
Detaljplan för fastighet Bjursnäs 1:259
(Torget)

Antagandehandling
Juni 2020

Dnr: KS 2019-163

Antagen 2020-07-02 
Laga kraft 2020-07-24

P L A N B E S K R I V N I N G 



HÄR ÄR VI NU

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.

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. 
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Handlingar
Planhandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:1000 (A3)
- Planbeskrivning (denna handling)
- Fastighetsförteckning
- Undersökning om betydande miljöpåverkan
- Samrådsredogörelse
- Granskningsutlåtande

Bakgrund
Gällande detaljplan medger allmänt ändamål vilket innebär att byggnad endast 
får användas för statliga eller kommunala ändamål så som statlig ämbetsbyggnad 
eller kommunalhus. För att skapa möjlighet för fastighetsägaren att använda 
befintlig byggnad för kontor och bostäder behöver en ny detaljplan upprättas som 
kommunstyrelsen i Laxå kommun tog beslut om 2019-06-14.

Planens syfte
Detaljplanen syftar till att:
• skapa en bredare markanvändning som medger byggnad för bostads- och 

centrumändamål i två våningar,
• skapa förutsättningar för att på ett tillfredställande sätt omhänderta dagvatten. 

Planprocessen
Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Miljöbedömning
Enligt plan-och bygglagen (PBL) kap 4. 34 § skall en miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En 
undersökning om betydande miljöpåverkan har upprättats för att se om planen medför 
betydande miljöpåverkan eller inte.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning, med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, kommer därför inte upprättats enligt kraven i 
PBL 4 kap. 34 §. 

Miljökvalitetsnormer
Enligt 2 kap. 10 § PBL ska miljökvalitetsnormer, utifrån föreskrifter i 5 kap. 
miljöbalken, följas vid planläggning. Planförslaget medför ingen ökning av trafiken 
vilket innebär att luftkvaliteten inte påverkas. Planförslaget ger marginella möjligheter 
till utbyggnad då byggrätten begränsas med prickmark och korsmark. Planförslaget 
medför ingen ändrad markanvändning mot vad som idag råder. Planområdet är litet och 
bedöms därför ha ringa påverkan på vattenkvaliten. Planförslaget bedöms inte medföra 
några betydande förändringar som kan innebära att miljökvalitetsnormer överskrids. 
 
Planområdet ligger söder om grundvattenförekomster Olshammaråsen, Laxåområdet 
norra. Vattenförekomsten bedöms uppnå god kemisk grundvattenstatus samt god 
kvantitativ status.  

DETALJPLAN FÖR FASTIGHET BJURSNÄS 1:259
(TORGET) 



4

 
Planförslaget bedöms inte medföra betydande påverkan på grundvattenförekomsten. I 
Viss (Vatteninformationssystem Sverige) framgår att väg 205 är det som medför risk 
för negativ påverkan på grundvattenförekomsten som sträcker sig längs med denna 
väg. Planförslaget bedöms inte medföra negativ påverkan på grundvattenförekomsten 
då planområdet redan är bebyggt och byggrätten endast ger möjlighet till mindre 
tillbyggnader. Anmälan eller tillstånd kan behövas vid åtgärder eller användning av 
produkter som kan medföra miljöpåverkan. 
 
Planområdet ligger på del av Olshammarsåsens grundvattenmagasin med låg 
uttagsmöjlighet, under 1 l/s. I VISS har grundvattenförekomsten som berörs av 
miljökvalitetsnormer begränsats till den del av grundvattenförekomsten med högre 
uttagsmöjlighet, 5-25 l/s, som finns norr om planområdet. 
 
Öster om planområdet sträcker sig vattendraget Laxån som har en sträckning på 12 km.  
Vattendraget uppnår otillfredställande ekologisk status, ej god kemisk status samt är av 
naturlig tillkomst. Påverkanskällor som medför betydande påverkan för vattendraget är 
förorenade områden, reningsverk, atmosfärisk deposition, vattenkraft samt förändrad 
konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar.  
 
Planförslaget bedöms inte medföra betydande negativ påverkan på vattendraget 
eller de påverkanskällor som idag medför negativ påverkan. Planområdet är redan 
bebyggt och det skapas endast möjlighet för mindre tillbyggnad. Planförslaget regleras 
omhändertagande av dagvatten vilket förhindrar att förorenat dagvatten rinner mot 
Laxån. 

Förenlighet med miljöbalken
Planförslaget medger en bredare markanvändning än vad som anges i gällande plan 
men medför att gällande markavanvändning blir planenligt. På grund av detta samt den 
marginella ökningen av byggrätt bedöms inte planförslaget påverka dess omgivning på 
negativt sätt. Förslaget bedöms vara förenligt med miljöbalkens (MB) 3 kap. avseende 
lämplig användning av mark och vatten. 

PLANDATA

Läge och omfattning samt markägoförhållanden
Planområdet är beläget vid torget i Laxå. Området berörs endast av en fastighet och 
består av en yta på ca 2500 kvadratmeter.

Planområdet består av en fastighet, Bjursnäs 1:259, och ägs av Fratrum AB.  
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Utdrag ut kommunens översiktsplan

Planområde

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Riksintressen
Inga riksintressen berör planområdet eller dess närmaste omgivning.  

Översiktsplan för Laxå kommun
I kommunens översiktsplan framförs att kommunen har stor potential som botads- 
och arbetsort och att det därför är viktigt att det går att möjliggöra attraktivt boende 
i centrala Laxå, nära resecentrum. Planområdet är beläget i direkt anslutning till 
det område som i översiktsplanen utpekas som utvecklingsområde för bostäder. 
Planområdet är redan bebyggt vilket innebär att det i samband med byggnation 
bedömdes lämpligt för byggnation. På grund av översiktsplanens ställningstaganden 
och tidigare ställningstagande för befintlig byggnad anses detaljplanen överensstämma 
med översiktsplanen. Se utdrag ur kommunens översiktsplan på nästkommande sida.

Detaljplaner
Planområdet berörs av Förslag till ändring av stadsplan, Torget, Laxå kommun (18-
LAX-386), som beslutades 1978-12-20. Stadsplanen medger allmänt ändamål inom 
aktuellt planområde. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR

Befintlig bebyggelse
Inom planområdet finns en befintlig byggnad i två våningar. I denna inryms bostäder 
och kontor men är enligt gällande plan till för allmänna ändamål.  
 
Planområdet är beläget i direkt anslutning till torget. Bebyggelseområdena runt torget 
är planlagda för handel samt bostäder. Öster om planområdet finns ica och i väster finns 
två byggnader som innehåller bland annat Swedbank och butiker. Norr om planområ-
det, på andra sidan torget, finns byggnader i två våningar där bottenvåningen inrymmer 
butiker och liknande verksamheter och våning två utgörs av bostäder. Söder om plan-
området utgörs bebyggelsen av flerbostadshus i två våningar. 

Planområdes ungefärliga läge inom rödstreckat område

Utskriftsdatum 2019-07-30 Skala 1:2000

60m40200
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Trafik
Inom planområdet finns inga vägar för fordonstrafik. Sydost om planområdet 
sträcker sig återvändsgatan Vackra vägen som sträcker sig in mot planområdet från 
Röforsvägen. Norr om planområdet, på andra sidan torget, sträcker sig Tavernagatan. 
Väster om planområdet återfinns Skolgatan. Denna gata är avstängd för fordonstrafik 
från Tavernagatan. Från Öfwerströmsgatan, som är parallellgata med Skolgatan, 
kan biltrafik röra sig till Skolgatan där ett mindre antal parkeringsplatser finns. Vid 
planområdet övergår Skolgatan till en gång- och cykelväg som sträcker sig längs med 
Bodarneparken ner till Tivedsvägen. För Tavernagatan råder hastighetsgräns på 30 
km/h och för Röforsvägen och Vackra vägen råder 50 km/h. 

Utskriftsdatum 2019-10-25 Skala 1:1000

60m40200

Karta som visar de olika vägarnas/gatornas läge

Störningar
De riktvärden som anges i Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader
ligger till grund för bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet för
människors hälsa i plan- och bygglagen är uppfyllt i planläggning, bygglov och
förhandsbesked.

Gällande riktvärden är:
- 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad för bostäder större än 35
kvadratmeter.
- 65 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad för bostäder mindre än 35
kvadratmeter.
- 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå samt 70 dB(A) maximal ljudnivå vid uteplats i
anslutning till byggnaden.
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Avsteg från ovanstående riktvärden är:
- Minst hälften av bostadsrummen vänds mot en sida där 55 dB(A) dygnsekvivalent
ljudnivå samt 70 dB(A) maximal ljudnivå mellan kl. 22-06 inte överskrids vid fasaden.
Med ett bostadsrum menas rum för daglig samvaro (utom kök) och rum för sömn.
- Om 70 dB(A) maximal ljudnivå vid uteplats överskrids bör den inte göra det med mer
än 10 dB(A) fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

Det finns inte några gjorda mätningar för mängden trafik på dessa gator. Mätningar 
finns för Röforsvägen söder om E20 där ÅDT totaltrafik är 3001. Trafiken på 
Röforsvägen norr om E20 och Vackra vägen bedöms på grund av dess lokalisering 
har en lägre ÅDT än sträckningen söderut. En enkel bedömning på bullernivån görs 
med hjälp av Hur mycket bullrar vägtrafiken, information från Boverket och Sveriges 
kommuner och Landsting om hur du enkelt och snabbt kan beräkna utbredningen av 
buller från vägtrafik. Nedan följer redogörelse för uppskattade bullernivåer.  
 
Röforsvägen
ÅDT: Uppskattning 2800
Hastighet: 50 km/h
Avstånd mellan vägmitt och byggrätt: ca 110 meter

Resultatet av beräkningarna med hjälp av tabellen från rapporten Hur mycket bullrar 
vägtrafiken visar på en ekvivalent ljudnivå ska ha sjunkit under 50 dBA vid 70 meter 
vilket innebär att buller från denna väg inte påverkar planområdet negativt. 

Vackra vägen
ÅDT: Uppskattning 900
Hastighet: 50 km/h
Avstånd mellan vägmitt och byggrätt: ca 8 meter. 

Genom att läsa av tabellen och uppskatta Vackra vägens trafikmängd anses det inte vara 
mer än 900 ÅDT på grund av att det är återvändsgata vilket innebär att det vid 45
meters avstånd sjunkit under 50 dBA. Då det är en återvändsgata som slutar intill 
planområdet bedöms hastigheten sjunkit under 50 km/h vid plangräns. Bullervärdet 
bedöms därmed vara under 50 dBA trots vägens närhet till byggrätt. 

Tavernagatan 
ÅDT: Okänt
Hastighet 30 km/h
Avstånd mellan vägmitt och byggrätt: ca 50 meter. 

Enligt tabellen från rapporten angående buller från vägtrafiken finns ingen beräkning 
på vägar och gator där hastighetbegränsningen är under 40. I enlighet med tabellen 
bedöms därmed Tavernagatan inte medföra för höga bullernivåer. 
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Natur & rekreation
Inom planområdet finns inga värden för natur eller rekreation. I planområdets närhet 
finns Bodarneparken som har bedömts besitta höga värden. Bodarneparken har ett 
rekreativt värde för boende i närheten. Vid parken finns även lekplats och boulebana 
som uppmuntrar till rörelse för invånare i olika åldrar. I kommunens översiktsplan 
är Bodarneparken utpekad som dels utbyggnadsområde för bostäder, dels som 
utvecklingsområde för grönstruktur. 

Geotekniska förhållanden
Marken inom planområdet utgörs av postglacial finsand. 

Risk för ras och skred
Det råder ingen risk för ras och skred inom eller i närheten till planområdet. 

Fornlämningar 
Det finns inga kända fornlämningar inom eller i närheten av planområdet. 

Förorenade områden
Inom planområdet finns inga förorenade område. Söder om planområdet finns tre 
utpekade områden:

• Vid fastighet Laxåskogen 13:1 och Laxåskogen 1:116 (Laxån) finns en identifierad 
förorening. Denna är av bransch sediment BKL 2 och har riskklass 3.  

• På fastighet Bjursnäs 2:25 finns en identifierad förorening av bransch textilindustri 
som har branschklass 2. Denna identifierade förorening är avförd.  

• På fastighet Bjursnäs 2:36 finns en identifierad förorening som också är avförd. 
Denna är av bransch textilindustri samt branschklass 2. 

I EBH-stödet framgår att ”avförd” används för objekt som varken ska identifieras eller 
inventeras men av upplysningssyfte ska finnas kvar i EBH-stödet. 

Norr om planområdet finns ett utpekad område:
• På fastighet Bjursnäs 1:269 finns en identifierad förorening av bransch 

drivmedelshantering, busstation och garage och branschklass 2.  

Alla områden som misstänks vara förorenade av nedlagda eller pågående industriella 
verksamheter ska identifieras. De ska kartläggas med hjälp av det förorenade områdets 
geografiska koordinater och fastighetsbetäckning. Områdena får en översiktlig 
klassning utifrån vilken bransch som verksamheten tillhörde/tillhör. Branscherna 
har delats in i olika prioriteringsklasser som kallas branschklasser (BKL). Vilken 
BKL en bransch har tilldelats beror på hur stor risk för förorening branschen i 
helhet har bedömts utgöra. Det betyder att branschklasserna är gemensam för alla 
verksamheter inom respektive bransch och endast utgör en första generell indelning. 
Branschklasserna är uppdelade från 1 till 4, där 1 innebär högst prioritet och 4 lägst 
prioritet. 
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FÖRÄNDRINGAR

Planens huvuddrag
Planförslaget skapar möjlighet för bostäder samt centrumverksamhet i två våningar i 
centrala Laxå. Detta för att skapa en bred användning där bostäder och centrum kan 
samspela och skapa en levande kärna.  

Planerad bebyggelse
Befintlig byggnad inom området nyttjas idag för kontor och bostäder. För att nutida 
markanvändning ska vara planenligt och det ska finnas möjlighet för fler bostäder i 
samma byggnad ska nytt planförslag ge möjlighet för centrum samt bostäder.  

Bebyggelsen inom planområdet tillåts en nockhöjd på 9 meter. I plankartan regleras 
att dagvatten från tak och hårdgjorda ytor ska fördröjas på den enskilda fastigheten 
genom infiltration och avledning till grönytor eller fördröjningsmagasin innan det 
avleds till det kommunala ledningsnätet. Detta för att skapa förutsättningar för ett 
tillfredsställande omhändertagande av dagvatten och avlastning av det kommunala 
ledningsnätet.  
 
I plankartan finns inga planbestämmelser som reglerar byggrätten, detta görs istället 
med hjälp av prick- och korsmark. Prick- och korsmarken omger befintlig byggnad och 
skapar möjlighet för marginell tillbyggnad. 

Trafik
Avsikten är att det vägar och gator och finns i planområdets närhet ska bestå. 
Planförslaget bedöms inte påverka trafiksituationen då planförslaget endast gör att 
befintlig markanvändning blir planenlig och därmed inte medför skillander i nyttjandet 
av fastigheten. 

Natur & rekreation
Planförslaget bedöms inte medföra någon skada på parkens värden då planförslaget 
inte tillskapar något nytt utan endast skapar möjlighet för befintlig markanvändning att 
kvarstå. 

Störningar
Buller från vägar i planområdets närhet bedöms inte vara av betydande påverkan. De 
gator som är närmst placerade planområdet är Vackra vägen och Skolgatan. Skolgatan 
nyttjas inte för biltrafik då den är avstängd från Tavernagatan och övergår till gång- och 
cykelväg vid planområdet. Vackra vägen är en återvändsgata som har sin vändpunkt vid 
planområdet. Vackra vägen uppskattas inte medföra bullerstörningar då trafikanter på 
denna gata bedöms sakta in när de närmar sig sina parkeringsplatser och garage samt 
vändpunkten. Röforvägen sträcker öster om planområdet. På grund av uppskattade 
trafikmängder och avståndet till planområdet bedöms bullernivån inte överstiga 
acceptabla nivåer.  
 
För att säkerställa att riktvärdena klaras för uteplats regleras detta i plankartan med 
bestämmelse om att varje bostad ska ha tillgång till uteplats som ej överskrider 50 dBA 
ekvivalent ljudnivå och 70
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Geotekniska förhållanden
Det råder ingen risk för ras och skred inom eller i närheten till planområdet. 
Planområdet bedöms därmed lämpligt att bebygga utifrån de geotekniska 
förusättningarna. 

Förorenade områden
De potentiellt förorenade områdena bedöms inte medföra risk för planområdet på grund 
av föroreningarnas placering. Den förorening som är lokaliserad närmast planområdet 
har ett avstånd på cirka 220 meter från planområdet. Föroreningens spridningsriktning 
bedöms vara bort från planområdet, alltså norr eller öster. 

Enligt historiska ortofoton var planområdet obebyggt 1960 och bedöms då bestått av 
en klippt gräsyta. Enligt ortofoton var planområdet bebyggt med nu befintlig byggnad 
år 1975. Vid bedömning av ortofotot från 1960 görs bedömninen att planområdet då 
var av plan karaktär och att risken för att fyllnadsmassor användes vid uppförandet av 
befintlig byggnad är så pass låg att föroreningsrisker inte bedöms föreligga.

Vatten och avlopp
Planområdet är anslutet till det kommunala VA-nätet. 

El och tele
Planområdet är anslutet till befintliga el- och teleledningar. 

Dagvatten
I anslutning till planområdet finns dagvattenledningar som planområdet är anslutet 
till.Dagvatten kan även fördröjas inom kvartersmarken för att underlätta ledningarna. 
För att skapa förutsättning till lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) har 
plankartan försetts med planbestämmelse om att dagvatten från tak och hårdgjorda 
ytor ska fördröjas på den enskilda fastigheten genom infiltration och avledning till 
grönytor eller fördröjningsmagasin innan det avleds till det kommunala ledningsnätet. 
Då större delarna av planområdet redan idag är bebyggt kommer det sannolikt krävas 
ett fördröjningsmagasin för att infiltrera och avleda dagvatten i tillräcklig kapacitet. 
Dagvattenlösning bör ha kapacitet att fördröja 100 % i tio minuter vid ett 30-årsregn.  
 
Eventuell nybyggnation kan med fördel uppföras med gröna tak för att skapa ytterligare 
möjlighet till lokalt omhändertagande av dagvatten. Rabatter kan anläggas på sådant 
sätt att det skapar goda möjligheter till infiltration av dagvatten.  
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Brandvattenförsörjning
Brandvattenförsörjningen inom planområdet ska utökas och anpassas efter 
rekommenderad minsta kapacitet i markbrandposter som är 600-900 liter per minut 
med ett maximalt inbördes avstånd på 250-400 meter. Fastighetsägaren ska vidta 
åtgärder för att tillgodose behovet. 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Konsekvenser av planens genomförande
Planområdet är ianspråkstaget för bebyggelse vilket innebär att det inte kommer 
medföra konsekvenser för natur- eller rekreationsvärden. Planförslaget skapar 
möjlighet för centrum- och bostadsbebyggelse i två våningar vilket innebär att 
bebyggelsens storlek och användning inte kommer kunna ändras avsevärt vid en 
eventuellt ombyggnation då planförslaget medför att befintlig markanvändning blir 
planenlig. Planförslaget ger möjlighet för bostäder, boende inom planområdet kommer 
i och med planområdets placering ha god tillgång till service av olika slag. Byggrätten 
begränsas med prick- och korsmark för att skapa en god bebyggd miljö. Begränsningen 
av byggrätt innebär att bostäder söder om planområdet inte kommer störas av hög 
byggnad nära fastighetsgräns. 

Organisatoriska frågor
Sydnärkes Byggförvaltning ansvarar för planarbetet på uppdrag av Laxå kommun. 

Ekonomiska frågor
Planen bekostas i sin helhet av Laxå kommun. 

Tidplan
Planen hanteras med standard planförfarande. Tidsplanen är preliminär och kan komma 
att ändras. 

Samråd: Vinter 2019
Granskning: Vinter 2020
Antagande: Höst 2020
Laga kraft: Höst 2020

Genomförandetid
Genomförandetiden är fem (5) år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.  
 
Ändras eller upphävs planen under genomförandetiden har fastighetsägare som berörs 
rätt till ersättning för den skada denne åsamkas. Efter genomförandetiden fortsätter 
detaljplanen med dess byggrätter att gälla men ändras eller upphävs planen efter 
genomförandetidens utgång finns det ingen rätt till ersättning för de byggrätter som 
eventuellt går förlorade. 

Huvudmannaskap
Fastighetsägaren ansvarar för kvartersmark. 
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Fastighetsrättsliga frågor
Befintlig fastighet bedöms troligt att bestå i sin helhet. 

MEDVERKANDE I PLANARBETET
Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning.

Fanny Germer    Lars Johansson
Planarkitekt    Förvaltningschef    


