaget bedöms 

planförslagets ställningstaganden med inriktning mot kulturmiljö och landskapsbild 

medföra små positiva konsekvenser.  

Rekreation 

Planförslaget innebär att kommunen ska verka för att bevara sin goda tillgång till 

närnatur. Kommunens invånare ska ha god tillgång till rika naturupplevelser samt god 

tillgänglighet till besöksmål och rekreationsområden vilket bedöms ge förutsättningar för 

positiva konsekvenser med avseende på människors välbefinnande och hälsa.  
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Sammantaget bedöms planförslagets ställningstaganden med inriktning mot rekreation 

medföra små positiva konsekvenser. 

Miljöskydd, hälsa och säkerhet 

För miljöaspekterna markradon och luftkvalitet bedöms planförslaget medföra obetydliga 

konsekvenser. Inom kategorin säkerhet bedöms säkerhetsåtgärder inom väg 205 

medföra små positiva konsekvenser. Även inom kategorierna översvämningar, ras och 

skred, allgener samt förorenad mark bedöms ställningstaganden i planen bidra till små 

positiva konsekvenser avseende miljöskydd, hälsa och säkerhet. 

Markanvändning och hushållning med naturresurser 

Planförslaget medför att ny mark kommer att kunna tas i anspråk för etablering av 

bebyggelse. Naturmark som kan producera förnybara resurser genom skogsbruk, 

jordbruk samt med ekosystemtjänster kommer vid exploatering helt eller delvis att mista 

dessa egenskaper. Sammantaget bedöms planförslaget få små negativa konsekvenser 

för kommunens möjligheter till hushållning med naturresurser och markanvändning.
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1 BAKGRUND 

Den nuvarande översiktsplanen för Laxå kommun (ÖP08) antogs år 2008. Utöver denna 

finns fyra fördjupningar av översiktsplanen för tätorterna Laxå, Röfors, Finnerödja samt 

Hasselfors. Planeringsförutsättningarna har i vissa avseenden förändrats sedan den 

gällande planen antogs. Bland annat har ändringar genomförts i lagstiftningen avseende 

översiktsplanering, strandskydd och vindkraftsutbyggnad. Till följd av detta påbörjades 

arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen i juni 2013.  

I förslaget till ny översiktsplan anses hela kommunen, förutom Laxå tätort, vara lands-

bygd. Det innebär att några nya fördjupningar över resterande orter inte kommer att tas 

fram. Däremot pågår ett arbete med att utarbeta ett tematiskt tillägg gemensamt med 

Askersunds och Lekebergs kommuner för landsbygdsutveckling i strandnära områden 

(LIS). Detta tillägg kommer att gälla tillsammans med den nya översiktsplanen. 

Miljökonsekvenserna av ett genomförande av det tematiska tillägget behandlas inte i 

denna MKB eftersom en separat MKB har tagits fram för tillägget.  

I den vedertagna visionen för Laxå kommun poängteras att Laxå ska vara ett attraktivt 

boendealternativ med goda kommunikationer och ha ett offensivt näringsliv. Kommunen 

har även tre övergripande mål om att kommuninvånarna ska vara i fokus, befolknings-

trenden ska utvecklas positivt och ekonomin ska vara i balans.  

Översiktsplanen beräknas vara genomförd år 2035.  

2 MILJÖBEDÖMNING 

2.1 BEHOVSBEDÖMNING 

Enligt MKB-förordningen ska genomförandet av en översiktsplan nästan undantagslöst 

antas medföra betydande miljöpåverkan p.g.a. sin geografiska utbredning. En översikts-

plan anger också alltid förutsättningar för en eller flera av de verksamheter som finns 

upptagna i bilaga 1 och 3 i MKB-förordningen och som huvudregel alltid ska antas 

medföra betydande miljöpåverkan. Kommuner ska därför alltid göra en miljöbedömning 

av översiktsplaner och en MKB ska alltid upprättas. 

2.2 SAMRÅD 

Samråd avseende MKB:ns avgränsning har genomförts med Länsstyrelsen i Örebro län 

den 3 juni 2013. I efterföljande utlåtande från Länsstyrelsen bedöms att kommunens 

förslag till avgränsning av MKB i stort överensstämmer med vad en MKB ska innehålla 

enligt 6 kap. 12 § MB. Länsstyrelsen påpekar dock att MKB:n även ska innefatta en 

beskrivning av de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra eller motverka 

betydande negativ miljöpåverkan. 

Länsstyrelen anser vidare att den sakliga avgränsningen även bör omfatta klimatanpass-

ning såsom översvämningsrisker, risk för ras och skred, hälsorisker såsom förorenade 

områden och buller, skyddade områden enligt 7 kap. MB, miljökvalitetsnormer enligt 5 
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kap. MB samt riksintressen enligt 3 och 4 kap. MB. Länsstyrelsens kommentarer har 

inarbetats i miljökonsekvensbeskrivningen. 

2.3 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB) 

Syftet med denna MKB är att redovisa och utreda de miljökonsekvenser som ett genom-

förande av översiktsplanen kan antas medföra. I sin helhet ska miljöbedömningen bidra 

med underlag om viktiga miljöaspekter, så att dessa kan integreras i planen. Ur ett större 

perspektiv kan miljöbedömningen bidra till att ekologiska hållbarhetsaspekter lyfts i 

planen. 

3 KOMMUNBESKRIVNING 

Laxå kommun ligger i den södra delen av Örebro län. Kommunen omfattar en yta av 605 

km
2
 och gränsar i öster mot Askersunds och Hallsbergs kommuner, i norr mot Lekebergs 

och Degerfors kommuner, i väster mot Gullspångs kommun och i söder mot Karlsborgs 

kommun, se Figur 1.  

Laxå kommun har cirka 5 600 invånare (enligt beräkningar utförda i juni 2013) och består 

av de mindre orterna Finnerödja, Hasselfors, Röfors och Tived/Sannerud samt 

huvudorten Laxå. Genom Laxå passerar E 20. Inom hela Laxå kommun finns områden 

med värdefull natur. Bland annat finns Tivedens nationalpark som varje år har cirka  

100 000 besökare. 
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  Figur 1. Översikt Laxå kommun. 
 

4 AVGRÄNSNING 

4.1 GEOGRAFI 

Geografiskt omfattar miljökonsekvensbeskrivningen primärt Laxå kommun och 

konsekvenserna för väsentliga miljöaspekter beskrivs på en kommunövergripande 

strategisk nivå. För en del aspekter, t.ex. vattenmiljö och klimatpåverkan är det 

geografiska perspektivet större än Laxå kommun. För andra miljöaspekter, såsom buller 

och transporter, är det mer relevant att beskriva konsekvenserna för särskilda 

geografiska delområden inom kommunen. 

4.2 MILJÖASPEKTER 

Enligt miljöbalken ska MKB:n innehålla en beskrivning av den betydande miljöpåverkan 

som kan antas uppkomma. Vidare, ska MKB:n även innefatta en beskrivning av de 
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åtgärder som planeras för att förebygga, hindra eller motverka betydande negativ 

miljöpåverkan. 

Följande miljöaspekter har mot bakgrund av genomfört samråd med Länsstyrelsen 

bedömts vara av vikt att beakta inom ramen för MKB-arbetet: 

 Transportsystemet 

 Vattenmiljö 

 Naturmiljö 

 Kulturmiljö och landskapsbild 

 Rekreation 

 Miljöskydd, hälsa och säkerhet 

 Markanvändning och hushållning med naturresurser 

4.3 TID 

Översiktsplanen kommer att gälla fram till dess att den anses inaktuell och en ny 

översiktsplan tas fram. Aktualitetsprövning ska utföras varje mandatperiod (vart 4:e år). 

Tidsperspektivet som beskrivs i det arbetsmaterial som finns framtaget är att översikts-

planen sträcker sig ca 20 år framåt i tiden. Detta utgör även MKB:ns tidsmässiga 

avgränsning. Vissa åtgärders miljökonsekvenser kan sträcka sig längre än till planerings-

periodens slut. I den mån det är möjligt, rimligt och relevant behandlar MKB:n även dessa 

konsekvenser.  

5 ALTERNATIV 

5.1 NOLLALTERNATIV 

Nollalternativet beskriver planområdets sannolika utveckling om den fördjupade 

översiktsplanen inte genomförs. Detta alternativ ska inte förväxlas med nuläget, även om 

nollalternativet och nuläget kan ha stora likheter. Nollalternativet beskriver en situation i 

framtiden, i detta fall år 2035, som ska spegla den troliga utvecklingen fram till 

horisontåret. 

De strategiska inriktningarna och kommunens ställningstaganden inom varje 

miljöpåverkanskategori kommer att miljöbedömas i förhållande till nollalternativet. Då 

planförslaget till största del ger en viljeriktning kommer den samlade bedömningen 

utföras på en övergripande nivå och i förhållande till måluppfyllelse av de nationella 

miljökvalitetsmålen. 

5.2 METOD OCH BEDÖMNINGSGRUNDER 

Konsekvenserna av planförslaget och nollalternativet bedöms och redovisas i text. Till 

grund för bedömningen av miljökonsekvenser används relevanta miljömål, riktvärden, 
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miljökvalitetsnormer etc. Bedömningsstegen delas in i: små, måttliga och stora 

konsekvenser, vilka kan vara positiva eller negativa. 

5.3 KONSEKVENSER VID NOLLALTERNATIVET 

Transportsystemet 

Nollalternativet bedöms inte medföra några förändringar avseende transporter jämfört 

med nuläget. 

Vattenmiljö 

Avsaknaden av en strategisk inriktning avseende dagvatten innebär att nollalternativet 

medför en negativ belastning på recipienter, i form av orenat dagvatten. Sammantaget 

bedöms nollalternativet få små negativa konsekvenser avseende vattenmiljö. 

Naturmiljö 

En viss påverkan på naturvärden kan ske vid sporadisk spridd bebyggelse. I naturvårds-

program för Laxå kommun är framtagande av en grönstrukturplan en av åtgärderna i 

åtgärdsplanen vilket bedöms innebära positiva konsekvenser avseende naturmiljön. 

Riksintresset för Unden, Vargavidderna, Skagerhultsmossen, Stenhultsmossen och 

Julösmossen kan komma att bli berört, framförallt i samband med etablering av vindkraft. 

Eftersom delar av områdena pekas ut som möjliga för etablering i vindbruksplanen (Laxå 

kommun, 2012). Sammantaget bedöms nollalternativet få små konsekvenser avseende 

naturmiljö. 

Kulturmiljö och landskapsbild 

Nollalternativet bedöms inte medföra några förändringar avseende kulturmiljö jämfört 

med nuläge. Landskapsbilden kan komma att påverkas negativt eftersom utbyggnad inte 

sker med ett samlat grepp. Sammantaget bedöms nollalternativet få små negativa 

konsekvenser avseende landskapsbild. 

Rekreation 

Nollalternativet bedöms inte medföra några förändringar avseende rekreation jämfört med 

nuläge. 

Miljöskydd, hälsa och säkerhet 

Nollalternativet bedöms inte medföra några större förändringar jämfört med nuläget. 

Markanvändning och hushållning med naturresurser 

Nollalternativet bedöms inte medföra några förändringar avseende hushållning med 

naturresurser och markanvändning jämfört med nuläge. 
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5.4 PLANFÖRSLAG 

Det primära målet med planen är att skapa en god livsmiljö för boende och ett långsiktigt 

hållbart samhälle till glädje för kommande generationer. De ställningstaganden som 

innefattas i planen redovisas under varje miljöaspekt. 

Planförslaget innebär en befolkningsökning på ca 200 personer. 

6 KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET 

6.1 TRANSPORTER 

Kommunens ställningstagande 
 
Kommunikationer 
Kommunen ska kontinuerligt utveckla Laxå Resecentrum så att det möter upp mot 
resenärernas och operatörers behov och krav på en attraktiv och funktionell 
kollektivtrafikanläggning. 
 
Kommunen ska arbeta för att antalet tågstopp i Laxå ska utökas för att stärka Laxås roll 
som knutpunkt för järnvägstrafik. 
 
Kommunen ska verka för att antalet busslinjer och antalet turer utökas för att göra Laxå 
till en attraktiv kommun att bo i och pendla till och ifrån. 
 
Kommunen ska verka för att standarden och säkerheten på riksväg 205 ökas eftersom 
den används för sjuktransporter till Karlskoga. 
 
Hasselfors 
Befintlig cykelväg genom Hasselfors bör fullföljas för att ge cyklister trygg cykelväg 
genom hela Hasselfors. Idag saknas en etapp i vardera änden av vägen genom 
Hasselfors. 
 
Kommunen ska ställa sig positiv till att utveckla kollektivtrafiken till och från Hasselfors. 
 
Röfors 
Kommunen ska göra Röfors attraktivt och skapa goda förutsättningar för cyklister och 
gående att på ett säkert sätt ta sig mellan Laxå och Röfors. 
 
Tived/Sannerud 
Kommunen ska verka för att kollektivtrafiken utvecklas så att människor kan ta sig till och 
från Tived/Sannerud på ett bra sätt. 
 
Finnerödja 
Kommunen ska verka för att en ny väg till industriområde anläggs. 
 
Motionsspåret och skogsområdet mot Röfors 
Kommunen ska arbeta för en separat gång- och cykelväg anläggs vilken förbinder 
området med Röfors. 
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6.1.1 BEDÖMNINGSGRUNDER 

 Riksintresse kommunikationer enligt 3 kap. 8 § MB: Västra stambanan och 

Värmlandsbanan utgör riksintresse för järnväg och E20 utgör riksintresse för vägar. 

 Regeringens nationella miljökvalitetsmål;  

Begränsad klimatpåverkan  

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 

klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 

klimatsystemet inte blir farlig. 

Frisk luft 

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte 

skadas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation. 

Bara naturlig försurning 

De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen 

för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka 

korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, 

arkeologiska föremål och hällristningar. 

6.1.2 FÖRUTSÄTTNINGAR  

I det nationella vägnätet passerar E20, med 2+1 väg igenom kommunen. Riksväg 205 

går mellan Askersund och Grythyttan, genom Laxå, och vägen utgör sjuktransportväg till 

Karlskoga lasarett. Längs vägen, söder om Röfors, finns skyddsområdet för kommunens 

dricksvattentäkt. Riksväg 205 slingrar sig här fram på ett smalt och kurvigt vägavsnitt. 

Sträckan är olycksdrabbad, främst med långtradare. 

 

Foto 1: Järnvägsbro i Hasselfors. 

 

Västra stambanan och Värmlandsbanan går genom kommunen. Laxå tätort är knutpunkt 

för järnvägs- och busstrafik, med förbindelser till bl.a. Göteborg, Stockholm, Örebro, 



  

   

 
 

9 (41) 
 
  

 

RAPPORT 

2014-10-10 

 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING TILL ÖVERSIKTSPLAN FÖR LAXÅ 

KOMMUN 

 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

9
 

MY \\fsore003\projekt\1533\1553961_mkb_öp_laxå\000\10 arbetsmtrl_dok\rapport_mkb_141002.docx 

 

Hallsberg och Karlstad (och vidare till Oslo). Busstrafiken består av ett flertal linjer som 

förbinder Laxå med Askersund, Degerfors/Karlskoga, Hallsberg, Örebro, Kumla m.m. 

I Finnerödja har OBH Nordica sitt centrallager med ca 15 000 kvm lageryta. Tillfartsvägen 

till anläggningen går genom Finnerödja samhälle. Det innebär att mycket tung trafik 

passerar genom tätorten.  

Den nya industrivägen samt föreslagna utvecklingsområden för industri i översiktsplanen, 

finns i Finnerödjas nordöstra del, se Figur 2 nedan. 

 

Figur 2: Den nya föreslagna industrivägen i Finnerödja (röd markering). 
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6.1.3 KONSEKVENSER 

Planförslaget innebär att transportbehovet i viss mån kommer att öka eftersom antalet 

invånare i kommunen kommer att stiga. Samtidigt väntas kapaciteten på kollektivtrafiken 

kunna utvecklas. Satsningar på kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik kan bidra till 

förändrade val av färdmedel och därmed ett minskat trafikarbete, vilket i sin tur förväntas 

ha positiva konsekvenser avseende, utsläpp till luft, luftkvalité och buller. Vidare bedöms 

ställningstagandena i planförslaget leda till en förbättrad tillgänglighet och säkerhet för 

både cyklister och kollektivresenärer. 

En höjd standard och ökad säkerhet på riksväg 205 bedöms som positivt för människors 

hälsa. De negativa konsekvenserna går inte att bedöma eftersom det inte är beslutat om 

vilka typer av åtgärder som kommer behöva vidas för att öka säkerheten på vägen. 

Exploatering av ny industriväg till OBH Nordicas centrallager i Finnerödja bedöms ge 

förutsättningar för ett minskat trafikbuller för boende i Finnerödja. Störst påverkan är att 

orörd mark tas i anspråk.  

De föreslagna utvecklingsområdena för industri samt ny föreslagen industriväg i 

Finnerödja bedöms inte påverka riksintresset för kommunikationer. Samma bedömning 

görs för utvecklingsområdet för handel och industri intill E20 i Laxå. 

Sammantaget bedöms planförslaget ge förutsättningar för små positiva konsekvenser 

avseende transportsystemet.  

6.1.4 REKOMMENDERADE ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

En tydligare beskrivning av hur arbetet för ett ökat antal tågstopp ska bedrivas eftersom 

kommunen inte har rådighet i frågan. 

En fördjupad analys tillsammans med länstrafiken av hur kollektivtrafiken kan utvecklas. 

Utredning i samråd med Trafikverket om hur standarden och säkerheten på riksväg 205 

kan förbättras. 
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6.2 VATTENMILJÖ 

Kommunens ställningstagande 

Natur, vatten och övriga naturresurser 
Dagvatten bör tas om hand och fördröjas så nära källan som möjligt. 
Kommunen ska aktivt verka för att minimera föroreningskällor från jordbruksverksamhet. 
 
Kommunen ska bevaka att Skagerholmsån, vattendrag vid sjön Unden, Laxån och andra 
viktiga vattendrag bevaras och vid behov restaureras för att behålla och skapa goda 
förutsättningar för växt- och djurlivet i vattendragen. 
 
Kommunen ska verka för att vattendrag med höga naturvärden och kulturmiljövärden får 
ett långsiktigt skydd. 
 
Kommunikationer 
Kommunen ska verka för att riksväg 205 får en ny sträckning för att skydda 
grundvattentäkten. 
 
Vatten och avlopp samt avfall 
Mål och åtgärder i den antagna Vattenförsörjningsplanen ska fortsätta gälla oförändrat. 
 
Den fysiska planeringen ska möjligöra för utökad användning av metoder för LOD (lokalt 
omhändertagande av dagvatten). 
 
Utbyggnadsområden 
Kommunen ska verka för att Saltängen utvecklas och att dagvattendammen kommer till 
stånd. 

6.2.1 BEDÖMNINGSGRUNDER 

 Sjöarna och vattendragen i södra delen av kommunen, exempelvis Unden omfattas 

av riksintresse naturvård enligt 3 kap § 6 MB och riksintresse för det rörliga friluftslivet 

enligt 4 kap 2 § MB samt riksintresse friluftsliv enligt 3 kap § 6 MB. 

 Fastställda vattenskyddsområden för yt- och grundvattenförekomster med stöd av 7 

kap MB. 

 Miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns, Södra östersjöns samt Västerhavets 

vattendistrikt. 

 Regeringens nationella miljökvalitetsmål;  
 

Ingen övergödning 

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan 

på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till 

allsidig användning av mark och vatten. 

Levande sjöar och vattendrag 

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer 
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ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden 

samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt 

som förutsättningar för friluftsliv värnas. 

Grundvatten av god kvalité 

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en 

god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. 

Myllrande våtmarker 

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas 

och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. 

6.2.2 FÖRUTSÄTTNINGAR  

Kommunen är rik på sjöar och vattendrag. Det finns flera stora sjöar, såsom Skagern, 

Unden, Västra Laxsjön, Östra Laxsjön och Toften. I Laxå kommun råder ett utökat 

strandskydd för sjöarna Unden och Skagern, med 200 meter på land och 300 meter ut i 

vattnet. Laxån är den största och längsta ån. Den är reglerad och innehåller ett antal 

dammar. Skagersholmsån är skyddsvärd med sitt bestånd av flodpärlmussla. På vissa 

håll finns en relativt omfattande fritidsbebyggelse i anslutning till sjöarna, bland annat vid 

Östra Laxsjön.  

Kommunen har antagit en Vattenförsörjningsplan 2011, där områden som kan ha stor 

betydelse för framtida dricksvattenförsörjning belyses. 

Dricksvatten för Laxå, Röfors och Hasselfors tätorter tas från grundvattentäkten vid 

Norrudden. Även Mullhyttan i Lekebergs kommun försörjs med detta vatten. Finnerödja 

tätort försörjs lokalt med grundvatten och Tived försörjs lokalt med ytvatten från sjön 

Unden. Kommunens verksamhetsområden för VA är idag uppdelande på tätortsom-

rådena Laxå, Röfors, Tived, Finnerödja och Hasselfors. Hushåll inom verksamhets-

områdena är anslutna till det kommunala VA-nätet. 

Inom kommunen finns tre avloppsverk, Laxå, Finnerödja och Hasselfors. Ett långsiktigt 

arbete pågår med att kartlägga och upprätta en åtgärdsplan för att reducera 

ovidkommande vatten till avloppsverken. 
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Foto 2: Sjön Toften. 

6.2.3 KONSEKVENSER 

Kommunens ställningstagande om att verka för att minimera föroreningskällor från 

jordbruksverksamhet bedöms ge förutsättningar för att avhjälpa problematiken med 

övergödning. 

Olyckor på riksväg 205 kan medföra långtgående konsekvenser för kommunens vatten-

försörjning. En ny stäckning av riksväg 205 innebär en minskad risk för vattentäkten. Det 

bidrar till att uppfylla miljömålet grundvatten av god kvalité. Kommunen avser att genom-

föra de åtgärder som finns framtagna i kommunens vattenförsörjningsplan. Genom detta 

uppnås ett bra skydd för kommunens grundvattentäkter. I vattenförsörjningsplanen finns 

förslag på åtgärder för att trygga den framtida vattenförsörjningen. Kommunens 

ställningstagande att dessa åtgärder ska genomföras bedöms medföra mycket positiva 

konsekvenser avseende grundvatten. 

Genom nybyggnation och förtätning uppstår en ökad andel hårdgjorda ytor. Det kan 

påverka förutsättningarna för vattenflöden och vattenmiljön i kommunen. Hårdgjorda ytor 

kan inte fördröja vatten. Det innebär större dagvattenflöden som måste kunna hanteras. 

Vidare medför den ökade befolkningen också mer trafik, vilket i sin tur ökar risken för 

föroreningar i dagvattnet. Problem kan särskilt uppstå vid störtskurar. Plötsliga ökningar i 
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dagvattenflöden kan vara svåra att hantera i VA-nätet och naturliga recipienter. Det kan 

resultera i en ökad belastning på sjöar och vattendrag. Problemen kan öka ytterligare ifall 

klimatförändringar medför mer intensiva störtskurar. Kommunen har gjort ställnings-

tagande om att möjligöra för utökad användning av metoder för LOD. Kommunen avser 

också att kartlägga och upprätta en åtgärdsplan för att reducera ovidkommande vatten till 

avloppsverken. Det bedöms ge goda förutsättningar för att avhjälpa den ovan nämnda 

problematiken och uppfyllandet av gällande miljökvalitetsnormer. 

Sammantaget bedöms planförslaget ge förutsättning för måttliga positiva 

konsekvenser för kommunens ytvattenmiljöer och stora positiva konsekvenser 

avseende grundvatten. I planförslaget finns även ställningstaganden för att locka 

exploatörer/verksamheter att bygga/etablera sig i Laxå. Dessa ställningstaganden kan 

komma att beröra vattenmiljön beroende på vilken typ av verksamhet som kommer till 

stånd. Någon djupare bedömning av dess konsekvenser kan inte göras i detta läge utan 

får regleras genom detaljplaner eller bygglov. 

6.2.4 REKOMMENDERADE ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

Vid planering av ny bebyggelse/verksamheter bör hänsyn tas till vattenmiljön. 

6.3 NATURMILJÖ 

Kommunens ställningstagande 
 
Natur, vatten och övriga naturresurser 
Kommunen ska verka för att bevara sin goda tillgång till närnatur och kommunens 
invånare ska ha god tillgång till rika naturupplevelser. 
 
Den biologiska mångfalden ska bevaras. Den variationsrikedom av naturtyper och arter 
som förekommer i kommunen ska bibehållas och ges förutsättningar att fortleva i 
livskraftiga populationer under naturliga betingelser. 
 
I möjligaste mån ska exploatering av jordbruksmark undvikas. 
 
Kommunen ska bevaka att biologiskt eller kulturhistoriskt värdefulla våtmarker inte 
skadas som en konsekvens av den fysiska planeringen. 
 
Kommunen ska ta fram en grönstrukturplan för de större tätorterna i kommunen.  
 
Befintliga ekologiska korridorer ska värnas och nya skapas där det så är lämpligt. 
 
Kommunen ska aktivt verka för att minimera föroreningskällor från jordbruksverksamhet. 
 
Kommunen ska bevaka att Skagersholmsån, vattendragen vid sjön Unden, Laxån och 
andra viktiga vattendrag bevaras och vid behov restaureras för att behålla och skapa 
goda förutsättningar för växt- och djurlivet i vattendragen. 
 
Kommunen ska verka för att vattendrag med höga naturvärden och kulturmiljövärden får 
ett långsiktigt skydd.  
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Kommunens ställningstagande 
 
Midsommarberget 
Kommunen ska ta vara på områdets karaktär så att skogen gallras på ett försiktigt sätt.  
 
Grönområdet Saltängen 
Kommunen ska verka för att skötseln inom grönområdet och gallring av skog sköts på 
ett miljömässigt bra sätt. 
 
Motionsspåret och skogsområdet mot Röfors 
Kommunen ska verka för att skogen sköts och gallras på ett försiktigt sätt så att 
karaktären inte går förlorad. 

6.3.1 BEDÖMNINGSGRUNDER 

 Följande riksintressen för naturvård finns inom kommunen, se även Figur 3:  

 Unden: Stort område bestående av själva sjön Unden men även ett stort område 

runtom sjön. Berör Gullspångs och Laxå kommuner. 

 Vargavidderna: Ett stort område i kommunens centrala delar som berör 

Degerfors och Laxå kommuner. 

 Tiveden: Stort område i kommunens sydöstra del och som fortsätter in i 

Askersunds kommun. 

 Stora och Lilla Rankemossen: vidsträckt mosse i kommunens nordvästra del. 

 Skagershultsmossen och Stenhultsmossen: En vidsträckt mosse i kommunens 

nordöstra del. 

 Julösmossen: En långsträckt mosse som berör Degerfors och Laxå kommuner. 
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  Figur 3: Riksintressen för naturvård i Laxå kommun. 

 

 Det finns ett antal lagstiftade skyddsformer för naturområden i Sverige, och dessa 

regleras i 7 kap. miljöbalken. Ett område kan exempelvis klassificeras som 

nationalpark, naturreservat, kulturreservat, naturminne, riksintresse, djur- och 

växtskyddsområde, miljöskyddsområde eller strandskyddsområde.  

 Strandskyddet råder i hela Sverige och omfattar marken i strandområden samt 100 

meter från strandkanten kring alla sjöar och större vattendrag i Sverige. Syftet med 

strandskyddet är att göra dessa områden tillgängliga för allmänheten, samt att bevara 

goda livsvillkor för växter och djur. Dispens från strandskyddet måste sökas och 

beviljas vid utförande av åtgärder som kan förändra eller påverka miljön i området, 

såsom uppförande av strandnära bebyggelse.  

 Vidare finns även Natura 2000, som instiftades av EU och syftar till att bevara 

utrotnings-hotade arter och känsliga landskapstyper, som bedöms vara särskilt 

värdefulla ur ett europeiskt perspektiv.  
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 Regeringens nationella miljökvalitetsmål;  
 

Levande skogar 

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt 

som den biologiska mångfalden bevaras. Kulturmiljövärden och sociala värden 

värnas. 

Ett rikt växt- och djurliv 

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 

nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt 

deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt 

livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en 

god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, 

livskvalitet och välfärd. 

Myllrande våtmarker 

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas 

och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. 

6.3.2 FÖRUTSÄTTTNINGAR 

I kommunen finns idag en nationalpark, tio naturreservat och elva Natura 2000- områden. 

Sammanlagt omfattar dessa ca 3 200 hektar eller ca 4 % av kommunens yta. Det finns 

även sex naturvårdsavtal som tillsammans täcker 95 hektar och nio biotopskydds-

områden som sammanlagt omfattar cirka 24 hektar. Kommunen har tillsammans med 

Sveaskog bildat Lillängens naturvårdsavtal, som täcker 5,4 hektar kommunal mark och 

21,1 hektar på Sveaskogs mark. Största delen av den skyddade marken utgörs av 

myrmark och skogsmark. Även geologiska formationer finns skyddade i Getaryggen och 

Kråksjöåsens rullstensåsar och i Rockebro. Där har inlandsisen skapat en mycket 

speciell hydrologi och geologi. Endast två mindre områden, Grönelid och Näset, är 

skyddade med syfte att bevara kulturlandskapet. 

I kommunen finns tre naturminnen. Det är i samtliga fall gamla, märkliga träd som 

skyddats. Inom kommunen finns sju biotopskyddsområden som samtliga har bildats av 

Skogsvårdsstyrelsen. 

Större sammanhängande skogsområden som är relativt opåverkade av vägar och 

bebyggelse finns omkring Tivedens nationalpark i södra delen av kommunen och 

Vargavidderna samt Skagershultsmossen.  

Många miljöer kring kommunens sjöar är viktiga för djur- och växtlivet samt för besökare 

att vistas i. Exempel på sådana områden är Östra och Västra Laxsjöarna, Kråksjön, 

Unden samt Bosjön. 

Laxå kommun har tagit fram ett naturvårdsprogram med en sammanställning av utpekade 

områden med höga naturvärden. I naturvårdsprogrammet är framtagande av en 

grönstrukturplan en av åtgärderna i åtgärdsplanen. 
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Foto 3: Skogsområde öster om Laxå. 

 

6.3.3 KONSEKVENSER 

En tydligt strategisk del i planförslaget för Laxå kommun är att kommunen ska växa. Den 

planerade tillväxten kommer att resultera i förtätning av områden samt exploatering av 

nya markområden. Vid utbyggnad genom förtätning av befintlig bebyggelse tas ingen ny 

mark i anspråk, och påverkan blir därmed mindre ur naturvårdssynpunkt. Områden som 

idag utgörs av grönytor och som i planen utses till utvecklingsområden för bostäder, 

industrier eller handel och verksamhet riskerar att förlora sina naturvärden.  

Expansion av tätorter på tidigare obebyggd mark bedöms medföra negativa konsekvens-

er. Å andra sidan väntas ställningstagandena gällande bevarande av biologiska mång-

falden, bevaka att biologiskt värdefulla våtmarker inte skadas samt befintliga ekologiska 

korridorrer ska värnas och nya skapas där det så är möjligt, ge positiva konsekvenser i 

jämförelse med nollalternativet. Sammantaget bedöms planförslaget kunna medföra 

obetydliga konsekvenser för naturmiljön. 

6.3.4 REKOMMENDERADE ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

I planeringen av ny bebyggelse bör fragmenterad bebyggelse undvikas för att undvika att 

onödigt stora markytor tas i anspråk.  

I planen finns ett långsiktigt åtagande om att värna om den biologiska mångfalden i 

kommunen. För att uppfylla detta kan en kommunövergripande strategi för bevarande av 

biologisk mångfald tas fram, med förslag om åtgärder vid planering som främjar biologisk 

mångfald. 
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6.4 KULTURMILJÖ OCH LANDSKAPSBILD 

Kommunens ställningstagande 
 
Natur, vatten och övriga naturresurser 
Kommunen ska i möjligaste mån bevara skyddsvärda kulturmiljöer för att säkerställa 
deras fortlevnad. 
 
…uppmärksamma de kulturmiljöer som ännu inte skyddas men som borde det, och ge 
dem det skydd som de förtjänar. 
 
Kommunen ska uppmuntra de föreningar eller organisationer som vill hjälpa till med att 
bevara och utveckla värdefulla kulturmiljöer. 
 
Kommunen ska arbeta fram ett kulturvårdsprogram som ska vara färdigt år 2018. 
 
Porla 
Kommunen ska verka för att skydda den värdefulla kulturmiljön. 

6.4.1 BEDÖMNINGSGRUNDER 

Kulturminneslagen (KML) omfattar bestämmelser kring fasta fornminnen, byggnads-

minnen och kyrkliga kulturminnen. 

Inom kommunen finns tre områden som utgör riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 

kap 6§ MB; Laxå – Stationen, Ramundeboda samt Skagershult-Bålby. 

6.4.2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Kulturlandskapet i Laxå uppvisar stor variation. Området har varit bebott mycket länge, 

med lämningar från sten- och bronsålder på flera platser i kommunen. 

Samhällen varierar från bond-, hytt- och kyrkbyar till järnvägssamhällen samt till samlad 

slotts- och gårdsbebyggelse. Landskapet domineras av skog och endast en obetydlig del 

är öppen, där det bedrivs främst jordbruk. Delar av Laxå kommun utgörs av gamla 

bruksmiljöer.  

Skogsbruk har också haft ett stort inflytande på kulturlandskapets utformning. Kultur-

miljöer som ängs- och betesmarker har minskat i rask takt då dessa inte längre är en del 

av det moderna jordbruket. I skogslandskapet finns många spår efter tidigare jordbruk, 

som stenmurar, rösen och diken.  

Landsbygdens bebyggelse spänner över många tidsepoker, från medeltid och framåt. 

Den äldre bebyggelsen dominerar. Det faluröda trähuset är i klar majoritet. Kommunen 

har flera aktiva hembygdsföreningar som står för en stor del av skötsel och bevarande av 

värdefulla kulturmiljöer. Behov finns av att se över förekomsten av kulturellt värdefulla 

objekt i kommunen. Ett kulturmiljöprogram kommer enligt planen att tas fram för att 

säkerställa långsiktigt skydd av dessa. 



  

 
 

 

20 (40) 
 
RAPPORT 

2014-10-10 

 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING TILL ÖVERSIKTSPLAN FÖR LAXÅ 

KOMMUN 

 

 

 

\\fsore003\projekt\1533\1553961_mkb_öp_laxå\000\10 

arbetsmtrl_dok\rapport_mkb_141002.docx 

I kommunen finns ett stort antal fornminnen som inventeras och kompletteras efter hand. 

Den största koncentrationen av fornminnen finns i kommunens västra delar som sträcker 

sig mellan sjön Skagern, vidare genom Finnerödja och fram till sjön Unden. En större 

koncentration av fornlämningar förekommer också vid Porla samt runt sjöarna Toften och 

Teen. Länsstyrelsen ansvarar för att ett visst antal av länets fornlämningar får vård och 

även blir tillgängliga för allmänheten. De som utför vården är i huvudsak Skogsstyrelsen, 

föreningar och markägare.  

Det finns ett flertal exempel på kyrkor i kommunen som vittnar om historien. Av dessa kan 

nämnas Skagersholms gamla kyrka i Hasselfors, byggd på 1650-talet, Bodarnekyrkan i 

Laxå samt kyrkan i Finnerödja som invigdes 1763.  

Bålby Gård, sydost om Hasselfors, är ett av få större lantbruk i Laxå. Området utgör 

riksintresse för kulturmiljövården. Jordbruket utgör annars en mycket liten näring i 

kommunen, där skogsbruket starkt dominerar. Drygt 85 % av kommunens areal utgörs av 

skog och endast 3 % av åkermark. Sveaskog är den avsevärt största skogsinnehavaren, 

med omkring 95 % av innehavet. 

I kommunen finns ett antal bruks-, herrgårds- och slottsmiljöer. Av dessa kan nämnas 

Laxå Herrgård och miljön kring den. Herrgården ligger invid Laxån och är från tiden före 

sekelskiftet 1900. Skagersholm är ett gammalt gods från brukstiden, med anor från början 

av 1600-talet. Röfors är en gammal bruksort 4 km söder om Laxå tätort, vackert belägen 

längs Laxån. Där finns vissa industrimiljöer kvar och en del verksamheter som är i gång. I 

Hasselfors finns delar av bruksmiljön kvar, främst i form av arbetarbostäder. 

I Laxå kommun finns också Porla som är en gammal kur- och brunnsort, sydväst om 

Hasselfors. Brunnen var i bruk mellan åren 1724 och 1939.  

Byggnaderna längs Järnvägsgatan i Laxå utgör fina exempel på sekelskiftesarkitektur 

från tiden kring 1900. Järnvägsstationen, tillsammans med byggnaderna längs 

Järnvägsgatan, ingår i riksintresse för järnvägen.  

6.4.3 KONSEKVENSER 

Planförslaget innebär att ett kulturmiljöprogram ska tas fram. Det ska fungera vägledande 

vid bland annat detaljplaneläggning. På så sätt kommer kommunen även i framtiden att 

kunna slå vakt om värden i kulturmiljö och landskapsbild. På landsbygden, där byggande 

oftast sker utanför detaljplanelagt område, bör även bygglov ta hänsyn till kulturmiljö-

programmet. Detta för att tydligt kunna säkerställa att programmet efterlevs.  

Enligt planförslaget ska områdesbestämmelser tas fram för kulturhistoriskt särskilt 

värdefulla områden. Detta är enligt översiktsplanen särskilt viktigt i riksintresseområdena. 

Genom en nyansering av vilka områden som bör omfattas av dessa områdes-

bestämmelser skulle en mer konkret åtgärd kunna tas fram.  

I planförslaget står att ny bebyggelse bör anpassas till äldre befintlig byggnation till 

formen och vid val av material och färg. Kommunen bör också verka för att landsbygds-

prägeln bibehålls. Detta bedöms enligt förslaget ha en positiv inverkan på kulturmiljön 

som helhet. Kommunen har pekat ut direkta utbyggnadsområden för bostäder, industri 
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och verksamheter. Detta gör att utbyggnad kan ske med ett samlat grepp och därmed ge 

förutsättningar för att minimera påverkan av landskapsbilden. De utpekade områdena 

tangerar till största del inte kulturmiljöområden. Vidare ska stor hänsyn visas vid 

förändringar inom miljöer som påverkar upplevelsen av byggnader eller områden med 

kulturvärden. 

Sammantaget bedöms planförslagets ställningstaganden med inriktning mot kulturmiljö 

och landskapsbild medföra små positiva konsekvenser. Konsekvenserna bedöms vara 

av lokal karaktär. 

6.4.4 REKOMMENDERDE ÅTGÄRDER 

Kulturmiljöprogrammet bör även innefatta riktlinjer vid bygglov.  

6.5 REKREATION 

Kommunens ställningstagande 
 
Natur, vatten och övriga resurser 
Kommunen ska verka för att bevara sin goda tillgång till närnatur och kommunens 
invånare ska ha god tillgång till rika naturupplevelser. 
 
Turism och friluftsliv 
Kommunen ska verka för att friluftslivet ska utvecklas i kommunen. 
 
Kommunen ska tillhandahålla attraktiva badplatser till medborgare och besökare och 
sköta om dessa på ett tillfredställande sätt. 
  
Kommunen ska verka för att ideella initiativ bemöts på ett positivt sätt. 
 
Hasselfors 
Hasselfors med omnejd ska uppmärksammas som ett attraktivt besöksmål. Sundets 
badplats ska fortsätta att vara en attraktiv kommunal badplats med vissa faciliteter.  
 
Offentlig service 
Kommunen ska arbeta för att det finns ett rikt och varierat friluftsliv, oavsett i vilken ålder 
man befinner sig i. 
 
Laxån 
Kommunen ska ta vara på miljön kring Laxån och behålla dess attraktionskraft. 
 
Kommunen ska framhäva området vid Laxån, norr om tätorten, som ett område för 
avkoppling och naturupplevelser, utan exploatering på annat sätt. 
 
Kommunen ska sörja för att fisket kan utvecklas i Laxån på ett positivt och hållbart sätt. 
 
Motionsspåret och skogsområdet mot Röfors 
Kommunen ska bevara och utveckla motionsspåret för att fler ska använda sig av det. 
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6.5.1 BEDÖMNINGSGRUNDER 

 Inom kommunen finns Tiveden, ett stort område i kommunens sydöstra del som 

fortsätter in i Askersunds kommun. Området utgör riksintresse för friluftslivet eller det 

rörliga friluftslivet. 

 Strandskyddet råder i hela Sverige och omfattar marken i strandområden samt 100 

meter från strandkanten kring alla sjöar och större vattendrag i Sverige. Syftet med 

strandskyddet är att göra dessa områden tillgängliga för allmänheten, samt att bevara 

goda livsvillkor för växter och djur. Dispens från strandskyddet måste sökas och 

beviljas vid utförande av åtgärder som kan förändra eller påverka miljön i området, 

såsom uppförande av strandnära bebyggelse.  

 Regeringens nationella miljökvalitetsmål; 

God bebyggd miljö 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 

samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas 

till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på 

ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och 

andra resurser främjas. 

6.5.2 FÖRUTSÄTTNINGAR  

Det finns ett rikt föreningsliv med hembygds- och idrottsföreningar i Laxå kommun, som 

ger bra möjligheter att aktivera sig. Det finns även elljusspår, idrottshallar, idrottsplatser 

och fritidsgårdar att nyttja. Elbelysta motionsspår finns i Laxå-Röfors (Byggemarken), 

Finnerödja och Hasselfors. Det finns en idrottsplats i varje tätort. Ridleder binder samman 

bygderna i det stora skogs- och gränslandet Tiveden som ligger i både Västergötland och 

Närke och mellan Vänern och Vättern. I Tiveden finns även långa cykel-, kanot- och 

vandringsleder för boende och turister. 

Kommunen anser att det är av stor vikt att de befintliga idrottsanläggningarna får finnas 

kvar och ser mycket positivt på en spridning av anläggningarna rent geografiskt för att 

minska antalet resor. De ideella insatserna för drift och underhåll har stor betydelse för 

den fortsatta driften av samtliga anläggningar.  

Kommunen är rik på sjöar och vattendrag och hela Laxå kommun finns många fina sjöar 

för bad och fiske. Några av de större baden är Revelnbadet, Sundet, Lillängsbadet, 

Tivedsbadet, Vitsand, Åbydammen och Sockenstugan. 

Det finns för närvarande en nationalpark (Tivedens nationalpark), tio naturreservat och 

elva Natura 2000- områden i kommunen. Då tätorterna i kommunen är små har även 

kommuninvånare som är bosatta i tätorterna god tillgång till närnatur.  

Genom bl.a. Tivedens nationalpark och naturreservaten kan kommunen erbjuda sina 

invånare och besökare attraktiva natur- och kulturmiljöer. Kommunen arbetar aktivt för att 

göra dessa besöksmål kända för allmänheten och turister. 
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6.5.3 KONSEKVENSER 

Planförslaget innebär att kommunen ska verka för att bevara sin goda tillgång till 

närnatur. Kommunens invånare ska ha god tillgång till rika naturupplevelser samt god 

tillgänglighet till besöksmål och rekreationsområden vilket bedöms ge förutsättningar för 

mycket positiva konsekvenser med avseende på människors välbefinnande och hälsa. 

Detta ska även beaktas vid planering av nya bebyggelseområden, eller vid förtätning av 

befintliga sådana. Här nämns särskilt gröna korridorer, värdefulla småbiotoper och 

grönområden.  

Sammantaget bedöms planförslagets ställningstaganden med inriktning mot rekreation 

medföra små positiva konsekvenser. 

6.5.4 REKOMMENDERDE ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

Tätortsnära områden för olika friluftsaktiviteter bör studeras. 

6.6 MILJÖSKYDD, HÄLSA OCH SÄKERHET 

Nedan beskrivs och bedöms förutsättningar samt ställningstaganden i planförslaget som 

har betydelse för kommunens miljöskydd, hälsa och säkerhet. Avsnitten berör följande 

delar som anses centrala inom och skydd och säkerhet; buller, förorenad mark, 

markradon, översvämningsrisk, luftkvalitet samt risker och säkerhet.  

6.6.1 BULLER 

Kommunens planförslag 
 
Kommunen ska verka för att riktvärden för buller inte överskrids varför utredningar ska 
göras i samband med planläggning. 
 
Laxå tätort 
Kommunen ska beakta risken för buller och vibrationer i samband med exploatering i 
utsatta lägen. 

6.6.1.1 Bedömningsgrunder 

 Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser (2004:15).  

 Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus (SOFS 2005:6). 

 Regeringens nationella miljökvalitetsmål; 

God bebyggd miljö 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 

livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 

kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 

lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 

hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 
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6.6.1.2 59BFörutsättningar 

För närvarande har inga kommunövergripande bullerkarteringar utförts. I samband med 

detaljplanering i områden i närheten av större vägar, järnvägar eller andra objekt som 

medför risk för högre bullernivåer, görs lokala bullermätningar.  

Det finns två järnvägssträckningar inom kommunen, Västra stambanan och 

Värmlandsbanan. Vidare korsar E 20 kommunen i öst-västlig riktning. Då miljön vid dessa 

transportleder är bullrig finns det konflikter för etablering av främst bostäder i dess närhet. 

Det är mycket svårt att skapa utveckling kring dessa då en god miljö avseende buller inte 

kan uppnås. 

Generella avstånd till vägar, järnvägar och flygplatser bör hållas, men beroende på 

omgivning och terräng kan detta variera. Av planförslaget framgår att avstånd mellan 

bebyggelse och mindre väg bör vara minst 12 meter medan det till större vägar bör vara 

30 till 50 meter. Avståndet mellan bebyggelse och järnväg bör vara minst 30 meter. 

6.6.1.3 60BKonsekvenser 

Planförslaget innebär en befolkningsökning på ca 300 personer. Arbetsmarknaden i 

kommunen bygger på att många pendlar. Därför medför befolkningsökningen även ökade 

transporter och höjda bullernivåer. Trafikökningen är förhållandevis liten och bedöms ge 

upphov till obetydliga konsekvenser i ett regionalt perspektiv. Ökat buller kan eventuellt 

komma att ge lokal påverkan beroende på lokalisering av nybebyggelse eller andra 

åtgärder som ger förändrade trafikflöden. Detta bör hanteras i kommande detaljplane-

skede. 

Av planförslaget framgår samtidigt att kapaciteten på kollektivtrafiken väntas kunna 

utvecklas och att satsningar kommer att göras inom gång- och cykelnäten.  

I den utsträckning fler får möjlighet att använda kollektiva transportmedel samt gång- och 

cykelvägar i stället för bilen bedöms effekterna av planförslaget inverka positivt avseende 

buller.   

Det är känt att vindkraftverk genererar buller och kan medföra bullerstörningar inom 

närliggande områden. Målet bör vara att vindkraft och utveckling av bebyggelse 

anpassas och samordnas så att båda dessa intressen kan tillgodoses utan att hälsa och 

säkerhet kompromissas.  

Sammantaget bedöms planförslaget medföra obetydliga konsekvenser avseende 

bullernivåer inom kommunen. 

6.6.1.4 61BRekommenderade åtgärdsförslag 

Framtagande av övergripande bullerkarteringar för kommunens tätorter skulle ge en 

bättre översikt över bullernivåer och ett användbart planeringsunderlag.  
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6.6.2 FÖRORENAD MARK 

Kommunens planförslag 
 
Kommunen ska ta hänsyn till de förorenade områden som finns och vid behov se till att 
utredningar blir genomförda i samband med planläggning. 

6.6.2.1 62BBedömningsgrunder 

 Naturvårdsverket och Boverket, Förorenade områden och fysisk planering 
(Rapport5608, 2006). 

 
 Regeringens nationella miljökvalitetsmål; 

 

En giftfri miljö 

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska 

inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av natur-

främmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och 

ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära 

bakgrundsnivåerna. 

6.6.2.2 63BFörutsättningar 

I Laxå kommun finns omkring 100 misstänkta eller konstaterat förorenade områden, se 

Figur 4 nedan. I dagsläget har knappt 60 av de förorenade områdena riskklassificerats 

enligt Naturvårdsverkets arbetsmetod för bedömning av förorenade områden, MIFO. 

Konstaterade föroreningar härrör huvudsakligen från gruvor och upplag, järn- och 

stålindustrier, plantskolor samt bensinstationer. Många av dessa verksamheter är 

avvecklade sedan länge.  

Inga av de områden som kommunen föreslår som lämpliga för utveckling av bebyggelse 

sammanfaller med de förorenade eller misstänkt förorenade områden i kommunen som 

finns dokumenterade i dagsläget.   
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  Figur 4: Förorenade områden i Laxå kommun. 

 

6.6.2.3 64BKonsekvenser 

Planen bedöms inte ge några särskilda konsekvenser med hänsyn till hanteringen av 

förorenade områden i kommunen. 

Eftersom inget av de områden som kommunen pekat ut för verksamhets- och boende-

utveckling sammanfaller med platser med förorenad mark, bedöms inte utvecklingsplan-

erna medföra några ökade risker för spridning av befintliga föroreningar. 

I Laxå och Finnerödja har områden utsetts som lämpliga för utbyggnad av industri. Det är 

positivt att lokaliseringen av industriell verksamhet begränsas till särskilt utsedda 

områden.  

I och med kommunens ställningstagande om hänsyn till förorenade områden vid 

planläggning minskas riskerna att exempelvis för att föroreningar sprids till närliggande yt- 

och grundvatten vid exploatering. Därav bedöms även planförslaget medföra små 

positiva konsekvenser för risker avseende förorenade områden inom kommunen. 
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6.6.2.4 65BRekommenderade åtgärdsförslag 

 

För att underlätta ett genomförande av planens ställningstagande avseende förorenade 

områden bör det underlag som länsstyrelsen sammanställt över förorenade områden i 

länet göras lättillgängligt inom kommunen och beaktas i samband med planering. 

6.6.3 MARKRADON 

Kommunens planförslag 
 
Kommunen ska upplysa om att radon kan förekomma varför erforderliga förebyggande 
åtgärder ska göras i samband med detaljplanering och bygglovshandläggning. 

6.6.3.1 66BBedömningsgrunder 

 Regeringens nationella miljökvalitetsmål; 
 

God bebyggd miljö 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 

samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas 

till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas 

på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten 

och andra resurser främjas. 

Säker strålmiljö 

Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga 

effekter av strålning. 

 Socialstyrelsens riktvärden för radon i befintliga byggnader. 
 

 Boverkets riktlinjer kring gränsvärdet för radon i inomhusmiljön. 
 

 Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. 

6.6.3.2 67BFörutsättningar 

Laxå kommun har generellt sett låg radonförekomst i marken vilket gör att de som bor 

och verkar i byggnader löper liten risk att drabbas av skadliga halter av gasen. I samband 

med planering och byggande ska dock hänsyn tas till det aktuella området eller platsen 

och en bedömning göras i det specifika fallet.  

Ingen omfattande radonkartering har hittills utförts i kommunen. Utifrån SGUs kartering 

över områden med uranhaltiga jordarter (vilket innebär högre radonrikser) finns inga höga 

halter inom kommunen. Något högre koncentration av uran finns omkring Röfors, samt ca 

2 km väster om Laxå, se Figur 5 nedan.  
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   Figur 5: Uranförekomster i mark i Laxå kommun. 
 

I planförslaget anges att detaljerat radonunderlag bör tas fram i samband med plan-

läggning eller exploatering. Det gäller främst avseende nya områden för bostäder, skolor 

och liknande.  

6.6.3.3 68BKonsekvenser 

Mot bakgrund av de förutsättningar som anges ovan bedöms planförslaget sammantaget 

medföra obetydliga konsekvenser med hänsyn till markradon. 

6.6.3.4 69BRekommenderade åtgärdsförslag 

Framtagande av översiktlig radonkarta över Laxå kommun utifrån SGUs jordartskarta. 
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6.6.4 ÖVERSVÄMNINGAR, RAS OCH SKRED (KLIMATANPASSNING) 

Kommunens planförslag 
 
Kommunen ska beakta översvämningsrisken i samband med planläggning, lovgivning 
och tillståndsprövning. 

6.6.4.1 70BBedömningsgrunder 

 Länsstyrelsernas rekommendationer i Översvämningsrisker i fysisk planering - 

Rekommendationer för markanvändning vid nybebyggelse. 

 Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning från länsstyrelserna. 

6.6.4.2 71BFörutsättningar 

Laxå kommuns läge, omkring 100 meter över havsnivån, gör att risken för översvämning-

ar är små. Svartåns sträckning genom Hasselfors (mellan sjöarna Toften och Teen) kan 

drabbas av översvämning vid ett sk 100-årsflöde. Därmed finns det risk för översvämning 

av Hasselfors utkanter ifrån både öst och väst, samt utmed Svartån. 

I övriga tätorter i kommunen är riskerna för översvämning i stort sätt obetydliga. Vattnet 

söker sig ut från kommunen och hamnar i andra kommuner/regioner. Laxå tätort ligger 

relativt högt på en vattendelare och översvämningsrisken är därför liten i huvudorten, 

trots att Laxån rinner igenom orten.  

Vid extrema regn kan vissa områden översvämmas tillfälligt. Det handlar då framförallt 

om delar av Laxå tätort. I områden med jordbruksbygder kring sjön Toften och Skagers-

holmsån, som ligger på en lägre altitud, måste planeringen ske med hänsyn till framtida 

översvämningsrikser. För kartor över översvämningsrisker i Hasselfors och Laxå, se 

avsnitt 5.1.3 i översiktsplanen.  

Inga av de områden i Laxå tätort där utbyggnad planeras ligger inom riskområden för 

översvämningar. 

Enligt planförslaget löper kommunen mycket små risker att drabbas av ras och skred. 

Därför görs bedömningen att inga åtgärder behöver sättas in i förebyggande syfte. Viss 

erosion kan dock uppkomma i samband med tillfälliga vattennivåökningar i samband med 

kraftiga regn samt extrem vårflod. Det är framförallt längs Laxån som detta är aktuellt. 

6.6.4.3 72BKonsekvenser 

Det är positivt att utvecklingsområden inte ligger inom riskzoner för översvämningar längs 

med Laxån. I planförslaget nämns även att planeringen inom områden omkring Toften 

och Teen måste ske med hänsyn till framtida översvämningsrisker. 

Sammantaget bedöms översiktsplanen medföra små positiva konsekvenser med 

hänsyn till risker för översvämningar samt ras- och skred i kommunen.  
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6.6.4.4 73BRekommenderade åtgärdsförslag 

För att säkra en god beredskap och klimatanpassning inom kommunen bör 

översvämnings- samt ras- och skredkartering för områden längs med vattendrag inom 

kommunen tas fram och uppdateras med jämna mellanrum.  

6.6.5 ALLERGENER (DJURHÅLLNING) 

Kommunens planförslag 
 
Allergener (djurhållning) 
Kommunen ska ställa sig positiv till djurhållning kopplat till boende, så länge riktlinjer 
avseende spridning av allergener och lukt m.m beaktas. 

6.6.5.1 Bedömningsgrunder 

 Boverkets rapport: Vägledning för planering för och invid hästhållning. 
 Rapport från Länsstyrelsen i Skåne län: Hästar och bebyggelse - underlag för den 

fysiska planeringen. 
 Rapport från Länsstyrelsen i Blekinge län: Djurhållning och bostäder – 

kunskapsöversikt för samhällsplaneringen i Blekinge län. 

6.6.5.2 Förutsättningar 

Jordbruket utgör en mycket liten näring i Laxå kommun, där skogsbruket starkt 

dominerar. Drygt 85 % av kommunens areal utgörs av skog och endast 3 % av åkermark. 

Samtidigt som kunskapen om hästallergen har ökat i Sverige, så har även intresset för att 

hålla häst för fritidsändamål ökat. Idag är hästsektorn den femte största inkomstkällan för 

jordbruket. 

6.6.5.3 Konsekvenser 

Planförslaget föreslår att vid djurhållning ska riktlinjer avseende allergener och lukt mm 

beaktas. Detta bidrar till att minska exempelvis hästallergiska individer ifrån ofrivillig 

exponering av hästallergen, vilket bedöms medföra positiva konsekvenser. 

6.6.5.4 81BRekommenderade åtgärdsförslag 

Inga särskilda åtgärdsförslag utöver det som står i planförslaget om hänsynstagande till 

allergener.  
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6.6.6 LUFTKVALITET 

Kommunens planförslag 
 
Luft 
Luftkvaliteten i Laxå är av mycket god kvalitet, d v s underskrider väl miljökvalitetsnorm-
erna. Motiven för att minska utsläppen är därför inte lokala, utan av regional/global 
karaktär. Vi kan inte själva komma tillrätta med försurning, näringsämnen via luft eller 
växthusgaser. Men vi måste ta ansvar för vår energianvändning och den miljöpåverkan 
som vi ger upphov till genom att vidta åtgärder på hemmaplan. 

6.6.6.1 74BBedömningsgrunder 

 Miljökvalitetsnormer för luft enligt Luftkvalitetsförordning (2010:477). 
 

 Regeringens nationella miljömål; 

Frisk luft 

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte 

skadas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation. 

6.6.6.2 75BFörutsättningar 

För vissa luftföroreningar finns miljökvalitetsnormer (nationella gränsvärden) som inte får 

överskridas. Laxå är en landsbygdskommun med små tätorter där det inte finns förutsätt-

ningar att uppnå koncentrationer som är hälsovådliga. Luftkvaliteten i Laxå är av mycket 

god kvalitet i jämförelse med uppsatta miljökvalitetsnormer för luft, och underskrider väl 

angivna gränsvärden. I en landsbygdskommun kan man samtidigt förvänta sig att 

andelen enskilda transporter med bil är högre än i genomsnittskommunen. 

6.6.6.3 76BKonsekvenser 

Luftföroreningar utgör för närvarande inget problem för varken hälsa eller miljö i Laxå 

kommun.  

Genom planering för ökade möjligheter för de boende att använda befintlig kollektivtrafik, 

samt utbyggnad och effektivisering av kollektivtrafiken verkar kommunen för en fortsatt 

god luftkvalitet.  

Å andra sidan kan målen om tillväxt inom kommunen medföra en utökad användning av 

personbilar och därmed en försämrad luftkvalitet. De positiva effekterna av utökade 

möjligheter för användning av kollektivtrafik för exempelvis arbetspendling bedöms 

överväga denna eventuella effekt. 

Sammantaget bedöms planförslaget medföra obetydliga konsekvenser avseende 

luftkvaliteten i kommunen. 

6.6.6.4 77BRekommenderade åtgärdsförslag 

Eftersom det i nuläget inte råder några problem med luftföroreningar i kommunen föreslås 

inga särskilda åtgärder. Dock bör påverkan från potentiellt luftförorenande åtgärder alltid 
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beaktas i planer, och i möjligaste mån begränsas, för att upprätthåna den goda 

luftkvaliteten i kommunen. 

6.6.7  RISKER OCH SÄKERHET  

Kommunens planförslag 
 
Beredskapshänsyn 
Beredskapshänsyn måste beaktas i samhällsplaneringen för att förebygga allvarliga 
störningar, främst avseende de storskaliga försörjningssystemen, t ex elförsörjning, 
transporter, vatten- och livsmedelsförsörjning. 
 
Kommunikationer 
Kommunen ska verka för att standarden och säkerheten på riksväg 205 förbättras. 
 
Befintlig cykelväg genom Hasselfors bör fullföljas för att ge cyklister trygg cykelväg 
genom hela Hasselfors. Idag saknas en etapp i vardera änden av vägen genom 
Hasselfors.  
 
Kommunen ska verka för att farligt gods transporteras på avsedda transportleder. 

6.6.7.1 78BBedömningsgrunder 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), vägledning för risk- och 

sårbarhetsanalyser. 

6.6.7.2 79BFörutsättningar 

 

Laxå kommuns gällande risk- och sårbarhetsanalys antogs år 2006 och har reviderats 

under 2011. Dokumentet behandlar risker i samband med bl.a. transporter, verksamheter 

som måste fungera utan avbrott, transporter av farligt gods, bränder, miljöfarliga 

verksamheter m.m. 

Av planförslaget framgår att beredskapshänsyn måste beaktas i samhällsplaneringen för 

att förebygga allvarliga störningar, främst avseende de storskaliga försörjningssystemen, 

såsom elförsörjning, transporter, vatten- och livsmedelsförsörjning. Beredskapshänsyn 

kan därmed påverka lokalisering och utformning av byggnader och anläggningar. 

Delar av riksväg 205, som används för sjuktransporter till Karlskoga lasarett, har dålig 

standard och utformning. Detta genererar årligen olyckor, främst med långtradare. Längs 

vägen, söder om Röfors, finns skyddsområdet för kommunens dricksvattentäkt. 

6.6.7.3 80BKonsekvenser 

Kommunens ställningstaganden i planförslaget, om hänsynstagande till beredskap, risker 

och sårbarhet, farligt gods samt inriktningen mot ökad säkerhet på väg 205 bedöms 

medföra minskade risker för olyckor inom kommunen. Den planerade utbyggnaden av en 

sammanhängande cykelväg genom Hassefors bedöms förbättra trafiksäkerheten inom 

berört område.  
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Sammantaget bedöms planförslaget medföra måttliga positiva konsekvenser ur risk- 

och säkerhetssynpunkt.  

6.6.7.4 81BRekommenderade åtgärdsförslag 

Inga särskilda åtgärdsförslag utöver det som står i planförslaget om hänsynstagande till 

effekter på beredskap, risker och sårbarhet.  

6.7 MARKANVÄNDNING OCH HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER 

Kommunens ställningstagande 

Bostäder och boende 
Kommunen ska vara positiv till omvandling från fritidsboende till permanentboende. 
 
Kommunen ska sträva efter att erbjuda attraktiva bostäder oavsett ålder och behov. 
 
Kommunen ska ha ett varierat bostadsutbud som stämmer överens med behov och 
efterfrågan. 
 
Kommunen ska ställa sig positiv till externa förfrågningar om byggnation, oavsett om det 
är i tätorter eller utanför dessa. 
 

Finnerödja 

Kommunen ska verka för att den offentliga servicens fortlevnad säkerställs, genom att 

planera för utveckling av landsbygden i närheten av tätorten. 

Hasselfors 

Kommunen ska vara lyhörd för de önskemål och tankar kring utveckling som finns i 

Hasselfors samt beakta och bemöta dessa på bästa sätt. 

Kommunen ska vara positiv till privata initiativ att vilja bygga eller starta verksamhet i 

området. 

Kommunen ska utreda lämpliga områden för utveckling av tätorten. 

Röfors 

Kommunen ska vara positiv till etableringsförfrågningar i Röfors. 

Kommunen ska utreda lämpliga områden för utveckling av tätorten. 

Sannerud/Tived 

Kommunen ska verka för att den offentliga servicens fortlevnad säkerställs, genom att 

planera för utveckling av landsbygden i och i närheten av tätorten. 

Kommunen ska vara positiv till privata initiativ att vilja bygga eller starta verksamhet i 

området. 

Porla 

Kommunen ska vara positiv till bygg- eller etableringsförfrågningar i Porla. 
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Näringsliv 

Kommunen ska uppmuntra nyföretagande och vara en god samarbetspartner i dialogen 

med exploatörer. 

Kommunen ska erbjuda lokaler och mark för at underlätta verksamhetsetableringar. 

Kommunen ska verka för att de areella näringarna kan fortleva och utvecklas. 

Kommunen ska vara en professionell part och vara lyhörd för näringsidkarnas önskemål. 

Grönområdet Saltängen 

Kommunen ska exploatera delar av Saltängsområdet samtidigt som andra gröna delar 

bevaras eller utvecklas. 

Utbyggnadsområden 

Kommunen ska planera för utvidgning av samt skapande av nya industriområden i 

strategiskt bra lägen. 

Kommunen ska planera för och vara positiva till tätortsnära lantliga fastigheter. 

Kommunen ska genom flexibla detaljplaner ta fram områden som kan locka exploatörer 

att vilja bygga i Laxå. 

Kommunen ska arbeta fram en vision och en plan för framtidens Laxå centrum. 

Kommunen ska verka för att i samarbete med handlare och andra intressenter planera 

för den bästa och mest hållbara lösningen för Laxå. 

Kommunen ska verka för att handel med skrymmande varor förläggs till E20 medan 

andra med fördel lokaliseras till centrum. 

Vatten och avlopp samt avfall 

Kommunen ska verka för att minska avfallets mängd och farlighet samt att det avfall som 

uppstår ska återvinnas på ett bra sätt som möjligt, både ur miljö- och 

samhällsekonomiskt perspektiv. 

6.7.1 BEDÖMNINGSGRUNDER 

 Hushållningsprincipen 2 kap 5§ MB. Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en 

åtgärd ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till 

återanvändning och återvinning. I första hand ska förnyelsebara energikällor 

användas. 

 Riksintresse för vindbruk, tre områden inom Laxå kommun är riksintresse för 

vindbruk, östra Skagern, Tivedstorp, samt ett område sydöst om Laxå. 

 Regeringens nationella miljökvalitetsmål; 

God bebyggd miljö 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
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samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas 

till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på 

ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och 

andra resurser främjas. 

Grundvatten av god kvalitet 

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en 

god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. 

Ett rikt odlingslandskap 

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 

livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 

kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 

6.7.2 FÖRUTSÄTTNINGAR  

Laxå har alltsedan slutet av 1960-talet haft en befolkningsminskning, något som fortsätter 

även idag. Minskningstakten är dock mindre de senaste två åren vilket får ses som 

positivt. För att råda bot på befolkningsminskningen beskrivs i planförslaget att samhälls-

strukturen i Laxå behöver ses över. Kommunen behöver också lyfta fram det som är 

attraktivt och unikt med kommunen samt förstärka och förmedla detta. Kommunen önskar 

kunna erbjuda attraktiva bostäder i attraktiva lägen, vilka lockar inflyttare. Andelen 

boende på landsbygden är omkring 40 % i Laxå kommun. Vidare, anges att landsbygden 

utgör en viktig resurs och det är av största vikt att den utvecklas och behålls levande.  

I kommunen finns idag gott om oexploaterade naturmiljöer, inte minst när det gäller 

Tiveden, en nationalpark som till stora delar ligger i Laxå kommun. Endast en liten andel 

av marken utgörs av bebyggda miljöer. Stora delar av Laxå kommun är täckt av skog där 

den största delen ingår i skogsbruket. Laxå erbjuder också ett stort antal vackra sjöar 

som utöver själva fritids-, fiske- och naturupplevelsen erbjuder attraktiva tomter för 

bostadsbebyggelse.  

Det variationsrika landskapet innefattar bland annat eklandskap, ängs- och hagmarker, 

mossar, kärr, ädellövskogar samt barr- och blandskogar. Det har stor potential att 

generera olika typer av ekosystemtjänster.  

Grundvattentillgången i kommunen bedöms vara god. Kommunen har antagit en 

Vattenförsörjningsplan 2011, där områden som kan ha stor betydelse för framtida 

dricksvattenförsörjning belyses. Dricksvatten för Laxå, Röfors och Hasselfors tätorter tas 

från grundvattentäkten vid Norrudden. Även Mullhyttan i Lekebergs kommun försörjs med 

detta vatten. Finnerödja tätort försörjs lokalt med grundvatten och Tived (Sannerud) 

försörjs lokalt med ytvatten från sjön Unden. 

Täktverksamhet har sedan lång tid tillbaka bedrivits i anslutning till torvindustrin i 

Hasselfors. Idag bryts torv endast vid Sandhagsmossen i västra delen av 

Skagershultsmossen. 
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6.7.3 KONSEKVENSER 

Kommunen tar ställning för att omvandla fritidsboende till permanent boende. Detta kan 

ge ett ökat antal kommuninvånare, vilka kan bo i lugna natursköna miljöer. Det kan leda 

till att områden som inte försörjs av kollektivtrafik kan befolkas året runt. Om det inte 

åtföljs av förbättringar av kollektivtrafiken kan det resultera i en ökning av antalet bilresor. 

Det ger en negativ inverkan på miljön bl.a. i form av luftutsläpp. Omfattningen av detta 

bedöms bli begränsad. Eventuella konsekvenser får utredas närmare i kommande 

detaljplaner.  

Många av ställningstagandena har som grundtanke att locka exploatörer/verksamheter 

att bygga/etablera sig i Laxå. Dessa ställningstaganden kommer att beröra mark-

användningen. Vilka konsekvenserna blir av dessa ställningstaganden är beroende på 

vilken typ av verksamhet som kommer till stånd. Någon djupare bedömning av dess 

konsekvenser görs inte i denna MKB utan får regleras i kommande detaljplaner eller 

bygglov. 

Planförslaget bedöms medföra negativa konsekvenser i och med att ny mark kommer 

kunna tas i anspråk för etablering av bebyggelse. Naturmark som kan producera 

förnybara resurser genom skogsbruk, jordbruk samt med ekosystemtjänster kommer vid 

exploatering helt eller delvis att mista dessa egenskaper. Ekosystemtjänster såsom 

pollinering, rening av luft och fördröjning av vatten kan dock även fungera i bebyggda 

områden om åtgärder som främjar dessa funktioner integreras i planeringen (gröna tak, 

val av växter i gemensamma rabatter, bevarande av gröna korridorer). 

Vad gäller avfallshantering syftar planförslaget till att arbeta för en god resurshushållning. 

Vidare är bevarande av biologisk mångfald och viktiga biotoper ställningstaganden i 

planen som bidrar positivt till bevarandet av ekosystemtjänster. 

Sammantaget bedöms planförslaget få små negativa konsekvenser för kommunens 

möjligheter till hushållning med naturresurser och markanvändning.  

6.7.4  REKOMMENDERADE ÅTGÄRDSFÖRSLAG  

För att undvika expolatering av ny mark på bekostnad av naturresurser bör man i första 

hand förtäta befintlig bebyggelse. Vid planering av bebyggelse på tidigare obebyggda 

områden bör fragmenterad bebyggelse undvikas. 

Ekosystemtjänster tas ofta för givet, trots att de levererar tjänster som är centrala för vår 

överlevnad. För att behålla potentialen i de ekosystemtjänster som finns inom kommunen 

(grönytor som fördröjer vatten, insekter som pollinerar växer i jordbruket, träd och annan 

växtlighet som binder jorden och förhindrar ras och skred etc.) kan hänsynstagande till 

tjänster som olika naturtyper levererar tas vid planering av bebyggelse.  

Genomföra en översiktlig kartläggning över högvärdig jordbruksmark inom kommunen för 

att kunna värna den odlingsbara jordbruksmarken som en resurs för produktion av 

livsmedel för framtiden. 
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7  SAMLAD BEDÖMNING 

I kapitlet följer en samlad bedömning av miljökonsekvenser samt en bedömning av 

planförslaget i förhållande till relevanta nationella miljökvalitetsmål. Miljökvalitetsmålen 

Skyddande ozonskikt, Storslagen fjällmiljö och Hav i balans samt levande kust och 

skärgård har i det här sammanhanget inte ansetts som relevanta, varför de inte finns med 

i den samlade bedömningen. Sammanställningen redovisas i två tabeller. 

7.1 SAMLAD BEDÖMNING AV MILJÖFAKTORER 

Miljöfaktorer Kommentarer Bedömning 

planförslag 

Transportsystemet Planförslaget innebär att transportbehovet till viss del 

kommer att öka eftersom antalet invånare i kommun-

en kommer att stiga. Ökningen är förhållandevis liten. 

Satsningar på kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik 

kan bidra till förändrade val av färdmedel och därmed 

ett minskat trafikarbete. 

Små positiva 

konsekvenser 

Vattenmiljö Planförslaget bedöms ge förutsättningar för måttliga 

positiva konsekvenser för kommunens ytvatten-

miljöer. Många negativa konsekvenser som hårdgjorda 

ytor bedöms till stor del kunna vägas upp av kommun-

ens ställningstagande gällande LOD, genomförande av 

åtgärder i vattenförsörjningsplan och föroreningskällor 

från jordbruket. I vattenförsörjningsplanen finns 

förslag på åtgärder för att trygga den framtida 

vattenförsörjningen. Kommunens ställningstagande 

att dessa åtgärder ska genomföras bedöms medföra 

mycket positiva konsekvenser avseende grundvatten. 

Måttliga 

positiva 

konsekvenser 

för ytvatten 

Stora positiva 

konsekvenser 

för grund-

vatten 
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Miljöfaktorer Kommentarer Bedömning 

planförslag 

Naturmiljö Expansion av tätorter på tidigare obebyggd mark 

bedöms medföra negativa konsekvenser. Å andra 

sidan väntas ställningstagandena gällande bevarande 

av biologiska mångfalden samt bevakning av att 

biologiskt värdefulla våtmarker inte skadas samt att 

befintliga ekologiska korridorrer ska värnas och nya 

skapas där det så är möjligt, ge positiva konsekvenser i 

jämförelse med nollalternativet. 

Obetydliga 

konsekvenser 

Kulturmiljö och 

landskapsbild 

Utbyggnad och exploatering föreslås ske med ett 

samlat grepp och därmed ge förutsättningar för att 

minimera påverkan av landskapsbilden. De utpekade 

utvecklingsområdena tangerar till största del inte 

kulturmiljöområden. 

Små positiva 

konsekvenser 

Rekreation Planförslaget innebär att kommunen ska verka för att 

bevara sin goda tillgång till närnatur. Kommunens 

invånare ska ha god tillgång till rika naturupplevelser 

samt god tillgänglighet till besöksmål och 

rekreationsområden vilket bedöms ge förutsättningar 

för positiva konsekvenser med avseende på 

människors välbefinnande och hälsa. 

Små positiva 

konsekvenser 

Miljöskydd, hälsa 

och säkerhet 

För miljöaspekterna markradon och luftkvalitet 

bedöms planförslaget medföra obetydliga 

konsekvenser. Inom kategorin säkerhet bedöms 

säkerhetsåtgärder inom väg 205 medföra små positiva 

konsekvenser. Även inom kategorierna 

översvämningar, ras och skred, allgener samt 

förorenad mark bedöms ställningstaganden i planen 

bidra till små positiva konsekvenser avseende 

miljöskydd, hälsa och säkerhet. 

Små positiva 

konsekvenser 

Markanvändning 

och hushållning av 

naturresurser 

Planförslaget bedöms medföra negativa konsekvenser 

i och med att ny mark kommer tas i anspråk för 

etablering av bebyggelse. Naturmark som kan 

producera förnybara resurser genom skogsbruk, 

jordbruk samt med ekosystemtjänster kommer vid 

exploatering helt eller delvis att mista dessa 

egenskaper. 

Små negativa 

konsekvenser 
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7.2 HUR HAR MILJÖMÅLEN BEAKTATS I ÖVERSIKTSPLANEN? 

Miljömål  Avsnitt i 
MKB  

Kommentarer Bedömning 

Begränsad 
klimatpåverkan 

 

Transport- 
systemet 

I planförslaget finns satsningar på 
kollektivtrafik och gång- och 
cykeltrafik, vilket kan bidra till 
förändrade val av färdmedel och 
därmed ett minskat trafikarbete. 

 

Frisk luft 

 

Transport- 
systemet 

Se kommentar ovan, begränsad 
klimatpåverkan. 

 

Bara naturlig 
försurning 

 

Transport- 
systemet 

Se kommentar ovan, begränsad 
klimatpåverkan. 

 

Giftfri miljö 

 

Miljöskydd, 
hälsa och 
säkerhet 

I och med kommunens ställnings-
tagande om hänsyn till förorenade 
områden vid exploatering minskas 
riskerna för att exempelvis 
föroreningar sprids till närliggande 
yt- och grundvatten.  

Säker strålmiljö 

 

Miljöskydd, 
hälsa och 
säkerhet 

Laxå kommun har generellt sett 
låga radonförekomster i marken. 
Dessutom finns ställningstagande 
om att radonunderlag bör tas fram 
i samband med exploatering av nya 
områden för bostäder, skolor och 
liknande. 

 

Ingen 
övergödning 

 

Vattenmiljö Kommunens ställningstagande 
gällande föroreningskällor från 
jordbruksverksamhet verkar 
positivt för att minska övergödning 
i sjöar och vattendrag. 

 

Levande sjöar 
och vattendrag 

 

Vattenmiljö Kommunen ska verka för att 
vattendrag med höga naturvärden 
får ett långsiktigt skydd vilket får 
ses som positivt. Samtidigt verkar 
kommunen för utbyggnad av 
bostads- samt industriområden, 
vilket medför ökat antal hårdgjorda 
ytor och kan få negativa 
konsekvenser. 
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Miljömål  Avsnitt i MKB Kommentarer Bedömning 

Grundvatten av 
god kvalitet 

 

Vattenmiljö 
 
Markanvändning 
och hushållning 
av naturresurser 

Kommunen ska verka för att 
riksväg 205 får en ny sträckning 
samt genomföra mål och 
åtgärder i den antagna 
Vattenförsörjningsplanen, 
vilket bedöms ha positiv 
inverkan på miljömålet.  

 

Myllrande 
våtmarker 

 

Naturmiljö Kommunen ska bevaka att 
biologiskt eller kulturhistoriskt 
värdefulla våtmarker inte 
skadas som en konsekvens av 
den fysiska planeringen. Detta 
bedöms vara positivt för 
miljömålet. 

 

Levande skogar  Naturmiljö Ställningstagande för att 
bevara den biologiska mång-
falden samt att kommunen ska 
verka för att skötsel och 
gallring i grönområdet 
Saltängen ska sköts på ett 
miljömässigt bra sätt, bedöms 
inverka på miljömålet positivt. 

 

Ett rikt 
odlingslandskap 

 

Markanvändning 
och hushållning 
med 
naturresurser 

Ställningstagande om att 
kommunen ska verka för att de 
areella näringarna kan fortleva 
och utvecklas samt att 
exploatering av jordbruksmark 
ska undvikas bedöms ha en 
positiv inverkan på miljömålet. 

 

God bebyggd 
miljö 

 - Miljöskydd, 
hälsa och 
säkerhet. 
- Kulturmiljö och 
landskapsbild 
- Markanvänd-
ning och 
hushållning med 
naturresurser. 

Kommunens ställningstagande 
avseende kulturmiljöprogram, 
närnatur samt satt minska 
avfallets mängd och dess 
farlighet bedöms ha en positiv 
inverkan på miljömålet.  

Ett rikt växt- och 
djurliv 

 Naturmiljö 
 
 

Ökade möjligheter för utbygg-
nad av bebyggelse på tidigare 
obebyggd mark bedöms 
medföra negativa konsekven-
ser med avseende på den 
biologiska mångfalden. Dessa 
negativa konsekvenser bedöms 
till stor del kunna vägas upp av 
kommunens ställningstagande 
gällande bevarande av 
biologisk mångfald. 
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8 UPPFÖLJNING 

Enligt 6 kap 12 § MB ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en redogörelse för de 

åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan 

som genomförandet av planen eller programmet medför. 

Uppföljning har stor betydelse för att syftet med miljökonsekvensbeskrivningen och det 

långsiktiga målet om en hållbar utveckling ska uppfyllas. Uppföljning bidrar också till 

kunskapsuppbyggnad och på sikt bättre och effektivare miljöbedömningar. Eftersom 

översiktsplanen omfattar hela kommunens yta och alla verksamheter inom den finns det 

ett tydligt behov av samordning med den miljöövervakning som förekommer av andra 

orsaker. Uppföljningen av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av 

översiktsplanen bör så långt som möjligt kopplas till befintliga tillsyns-, miljölednings- och 

övervakningssystem. 

Uppföljning kan ske i samband med att kommunen tar ställning till planens aktualitet. 

Vilken styrande verkan översiktsplanen har haft för miljön kan indirekt följas upp genom 

kommunens fortsatta arbete med bl.a. efterföljande detaljplaner, andra planer, lov och 

tillstånd med mera. Även andra planers och tillståndsärendens miljökonsekvensbes-

krivningar kan vara lämpliga underlag i en sådan utvärdering. 

Uppföljningen bör utvärdera vad utfallet av planen blev och i vilken utsträckning som 

förutsägelserna av konsekvenserna varit korrekta. De åtgärdsförslag som kommunen har 

identifierat och som anges i översiktsplanen, dess underliggande dokument (såsom 

fördjupning av översiktsplan) eller i den här MKB:n bör genomföras och utvärderas. 
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