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 Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Ekonomiskuppföljning för miljö- och 
byggnadsnämnden efter maj 2021 
 
Sammanfattning 
Miljö- och byggnadsnämnden har ett överskott om 1 112 tkr efter maj 
månad. Intäkterna hamnade på 2 087 tkr, vilket är 724 tkr högre än budget 
för perioden. Intäkterna har en total budget om 12 507 tkr, varav 
kommunbidragen utgör 9 238 tkr. Kostnaderna inkl. räntor hamnade på 4 
824 tkr, vilket är 361 tkr lägre än budget för perioden. Den totala 
kostnadsbudgeten är om 12 507 tkr. Större delen av intäkterna beror på ett 
högt antal bygglovsansökningar. Övrigt överskott beror på lägre kostnader 
för bostadssociala bidrag, vilket i sin tur beror på ett fortsatt lågt antal 
beviljade bidrag.  
 
MBN beräknas gå jämnt med budget i slutet på 2021. De första fem 
månaderna visar ett högt antal bygglovsansökningar men dessa beräknas 
hamna i balans senare på året så prognosen förblir oförändrad. 

Bakgrund 
Miljö- och byggnadsnämndens ekonomi följs upp varje månad. Miljö- och 
byggnadsnämnden ansvarar för den ekonomiska redovisningen. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av miljö- och byggförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter maj 2021.  

Förvaltningens ståndpunkt 
Miljö- och byggnadsnämnden beräknas gå jämnt med budget vid 2021 års 
utgång. Kostnaderna håller budget samtidigt som bygglovsansökningarna 
är högre än väntat, samtidigt som ej utnyttjade bostadssociala bidrag visar 
lägre kostnader än väntat för perioden. Dessa förväntas dock jämnas ut 
allteftersom året fortgår.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska 
uppföljningen för miljö- och byggnadsnämnden efter maj 2021 och 
vidarebefordrar den till kommunstyrelsen.  
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Ekonomisk rapport för Miljö- och byggnadsnämnd
efter maj år 2021

Driftredovisning med prognos (tkr)

Utfall Jan -

Maj 2021

Budget

Jan - Maj

2021

Avvikelse

ack

Budget

helår 2021

Avvikelse

prognos

Prognos-

indikator

Övriga Intäkter 2 087 1 362 725 3 269 0

Kommunbidrag 3 849 3 849 0 9 238 0

Kostnader -4 809 -5 171 361 -12 471 0

Räntekostnader -15 -15 -0 -36 0

Resultat 1 112 26 1 086 -0 0

SAMMANFATTNING

Miljö- och byggnadsnämnden har ett överskott om 1 112 tkr efter maj månad. Intäkterna hamnade på 2 087 tkr, vilket är 724 tkr
högre än budget för perioden. Intäkterna har en total budget om 12 507 tkr, varav kommunbidragen utgör 9 238 tkr. Kostnaderna
inkl. räntor hamnade på 4 824 tkr, vilket är 361 tkr lägre än budget för perioden. Den totala kostnadsbudgeten är om 12 507 tkr.
Större delen av intäkterna beror på ett högt antal bygglovsansökningar. Övrigt överskott beror på lägre kostnader för bostadssociala
bidrag, vilket i sin tur beror på ett fortsatt lågt antal beviljade bidrag.

MBN beräknas gå jämnt med budget i slutet på 2021. De första fem månaderna visar ett högt antal bygglovsansökningar men
dessa beräknas hamna i balans senare på året så prognosen förblir oförändrad.
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Driftsredovisning på underordnade ansvar

Miljö- o bygg.nämnd

Driftredovisning med prognos (tkr)

Utfall Jan -

Maj 2021

Budget

Jan - Maj

2021

Avvikelse

ack

Budget

helår 2021

Avvikelse

prognos

Prognos-

indikator

Kommunbidrag 175 175 0 420 0

Kostnader -171 -175 4 -420 0

Resultat 4 0 4 -0 0

UTFALL

Miljö- och byggnadsnämnden har ett överskott mot budget om 4 tkr efter maj månad. Kostnadsbudgeten är om 420 tkr för att täcka
arvoden och övriga kostnader knutna till nämndens sammanträden. 171 tkr i kostnader har förbrukats, vilket är 4 tkr lägre än budget
för perioden.

PROGNOS

Miljö- och byggnadsnämnden beräknas gå jämnt med budget i slutet på 2021. Kostnaderna för nämndsammanträden ligger på
fortsatt stabila nivåer så nuvarande prognos förblir oförändrad.

Miljö och bygg gemensamt

Driftredovisning med prognos (tkr)

Utfall Jan -

Maj 2021

Budget

Jan - Maj

2021

Avvikelse

ack

Budget

helår 2021

Avvikelse

prognos

Prognos-

indikator

Övriga Intäkter 0 0 0 0 0

Kommunbidrag 491 491 0 1 178 0

Kostnader -553 -490 -63 -1 177 0

Räntekostnader -0 -1 1 -2 0

Resultat -62 -0 -62 -0 0

UTFALL

Miljö- och byggnadsnämnden gemensamt har ett negativt resultat om 62 tkr efter maj månad. Kostnadsbudgeten inkl räntor uppgår
till 1 178 tkr, vilket är samma som kommunbidraget. Här finns kostnaderna för nämndens energirådgivning och administrativa stöd
från kommunledningskontoret samt teknik- och fritidsförvaltningen. Inga intäkter är budgeterade eftersom energirådgivaren är
anställd i år av Årjängs kommun. Säffle betalar endast nettokostnaden för energirådgivning. Efter maj har kostnader och räntor om
553 tkr bokförts, vilket är 63 tkr högre än månadens förväntade kostnader.

PROGNOS

Miljö- och bygg gemensamt förväntas gå jämnt med budget i slutet på 2021. Kostnaderna är något högre än budget för perioden
men inget som påverkar nuvarande prognos, så den förblir oförändrad.

Miljöenhet

Driftredovisning med prognos (tkr)
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Utfall Jan -

Maj 2021

Budget

Jan - Maj

2021

Avvikelse

ack

Budget

helår 2021

Avvikelse

prognos

Prognos-

indikator

Övriga Intäkter 645 643 2 1 544 0

Kommunbidrag 1 032 1 032 0 2 477 0

Kostnader -1 635 -1 650 15 -4 021 0

Räntekostnader -0 -0

Resultat 41 26 16 -0 0

UTFALL

Miljöenhetens resultat fick ett överskott om 41 tkr efter maj månad. Intäkterna för taxor och avgifter är budgeterade till 1 544 tkr och
kostnaderna till 4 201 tkr. Kommunbidraget budget uppgår till 2 477 tkr. Här återfinns kostnaderna och intäkterna för miljö-, hälso-
och livsmedelsinspektionerna. Kostnaderna för perioden uppgår till 1 635 tkr vilket är 15 tkr lägre än budget. Intäkterna hamnade på
645 tkr vilket är 2 tkr högre än budget för perioden. Intäkterna består till större delen av avgifter för miljökontroller inom hälsoskydd
än så länge.

PROGNOS

Miljöenheten beräknas gå jämnt med budget efter maj månad. Både kostnader och intäkter håller sig på en stabil nivå vilket lämnar
prognosen oförändrad.

Fysisk planering

Driftredovisning med prognos (tkr)

Utfall Jan -

Maj 2021

Budget

Jan - Maj

2021

Avvikelse

ack

Budget

helår 2021

Avvikelse

prognos

Prognos-

indikator

Övriga Intäkter 1 442 719 723 1 725 0

Kommunbidrag 1 210 1 210 0 2 904 0

Kostnader -1 956 -1 915 -41 -4 595 0

Räntekostnader -14 -14 -0 -34 0

Resultat 682 0 682 0 0

UTFALL

Den fysiska planeringen har ett överskott om 682 tkr efter maj. Kommunbidraget är budgeterat till 2 904 tkr och övriga intäkter till 1
725 tkr. Kostnaderna har en budget om 4 595 tkr plus 34 tkr i räntekostnader. Här finns såväl personalkostnader som upphandlade
planuppdrag samlade. Detaljplaneuppdrag för kommunal mark beställs och finansieras av kommunstyrelsen. Detaljplaneuppdrag för
privat mark betalas av fastighetsägaren. Efter maj har kostnader och räntor om 1 970 tkr bokförts, vilket är 41 tkr högre än
periodens budget. Intäkterna för taxor och avgifter uppgår till 1 441 tkr, vilket är 723 tkr högre än budget för perioden. Det är
bygglovsavgifter som står för majoriteten av intäkterna. Kostnadsposterna för samtliga enheter håller sig på en stabil nivå med
undantag för detaljplaneringen där konsultkostnaderna är något förhöjda. De beställda planuppdragen som beställs av KS förklarar
de förhöjda kostnaderna. Dessa täcks helt med motsvarande intäkter från KS.

PROGNOS

Fysisk planering beräknas gå jämnt med budget vid årets slut. Kostnader för planuppdrag kommer in i jämn takt men täcks av
motsvarande intäkter. Dessa är förväntade och påverkar inte den långsiktiga prognosen.

Bostadsanpassning

Driftredovisning med prognos (tkr)
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Utfall Jan -

Maj 2021

Budget

Jan - Maj

2021

Avvikelse

ack

Budget

helår 2021

Avvikelse

prognos

Prognos-

indikator

Kommunbidrag 941 941 0 2 258 0

Kostnader -494 -941 447 -2 258 0

Resultat 447 0 447 0 0

UTFALL

Bostadsanpassningsbidragen har ett överskott om 447 tkr efter maj månad. Kostnaderna inkl. räntor är budgeterade till 2 304 tkr.
Kommunbidragen har en budget om 2 258 tkr. Kostnaderna hamnade på 494 tkr efter maj vilket är 447 tkr lägre än budget för
perioden. Låga bostadssociala bidragskostnader beror på att det är ett lågt antal bidrag som är beviljade än så länge.

PROGNOS

Bostadsanpassningen beräknas gå jämnt med budget vid slutet på året. Fem månader har passerat men vi räknar med att
bidragsansökningarna kommer igång senare på året och lämnar därmed prognosen oförändrad.

Investeringsuppföljning (tkr)

Utfall Jan -

Maj

Budget -

2021

Avvikelse

ack

Avvikelse

Prognos

Ram nämndsbeslut mob -180 -180 0

Systembyte miljö

myCarta kartprogram 0 0

Summa Miljö- och byggnadsnämnd 0 -180 -180 0

Summa 4 Miljö- och byggnadsnämnd 0 -180 -180 0

Årets investeringsbudget ligger på 180 tkr och beräknas bli helt förbrukad innan årets slut.
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Miljö- och byggnadsnämnden 

Avfallsföreskrift dnr 2021/80 
Förslag till yttrande angående förslag till nya föreskrifter 
gällande avfall inom Säffle kommun 
2021-05-26 inkom till Miljö- och byggnadsnämnden en inbjudan till samråd, 
angående förslag till nya föreskrifter gällande avfall inom Säffle kommun, med 
möjlighet till yttrande till Teknik- och fritidsnämnden senast 2021-06-26.  

Synpunkter 
Miljö- och byggnadsnämnden har följande synpunkter: 

17 §: Rengöring och tillsyn: Ordet ”tillsyn” i rubriken och texten bör bytas till 
tex ”egenkontroll”, för att inte blandas ihop med myndighetens tillsyn. 

28 §: Det bör hänvisas till övergångsreglerna i den här paragrafen, med tanke 
på den nya kommande matavfallsinsamlingen (trots att det finns 
information i bilaga 1). 

31 §: 5te stycket: Här står det att undantag upphör att gälla vid ägarbyte eller 
om förutsättningar för undantaget förändras. Texten bör kompletteras 
med ny nyttjanderättshavare (tex arrendator eller hyresgäst) och det bör 
också framgå tydligare att beviljade undantag upphävs om 
förutsättningarna för att få undantaget inte följs, alltså inte bara om 
förutsättningarna förändras. 

33 §: 2:ra stycket: Här står det att torrt trädgårdsavfall får eldas under vissa 
förutsättningar. Enligt 40 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd får kommunen meddela föreskrift om tillfälligt förbud mot 
eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom planlagt område. 
Det finns inget bemyndigande för att meddela föreskrift om att tillåta 
eldning. Det kan dessutom vara olämpligt att ge tillåtelse att elda, även 
om det skrivs med flera förbehåll. 

Bil.1:  Bygg- och rivningsavfall som inte har producerats i en yrkesmässig 
verksamhet bör också redovisas i bilagan. Och då bör den hantering som 
gäller för avfallet, fram tills kommunens ansvar för insamling och 
behandling träder i kraft, redovisas och hänvisas till 
övergångsbestämmelser. 

 
 

Säffle kommun 
Miljö- och byggförvaltningen
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1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 9  k ap.  1-2 
§§ avfallsförordningen(2020:614) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter 
för avfallshantering i Säffle kommun.  

2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som 
anges här: 
 

1. Med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga 
avfall som kommer från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art 
och sammansättning liknar avfall från hushåll. 

 

2. Med restavfall avses det avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, 
förpackningar, returpapper, konsumentelavfall och annat avfall som omfattas av 
producentansvar, har sorterats ut från det kommunala avfallet. 
 

3. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med 
livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och 
som skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör 
kommunalt avfall. I begreppet matavfall som utgör kommunalt avfall ingår också 
avfall som hälls ut i vasken (flytande livsmedel såsom mjölk eller livsmedel som 
sköljs ur förpackningar) i de fall detta samlas upp i sluten tank. Förutom detta 
ingår också skal, ben och liknande som visserligen inte är mat men ändå nära 
förknippat med mat.  

 
4. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 

kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 
 

5. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet 
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja en fastighet. 
 

6. Med den avfallsansvariga nämnden avses kommunens Teknik- och fritidsnämnd. 
 

7. Med den tillsynsansvariga nämnden avses kommunens Miljö- och byggnads-
nämnd. 
 

8. Med renhållaren avses den eller de som kommunen anlitar för att samla in avfall. 
 

9. Med behållare avses kärl, latrinbehållare, fettavskiljare eller annan anordning för 
uppsamling av avfall som kommunen ansvarar för. 
 

10. Med enskild avloppsanläggning avses sluten tank, slamavskiljare, fosforfälla, 
minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som är dimensionerade 
för högst 25 personekvivalenter och ger upphov till avloppsfraktioner och 
filtermaterial som utgör avfall under kommunalt ansvar. 
 

11. Med hämtställe avses den plats där behållare är placerad vid hämtning av avfall. 
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12. Med uppställningsplats avses den plats där hämtningsfordon kan placeras på ett 
säkert sätt inför hämtning av avfall. 

 
13. Med avfallstaxa avses avgifter och regler fastställda av kommunfullmäktige med 

stöd av 27 kap 4 § i miljöbalken. 
 
 

 

För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter 
hänvisas till 15 kap. miljöbalken och till avfallsförordningen. 
 

 

3 § Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § 
miljöbalken, för att följande avfall inom kommunen samlas in och behandlas: 

1. Kommunalt avfall 
 

2. Avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar, som är 
dimensionerade för högst 25 personekvivalenter, om anläggningen endast 
används för hushållsspillvatten eller spillvatten som till sin art och 
sammansättning liknar hushållsspillvatten 

 

3. Latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar 
 

4. Bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet. Se 
övergångsbestämmelser. 

 
 

4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter 
meddelade med stöd av miljöbalken utförs av den tillsynsansvariga nämnden. 
 
5 § Den avfallsansvariga nämnden informerar hushållen om krav och hantering 
avseende förpackningar och konsumentelavfall i enlighet med gällande 
producentansvar. 
 

6 § Avgift ska betalas för den insamling, transport och behandling av avfall som utförs 
genom kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter om avfallstaxa som 
kommunfullmäktige har antagit med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. 
 
7 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldig att i behövlig omfattning 
informera den eller de som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande 
regler för avfallshantering. 
 
 

8 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut avfallsslag i enlighet 
med bilaga 1 och hålla det skilt från annat avfall. För matavfall gäller övergångsregler. 
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9 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de 
avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållaren för 
borttransport. 
 

10 § Avfall under kommunalt ansvar ska lämnas till renhållaren om inte annat sägs i 
dessa föreskrifter. 
 
Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen eller anvisad 
plats enligt 22 §. 
 
Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors 
hälsa och miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska 
motsvara behovet av borttransport av avfall, under kommunalt ansvar, från 
fastigheten. 
 
Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska upplysa renhållaren om ändrade 
förhållanden som har betydelse för avfallshanteringen på fastigheten. 

11 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket 
behållaren och utrymmet är avsedd.  
 
Avfall som läggs i behållare (utom latrin och fettavskiljarslam) ska vara inlagt i påse 
eller paket av lämpligt material och storlek. Det ska vara väl förslutet så att avfallet inte 
kan spridas eller orsaka skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet vid 
hämtning. Vassa föremål ska vara emballerade så att fara för annan inte uppstår. 
 
Närmare krav på emballering framgår av bilaga 1.  
 
Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering. 
 
12 § Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas helt.  
 
13 § Kärl får inte vara så tungt att det blir uppenbara svårigheter för en person att flytta 
kärlet eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses.  
 
 

14 § Den avfallsansvariga nämnden bestämmer vilka behållare samt vilken utrustning 
för insamling av olika avfallsslag som får användas. Användande av andra typer av 
behållare och utrustning kan i undantagsfall ske efter skriftligt godkännande av 
renhållaren. 
 
15 § Kärl och latrinbehållare ägs av kommunen och tillhandahålls av 
renhållaren.  
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Kärlskåp ägs av kommunen eller av fastighetsinnehavaren. 
 

Komprimatorer ägs av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren. 
 

Enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare anskaffas och installeras av 
fastighetsinnehavaren. 
 
Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av 
behållare. När renhållaren ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara 
tillgänglig. Märkning ska ske enligt anvisning från renhållaren. 
 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga 
inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen. 
 

16  § Vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare och 
anläggningar för alternativa toalettlösningar ska inte avstånd mellan 
uppställningsplats för hämtningsfordon och anläggningens lock alternativt 
anslutande koppling överstiga 20 meter såvida inte särskilda skäl föreligger.  
 
Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats och botten på anläggningen ska 
vara mindre än 6 meter, om inte särskilda skäl föreligger. 

 
Anläggningens anslutning för slang ska passa renhållarens hämtningsfordon. Om det 
krävs en adapter för anpassning av anslutning med slang ska sådan tillhandahållas av 
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren och finnas tillhands vid tömning. 
Ägaren till anläggningen är ansvarig för märkning och underhåll. 
 
Anläggning som kräver byte av filtermaterial ska anläggas så att den är åtkomlig för 
hämtningsfordon. Anläggningar där hämtning av filtermaterial ska ske i filterkassett 
eller säck ska anläggas så att hämtning med kranbil kan utföras. Anläggande ska ske 
så att avståndet mellan kranbilens uppställningsplats och filterkassett/storsäck inte 
överskrider 6 meter för kassett/storsäck som väger högst 1000 kilo eller har en volym 
på 1 kubikmeter, om inte särskilda skäl föreligger. 
 
Vid installation och anläggande av enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare eller 
anläggning som kräver byte av filtermaterial ska hänsyn tas till vad som utgör en 
god arbetsmiljö vid hämtning av avfall från anläggningen. 
 

17 § Fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren har ansvar för rengöring och 
tillsyn av behållare samt anläggning. Behållare och anläggningar ska ges regelbunden 
service för att förebygga störningar i anordningens funktion och olägenhet såsom 
buller, lukt och dylikt. 
 
Behållare, anordningar och utrymmen avsedda för avfallshantering ska utformas, 
underhållas och installeras så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för 
olycksfall minimeras. 
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18 § Behållare ska stå upprätt och vändas enligt anvisningar så att hantering med den 
utrustning som används i kommunens insamlingssystem kan ske och att hämtning 
underlättas. Behållare bör vara fri från snö och is vid hämtningstillfället. 
 
Behållare ska placeras så att den inte orsakar trafikfara eller hinder samt placeras på 
ett sådant sätt så att backning med renhållarens hämtningsfordon minimeras. 

 
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i/på fastigheten där arbetet ska utföras. 
Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas renhållaren. Ändringar ska utan 
anmaning meddelas renhållaren. 
 
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska försluta latrinbehållare och 
vid behov rengöra den på utsidan innan hämtning sker. 

 

19 § Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda 
anläggningen så att tömning kan ske med de hämtningsfordon som används i 
kommunens insamlingssystem. 
 
Enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare och anläggningar för alternativa 
toalettlösningar ska vara lättillgängliga för tömning.  

 
Lock eller manlucka som öppnas manuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset när 
tömning ska ske. Lock eller manlucka får väga högst 15 kilo, om inte särskilda skäl 
föreligger. Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket kan dras åt sidan får 
locket väga högst 35 kilo, om inte särskilda skäl föreligger. 
 
Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de 
säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och 
belägenhet. 
 
Det åligger fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren att inför hämtning placera 
storsäck, filterkassett eller annan flyttbar behållare som ska tömmas med fordon 
utrustat med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt 16 §. 
 
Tydliga instruktioner som behövs i samband med tömning ska tillhandahållas 
renhållaren av fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning 
och ska även finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. När 
anläggningen är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med skylt som 
anger till vilken fastighet anläggningen tillhör. 
  
Fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren är skyldig att vidta erforderliga 
åtgärder för att skydda sin anläggning från skador vid tömning. 
 
Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter vattentillförsel. 
Efter hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfällor ska nytt filtermaterial 
tillföras anläggningen genom fastighetsinnehavarens eller nyttjanderättshavarens 
försorg. 
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Renhållaren har rätt att lämna kvar vattenfasen i slamavskiljare efter verkställd 
slamtömning. 
 
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. 
Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas renhållaren. Ändringar ska utan 
anmaning meddelas renhållaren. 
 
20 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avlopps-
anläggning, som innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske. 
Sluttömning ska beställas av fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren. 
 
21 § Fettavskiljare ska sluttömmas om aktuell verksamhet i en fastighet upphör. 
Sluttömning ska beställas av fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren. 
 

 

22 § Hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker normalt vid 
fastighetsgränsen, vid en överenskommen plats eller vid en av kommunen anvisad 
plats. 
 

Anvisning av plats görs av avfallsansvarig nämnd. 
 
23 § Fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren ska se till att transportväg fram 
till hämtplatsen för avfall från kärl, enskild avloppsanläggning respektive fram till 
fettavskiljare hålls i farbart skick.  
 
Det är alltid renhållaren som avgör vägens farbarhet. 
 
Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö 
och hållas halkfri.  
 
Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av avfall under kommunalt ansvar ska vara 
så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje 
hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som normalt används i kommunen. 
 
Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren 
avlämna avfallet på plats som överenskommes med renhållaren eller anvisas enligt 
22 §. 
 
Vändmöjlighet för renhållarens fordon ska finnas i nära anslutning till sista 
hämtplats på respektive väg. 
 
24 § Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som kärlet eller slangen behöver 
dras av den som utför hämtningen hålls i sådant skick att kärl eller slang utan 
svårighet kan förflyttas. Dragvägen ska inför hämtning hållas fri från hinder, röjas 
från snö och hållas halkfri. 
 

25 § Kommunen utgör ett hämtningsområde. 
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26 § Ordinarie hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker med de intervall 
som framgår av bilaga 2. 

27 § Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifterna i 8 

§, 11-13 §§, 18 §, 19 § 3 st och 5-6 st., 23 § samt 24 § inte följs. 

 
Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren 
hämtas antingen vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning av 
extrahämtning mot avgift. 
 
28 § Avfallsansvarig nämnd kan besluta att ändra avfallsabonnemang alternativt att 
ta ut felsorteringsavgift om matavfall, vid upprepade tillfällen, sorterats som restavfall 
eller inte sorterats enligt anvisningar i bilaga 1.  

 

29 § Avfall under kommunalt ansvar från verksamheter ska hållas skilt från annat 
avfall än avfall under kommunalt ansvar. För avfall under kommunalt ansvar från 
verksamheter 8-28 §§ om inget annat anges i dessa föreskrifter. 
 

30 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger 
upphov till annat avfall än avfall under kommunalt ansvar ska lämna de uppgifter 
om arten, sammansättningen, mängden eller hanteringen av avfallet som behövs 
som underlag för kommunens renhållningsordning. 
 
Enligt 4 kap 9 § avfallsförordningen ska den som är innehavare av en hamn lämna 
uppgift om behovet av avfallshantering enligt 4 kap 8 § avfallsförordningen till 
kommunen. Uppgifterna ska lämnas till kommunens avfallsansvariga nämnd. 

 

31 § Anmälan om kompostering eller ansökan om annat omhändertagande av avfall 
under kommunalt ansvar på den egna fastigheten och andra undantag från avfalls-
föreskrifterna handläggs av ansvarig nämnd enligt vad som anges nedan. 
 
Anmälan och ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallsslag 
som avses omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska 
ske så att eventuell påverkan på miljön och människors hälsa kan bedömas. 
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Ansökan eller anmälan enligt bestämmelserna i 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41 §§ ska ske 
senast två månader före den avsedda undantagsperioden. 
 
Av ansökan eller anmälan ska framgå den tidsperiod som avses. 
 
Beviljade undantag upphör att gälla vid ägarbyte på fastigheten eller om 
förutsättningarna för undantaget förändras. 
 
För att handlägga ansökningar och anmälningar kan beslutande nämnd ta ut en 
handläggningsavgift enligt fastställd taxa. 
 
 

32 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i 33-
35 §§ och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors 
hälsa och miljön. 
 
33 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild 
anmälan. 
 
Torrt trädgårdsavfall som inte kan nyttjas för kompostering får eldas endast om det 
kan ske utan att olägenhet uppstår och om det inte strider mot andra föreskrifter eller 
beslut. Brandrisk måste beaktas liksom förbud mot eldning till skydd för människors 
hälsa och miljön meddelade med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd, utfärdade med stöd av förordningen (2003:789) om skydd 
mot olyckor eller annan författning. 
 
34 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera 
matavfall och liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta till den 
tillsynsansvariga nämnden. 
 
Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker 
behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 
uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna kompostjorden. 
 
35 § Kompostering av latrin på fastigheten får, efter ansökan, medges i särskild avsedd 
anläggning på fastigheten, s.k. förmultningsanläggning eller liknande anläggning för 
omhändertagande av latrin för användning av näringsämnen. Ansökan om 
omhändertagande av latrin genom egen anläggning ska innehålla en komplett 
beskrivning av anläggningen.  Ansökan handläggs av den tillsynsansvariga nämnden. 
 

36 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som komposterar allt matavfall 
på den egna fastigheten eller sorterar ut allt matavfall för separat hämtning, kan efter 
ansökan till tillsynsansvarig nämnd medges att restavfallet hämtas var fjärde vecka 
eller var tolfte vecka under förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller 
miljön inte uppstår. 
 
Medgivande om förlängt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar 
att matavfall, trots uppgifterna om kompostering eller utsortering, lämnas i behållaren 
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för restavfall eller om kommunen på annat sätt konstaterar att matavfall från 
fastigheten inte omhändertas på det sätt som medgivits eller uppgivits. 
 
37 § För enskild avloppsanläggning vid året-runt-boende kan fastighetsinnehavare 
eller den nyttjanderättshavare som äger anläggningen, efter ansökan till 
tillsynsansvarig nämnd medges förlängt hämtningsintervall till vartannat år. Förlängt 
intervall kan medges under förutsättning att den tillsynsansvariga nämnden utifrån 
ansökan, med uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet, kan bedöma 
att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall, utan risk för olägenhet för 
människors hälsa eller miljön.  
 
38 § För enskild avloppsanläggning med sluten tank vid fritidsboende kan 
fastighetsinnehavare eller den nyttjanderättshavare som äger anläggningen, efter 
ansökan till tillsynsansvarig nämnd medges förlängt hämtningsintervall till vartannat 
år. Förlängt intervall kan medges under förutsättning att den tillsynsansvariga 
nämnden utifrån ansökan, med uppgifter om anläggningens belastning och 
beskaffenhet, kan bedöma att tömning inte behöver utföras med ordinarie intervall, 
utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
 
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att tömning anpassas till anläggningens behov. 
 
Medgivande om förlängt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar 
att förutsättningarna för sådant inte är uppfyllda. 
 

39 a § Gemensam avfallsbehållare 

Två eller tre närboende fastighetsinnehavare med samma abonnemangstyp kan dela 

kärl under förutsättning att: 

1. Fastighetsinnehavarna har gemensamma kärl för både restavfall och matavfall.   

Dispens från krav på kärl för matavfall gäller om samtliga fastighetsinnehavare 

komposterar allt matavfall och har anmält detta enligt 34 §. 

2.  Avståndet mellan ordinarie uppställningsplatser för behållare vid egna 

abonnemang för berörda fastigheter är högst 500 meter.  

3.  Bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas. 

4.  Olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 

5.  Anmälan undertecknad av samtliga fastighetsinnehavare lämnas till den 

avfallsansvariga nämnden. 

6.  En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för uppställningsplatsen för 

behållarna.  

Vid ägarbyte faller överenskommelsen och en ny anmälan måste göras. Medgivande 
om gemensam avfallsbehållare kan återkallas om kommunen konstaterar att 
förutsättningar för medgivandet inte längre är uppfyllda. 
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39 b § Gemensam avfallslösning 

Fler än tre fastighetsinnehavare kan, utan särskild anmälan eller ansökan, använda 

en gemensam avfallslösning1 under förutsättning att: 

 

1. Kriterierna i 39 a § punkt 1–4 är uppfyllda. 

2. En samfällighetsförening eller liknande förbinder sig att ansvara för anordnande 

och skötsel av uppställningsplats och den gemensamma avfallslösningen.  

3. Ingående fastighetsinnehavare meddelar renhållaren när förändring sker. 

 
40 § Avfallsansvarig nämnd kan besluta om att ett avgränsat antal hushåll inom 
lämpligt område erhåller gemensamma avfallsbehållare för det avfall som ska lämnas 
i kärl. 

41 a § Uppehåll i hämtning av mat- och restavfall vid året-runt-abonnemang kan efter 
ansökan till avfallsansvarig nämnd medges fastighetsinnehavare eller 
nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en 
sammanhängande tid om minst sex månader. 
 
41 b § Uppehåll i hämtning av mat- och restavfall vid säsongsabonnemang kan efter 
ansökan till avfallsansvarig nämnd medges fastighetsinnehavare eller 
nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under hela 
hämtningssäsongen (1 maj – 30 september). 
 
41 c § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som inte kommer att nyttja 
åretruntboende kan efter ansökan till avfallsansvarig nämnd medges uppehåll i 
hämtning av avfall från fastighetens avloppsanläggning. En förutsättning för sådant 
uppehåll är att hämtning av avfall från anläggningen har skett föregående år. 
 
41 d § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som inte kommer att nyttja 
fritidsbostad under hela hämtningssäsongen (1 maj – 30 september) kan efter ansökan 
till avfallsansvarig nämnd medges uppehåll i hämtning av avfall från fastighetens 
avloppsanläggning. En förutsättning för sådant uppehåll är att hämtning av avfall från 
anläggningen har skett i anslutning till föregående hämtningssäsong.  
 
Uppehåll i hämtning av avfall under kommunalt ansvar beviljas normalt med 1 år i 
taget, men som längst 3 år i taget. Hämtning startar automatiskt efter 
uppehållsperiodens slut.  
 
 
 
 

42 § Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om sitt avfall på 
ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till 
tillsynsansvarig nämnd, om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna 
avfall till renhållaren för transport, bortskaffande och/eller återvinning. 
 

                                                           
1 En gemensam avfallslösning kan även kräva bygglov enligt plan- och bygglagen. 
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Dessa föreskrifter träder i kraft den xx-xx-xx då renhållningsföreskrifter för Säffle 

kommun 2015-05-25 upphör att gälla. 

1. Beslut om undantag som fattas med stöd av, eller i enlighet med, tidigare 
föreskrifter och där förhållandena inte har ändrats gäller tillsvidare eller till det 
datum som anges i beslut. 

 
2. Frivillig utsortering av matavfall från hushåll och verksamheter införs områdesvis 

samt med fokus på olika kundgrupper, under en genomförandeperiod, från 2022-
01-01 till 2024-12-31. 

 
Detta medför att krav på sortering, emballering och hämtning av matavfall, enligt 
2 § och instruktioner i bilaga 1 samt bilaga 2, träder i kraft områdesvis från det att 
den avfallsansvariga nämnden beslutat att detta gäller. 
 

3. Kommunens ansvar för bygg- och rivningsavfall, enligt 3 § punkt 4, träder i kraft 1 
januari 2023
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I behållare och utrymmen för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och förvaringsplatsen är avsedd. Avfall ska vara väl 
emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer. Sorterat material för återvinning ska vara rent och fritt 
från föroreningar.  
 
Avfall från hushåll ska sorteras, förvaras, transporteras och lämnas åtskilt enligt nedan.  
 
Typ av avfall som ska 
sorteras ut och hållas skilt 
från annat avfall  

Krav på emballering m.m. Instruktion för hämtning/lämning 

Asbest  
Asbest kan finnas i t.ex. rör, tak- 
och väggplattor (eternit). 

Ska förpackas i plast för att förhindra exponering av 
damm.  

Inplastad asbest lämnas på Östby Miljöstation 
mot avgift och i anvisad container. 

Aska  
Aska från vedeldade värmepannor, 
kaminer och grillar.   

Aska får läggas på den egna fastigheten om det kan ske 
utan olägenhet för människors hälsa och miljö. Den kan 
även lämnas väl släckt och emballerad på Östby 
Miljöstation. Aska ska hanteras på ett sådant sätt att det 
inte kan förorsaka brand eller medföra störning genom 
damning. 

På Östby Miljöstation ska avfallet lämnas enligt 
instruktioner på plats.  
 

Bygg- och rivningsavfall från 
yrkesmässig verksamhet  
Detta avfall ska hanteras separat 
från kommunalt avfall. 

- Mindre mängder (personbilskärra) kan lämnas på 
Östby Miljöstation mot avgift. På återvinnings- 
centralen ska avfallet sorteras och lämnas enligt 
instruktioner på plats. 

Däck  
I enlighet med definitionen av däck 
i förordningen om 
producentansvar för däck 
(1994:1236). 

- Ska lämnas till försäljningsställe. Fälg kan lämnas 
som metallskrot på Östby Miljöstation. 

Döda sällskapsdjur samt avfall 

från husbehovsjakt och -slakt 

Slaktbiprodukter som lämnas som matavfall ska läggas i 

de matavfallspåsar som tillhandahålls av renhållaren.  

Slaktbiprodukter som uppstår vid husbehovsjakt 

kan lämnas kvar i skogen. Kontakta kommunens 

miljökontor för närmare bestämmelser. 



       

15 

 

Sällskapsdjur är djur som normalt 

finns inomhus i en bostad, 

exempelvis hund, katt, fiskar m.m. 

Mindre mängd slaktbiprodukter 

sorteras som matavfall om det är 

lättnedbrytbart 

Horn, klövar etc. samt döda mindre 
sällskapsdjur såsom exempelvis 
marsvin, råtta, fiskar eller liknande 
kan sorteras som restavfall. 

Slaktbiprodukter samt döda små sällskapsdjur som 

lämnas i restavfallskärlet ska vara väl emballerat för att 

undvika olägenhet. 

Mindre mängd slaktbiprodukter kan lämnas som 

matavfall om det är lättnedbrytbart. 

Horn, klövar etc. samt döda mindre sällskapsdjur 

kan lämnas i restavfallskärlet. 

Döda sällskapsdjur kan grävas ner på den egna 

fastigheten. Kontakta kommunens miljökontor för 

närmare bestämmelser. 

Graven ska vara så djup att andra djur hindras från 

att gräva upp kroppen. 

Döda sällskapsdjur kan också lämnas till veterinär 
för omhändertagande. 

Farligt avfall  
Exempelvis: 
- Färg, lackavfall samt hartser 
- Limavfall och spackel 
- Lysrör  
- Lösningsmedel 
- Fotokemikalier  
- Bekämpningsmedel 
- Sprayburkar 
- Starkt surt eller basiskt avfall (ex. 
soda, svavelsyra, ammoniak, 
avkalkningsmedel) 
- Avfall som innehåller kvicksilver 
(exempelvis termometrar, 
barometrar, reläer) 
 

Ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll. Olika 
typer av farligt avfall får inte blandas. 

Farligt avfall lämnas på anvisad plats på Östby 
Miljöstation eller till någon av de mobila 
insamlingskampanjer som anordnas årligen.  

Fett från fettavskiljare 
Ska vara åtkomligt för tömning i den anläggning där det 
genereras. 

Avfallet hämtas av renhållaren efter beställning. 

Förpackningar 
I enlighet med definitionen av 
förpackning i förordningen om 
producentansvar för förpackningar 
(2018:14:62) 

Lämnas lösa i de behållare/kärl som 
tillhandahålls/anvisas. 

Ska lämnas i de insamlingssystem som 
tillhandahålls av producenterna. 
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Grovavfall  
Exempelvis möbler, cyklar, 
leksaker, porslin. 

- Grovavfall från hushåll lämnas på Östby 
Miljöstation. På återvinningscentralen ska avfallet 
sorteras och lämnas enligt instruktioner på plats.  

Invasiva växter  
Ska hållas skilt från annat 
trädgårdsavfall och grovavfall 

Avfallet ska vara väl emballerat och tillslutet i dubbla 
plastsäckar. 

Invasiva växter/växtdelar lämnas på anvisad plats 
på Östby Miljöstation. 

Kanyler  
Kanyler ska läggas i speciell behållare som 
tillhandahålls av apotek. Avfallet lämnas sedan till 
apotek som kommunen har avtal med.  

Lämnas till apotek. 

Kasserade bilbatterier 
I enlighet med definitionen av 
batteri i batteriförordningen 
(2008:834). 

Ställs upp på ett sådant sätt som förhindrar att 
batterisyra/innehåll rinner ut. 

Kasserade bilbatterier lämnas på anvisad plats på 
Östby Miljöstation. 

Kasserade bärbara batterier.  
I enlighet med definitionen av 
bärbart batteri i 
batteriförordningen (2008:834). 
Om kasserade produkter innehåller 
lösa bärbara batterier ska dessa 
plockas ur. 

- Bärbara batterier lämnas på anvisad plats på 
Östby Miljöstation eller i de batteriholkar som 
finns på återvinningsstationerna i kommunen. 

Konsumentelavfall 
Vitvaror, kyl och frys, lysrör, 
ljuskällor, småelektronik 

- Konsumtenelavfall lämnas på anvisade platser på 
Östby Miljöstation.  

Kyldisk 
- Kyldiskar kan lämnas på Östby Miljöstation mot 

avgift.  

Latrin 
Ska samlas i tunna som ska vara väl försluten så att 
avfallet inte kan spridas. 

Latrin kan hämtas vid fastigheten av renhållaren 
mot avgift. Latrintunnor kan även lämnas på 
anvisad plats på Östby Miljöstation.  

Läkemedel  
I enlighet med definitionen av 
läkemedel i förordningen 
(2009:1031) om producentansvar 
för läkemedel. 

Ska lämnas i behållare/påse som tillhandahålls av 
apoteket. 

Lämnas till apotek. 
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Matavfall 
Exempelvis matrester, kaffesump 
och fruktskal. Separat insamling av 
matavfall införs etappvis i 
kommunen. 

Matavfall från hushåll ska läggas i biologiskt nedbrytbar 
påse som tillhandahålls av renhållaren. 
Matavfall från verksamheter ska av avfallslämnaren 
förpackas i särskild biologisk nedbrytbar påse eller säck 
som godkänts av avfallsansvarig nämnd. 

Matavfall borttransporteras från fastigheten av 
renhållaren i enlighet med de hämtningsintervall 
som kommunen tillhandahåller. Extra hämtning 
kan beställas.  

Matfetter och frityroljor  
Ska sorteras ut och hållas skilt från 
annat avfall om volymen överstiger 
0,1 l. 

Ska förvaras i behållare med tätslutande lock. Maximalt 
0,1 liter flytande emballerat avfall får läggas i behållare 
för restavfall, om det kan ske utan att emballaget går 
sönder.  

Större volymer ska lämnas på Östby Miljöstation. 

Restavfall 
Avfall som kvarstår när matavfall, 
farligt avfall, förpackningar, 
returpapper, konsumentelavfall 
och annat avfall som omfattas av 
producentansvar, har sorterats ut 
från det kommunala avfallet. 

Läggs i påse eller paket och lämnas i behållare. Avfallet 
ska vara väl emballerat så att det inte sprids eller så att 
inte skada, arbetsmiljöproblem och andra besvär 
uppkommer. Restavfall får inte lämnas på Östby 
Miljöstation. 

Restavfall transporteras bort från fastigheten av 
renhållaren i enlighet med de hämtningsintervall 
som kommunen erbjuder. Extra hämtning kan 
beställas.  

Returpapper  
 

Lämnas löst i de behållare/kärl som tillhandahålls 
/anvisas. 

Ska lämnas i de insamlingssystem som 
tillhandahålls av kommunen eller den som 
kommunen anlitar för insamlingen. 

Slam, spillvatten och 
fosforfiltermaterial från 
enskilda avloppsanläggningar 

Ska vara åtkomligt för tömning i den anläggning där det 
genereras.  
Filtermaterial från fosforfällor och andra jämförbara 
filter ska vara förpackat eller tillgängligt på ett sådant 
sätt att hämtning kan utföras av fordon utrustat med 
kran eller suganordning.  

Avfallet hämtas av renhållaren i enlighet med de 
hämtningsintervall som kommunen erbjuder. 
Extra hämtning kan beställas. 

Textilier 
Både hel och trasig textil. 

Ska lämnas emballerat i påse. Textilier lämnas på anvisad plats på Östby 
Miljöstation. 

Trädgårdsavfall  
Trädgårdsavfall ska lämnas löst d.v.s. inte i säck eller i 
annan behållare. 

Trädgårdsavfall lämnas på anvisad plats på Östby 
Miljöstation.  

Värmepump (utedel) 
 Värmepump (utedel) lämnas på Östby 

Miljöstation mot avgift. Anordningen ska vara 
tömd på eventuellt kylmedel. 

Återbrukbara saker 
 Lämnas till frivillig organisation med 

secondhand-försäljning. 
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1. Från flerbostadshus och verksamheter sker hämtning av mat- och restavfall 
normalt en gång i veckan. Renhållaren tillhandahåller även hämtning en gång 
varannan vecka samt två eller tre gånger per vecka. 

 
2. Från en- eller tvåbostadshus för åretruntboende sker hämtning av mat- och 

restavfall normalt en gång varannan vecka. Vid beviljat undantag om förlängt 
hämtningsintervall tillhandahåller även renhållaren hämtning var fjärde vecka 
alternativt var tolfte vecka. 

 
3. Från en- eller tvåbostadshus för fritidsboende sker hämtning av mat- och 

restavfall normalt en gång varannan vecka under perioden 1 maj – 30 september.  

 

Hämtning av latrin sker av  renhål l aren efter beställning av 
fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare.  

 

1. Tömning av slamavskiljare och sluten tank för åretruntboende sker en gång per 
år. Renhållaren tillhandahåller även tömning fler gånger per år. 

 
2. Tömning av slamavskiljare för fritidsboende sker en gång vartannat år. 

Renhållaren tillhandahåller även tömning en gång per år. 
 
3. Tömning av sluten tank för fritidsboende sker en gång per år. Renhållaren 

tillhandahåller även tömning fler gånger per år. 
 
4. Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten sker enligt beslut 

från tillsynsansvarig nämnd eller i annat fall minst en gång vartannat år. 
 
5. Fosforfällor och minireningsverk ska tömmas i enlighet med det tillstånd som 

getts av tillsynsansvarig nämnd och ska följa leverantörens anvisningar. 
 

1. Tömning av fettavskiljare sker minst tre gånger per år eller efter vad som krävs 
för att säkerställa anläggningens funktion.  
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Område/Paragraf Förändring Skäl 

Styrdokumentets benämning Från renhållningsföreskrift till avfallsföreskrift. Styrdokumentet omfattar hela den kommunala 

avfallshanteringen och inte endast sophämtning som 

renhållning ibland kan tolkas som. 

Begrepp och definitioner (se t.ex. 2§, 3§) Nya begrepp används. Ny lagstiftning, nya avfallsslag och nya 

anläggningstyper (t.ex. kommunalt avfall, mat- och 

restavfall, fettavskiljare) 

Brödtext Brödtexten är mer beskrivande och då lättare att förstå. För att föreskriften ska vara lättare att använda och 

upplevas mer tillgänglig för de som inte kommer i 

kontakt med den så ofta. 

   

1§  Bemyndigande Uppdaterad avfallsförordning. Ny lagstiftning att hänvisa till. 

12§  Fyllnadsgrad kärl/säck Ny paragraf. 

Behållare får inte fyllas mer än att den kan tillslutas helt. 

Tillämpas sedan 1 år tillbaka i drift 

Ett verktyg i förvaltningens arbetsmiljöarbete.  

Tydliggör fastighetsägarens/nyttjanderättshavarens 

ansvar. 

13§  Vikt av kärl Ny paragraf. 

Kärl får inte vara så tunga att det blir uppenbara svårigheter 

att hanteras av en person.  

Ett verktyg i förvaltningens arbetsmiljöarbete.  

Tydliggör fastighetsägarens/ nyttjanderättshavarens 

ansvar. 

16§  Anläggande av nya 

avloppsanläggningar 

Ny paragraf.  

Bland annat en punkt om maximalt avstånd mellan 

uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för 

tömning (20 m) såvida inte särskilda skäl föreligger.  

Ett verktyg i förvaltningens arbete med att förbättra 

hämtningsförhållandena och säkerheten/ 

effektiviteten i slamtömningsverksamheten. 

18§  Tillgängliga och rättvända kärl inför 

tömning 

Delvis ny lydelse av paragrafen. 

Tillämpas sedan 1 år tillbaka i drift (rättvända kärl). 

Ett verktyg i förvaltningens arbetsmiljöarbete.  

Tydliggör fastighetsägarens/nyttjanderättshavarens 

ansvar. 

19§  stycke 1-8 

Åtgärder inför tömning av anläggning 

 

Ny lydelse av paragrafen 

Bland annat att anläggningen är tillsluten på ett barnsäkert 

sätt och att filtermaterial ska vara sugbart. 

Ett verktyg i förvaltningens arbete med att förbättra 

hämtningsförhållandena och säkerheten/ 

effektiviteten i slamtömningsverksamheten. 
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19§ stycke 9  

Åtgärder inför tömning av anläggning 

 

Nytt stycke.  

Renhållaren har rätt att lämna kvar vattenfasen i 

slamavskiljaren. 

Används först om ett byte till tvåfackstömning av 

slamavskiljare sker i nästkommande 

slamtömningsuppdrag. Slamtömning med tvåfacks-

fordon möjliggör återpumpning av vattnet till 

slamavskiljaren. I nuvarande entreprenad sker 

heltömning av slamavskiljare. 

20§  Sluttömning enskild 

avloppsanläggning 

Ny paragraf.  

 

Inget avfall ska lämnas kvar i enskild avlopps-

anläggning efter att fastigheten anslutits till 

kommunalt VA. 

21§  Sluttömning av fettavskiljare Ny paragraf. Inget avfall ska lämnas kvar i anläggningen. 

22§  Hämtplats för kärl och säck Samtliga placeringsalternativ är med nu: överenskommen 

plats, anvisad plats eller vid fastighetsgräns. 

Ger en ökad flexibilitet eftersom förutsättningarna ser 

olika ut på olika platser/fastigheter. 

24§  Dragväg för kärl eller slang Delvis ny lydelse av paragrafen, tillämpas redan i 

verksamheten. 

Ett verktyg i förvaltningens arbetsmiljöarbete.  

Tydliggör fastighetsägarens/nyttjanderättshavarens 

ansvar. 

27§  Kommunens rättighet att inte hämta 

avfall under vissa förhållanden. 

Paragrafen anger under vilka förhållanden som kommunen 

har rätt att inte hämta avfall men anledning av att 

föreskriften inte följs. 

En ökad tydlighet och transparens för 

invånaren/kunden och ett stöd för kundtjänst i 

kontakt med kunden.  

28§ Avfallsansvarig nämnds rätt att ändra 
abonnemang alternativt debitera 
felsorteringsavgift 

Ny paragraf. 
Avfallsansvarig nämnd kan besluta att ändra 
avfallsabonnemang alternativt att ta ut felsorteringsavgift 
om matavfall, vid upprepade tillfällen, sorteras som 
restavfall eller inte uppfyller kriterier för separat biologisk 
behandling. 

Ett verktyg i verksamhetens arbete med att 
kvalitetssäkra det matavfall som skickas till 
behandlingsanläggning för rötning. 

31§ Handläggning av anmälning/ansökan Delvis ny lydelse av paragrafen – 
- Ansökan eller anmälan ska ha inkommit senast 2 

månader före önskad period.  
- Beviljade undantag förfaller vid ägarbyte eller om förut-

sättningarna ändras. 
- Beslutande nämnd har rätt att ta ut handläggningsavgift 

Verktyg för att effektivisera förvaltningens arbete med 
handläggning av anmälningar. 
Idag är undantaget förlängt hämtningsintervall 
tidsbegränsat till fyra år. Med det nya förslaget 
försvinner tidsbegränsningen. 
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36§ Förlängt hämtningsintervall för 
restavfall 

Kunden kan får förlängt hämtningsintervall både om 
matavfall lämnas för insamling samt om matavfall 
komposteras. 

Anpassning av paragrafen till det nya 
insamlingssystemet. 

38§ Förlängt hämtningsintervall för 
sluten tank 

Ny paragraf.  Även fritidshusägare får möjlighet att förlänga 
hämtningsintervallet för sin slutna tank om 
anläggningen inte behöver tömmas varje år. 

39 a § Gemensam avfallsbehållare för 
mat- och restavfall 

Paragrafen har blivit mer detaljerad när det gäller villkor för 
gemensam avfallsbehållare. 

Ökad tydlighet gentemot 
fastighetsägare/nyttjanderättshavare. 

39 b § Gemensamhetslösning för mat- 
och restavfall 

Ny paragraf. Fastighetsägare får själva forma en gemensam 
avfallslösning. Tydliggör krav och ansvar. 

41 b § Uppehåll i hämtning av mat- och 
restavfall vid fritidsbostad 

Ny paragraf.  Fritidshusägare får möjlighet till säsongsvis uppehåll i 
hämtning av mat- och restavfall. 

41 d § Uppehåll i hämtning av slam vid 
fritidsbostad 

Ny paragraf.  Fritidshusägare får möjlighet till säsongsvis uppehåll i 
hämtning av slam. 

Övergångsbestämmelser Ny paragraf. När ett insamlingssystem ska förändras behövs 
övergångsbestämmelser under omställningsperioden. 

Bilaga 2 hämtningsintervall Text om hämtningsintervall låg tidigare inne i 
huvuddokumentet. 

Ökad tydlighet och förenkling av styrdokumentet. 
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§ 70 Dnr KS/2021:114 

Ändring av befintlig detaljplan Knusesunds herrgård och 
Ladugårdsparken 
Ärendebeskrivning 
Det finns ett bedömt behov av större småhustomter i Säffle kommun. 
Säffle kommun kan, via ändring av byggrätten i befintlig detaljplan för Knusegårds 
herrgård och Ladugårdsparken, skapa ett antal större småhustomter. 
Kalkylerad totalkostnad för ändring av befintlig detaljplan, samt eventuell 
utredning av sakfråga, bedöms till 100 000 kronor. Kostnaden föreslås anslås ur 
finansförvaltningens medel för oförutsedda kostnader. 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att miljö- och 
byggnadsnämnden får i uppdrag att, enligt PBL 5 kap, ändra befintlig detaljplan för 
Knusegårds herrgård och Ladugårdsparken med syfte att skapa ett antal större 
småhustomter. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 54, 2021-05-10. 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande. 
Planritning. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta detaljplan enligt 
PBL 5 kap med syfte att ändra befintlig detaljplanelagd mark för bostäder, 
enligt detta tjänsteyttrande. 

2. 100 000 kronor anslås till detaljplanearbete för bostadsändamål. Anslaget 
finansieras via finansförvaltningens medel för oförutsedda kostnader. 

 
 
__________________ 
2021-05-31 Utdrag till 
Kanslienheten 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 72 Dnr KS/2021:107 

Utökning av detaljplanelagd mark för industri- och 
näringsverksamhet etapp 2 och 3 laxodlingsprojektet 
Ärendebeskrivning 
Det finns ett bedömt behov av detaljplanerad industri- och näringsverksamhetsmark 
i Säffle kommun. 
Dels behöver befintlig industriverksamhet kunna expandera, och dels behöver 
Säffle kommun en god planberedskap för framtida etableringar av industri- och 
näringsverksamheter. 
Kalkylerad totalkostnad för upprättandet av detaljplanen, samt utredning av 
sakfrågor, bedöms uppgå till 4 000 000 kronor. 
Region Värmland har beslutat bevilja Säffle kommun ekonomiskt stöd för arbetet 
med projektet ”Landbaserad fiskodling i Säffle etapp 2 och 3”. 
Stödets del av totalkostnaden är 2 000 000 kronor. Stödet finansierar kostnader för 
externa resurser. 
Säffle kommuns del av totalkostnaden bedöms till 2 000 000 kronor. Säffle 
kommuns del av totalkostnaden finansieras av arbete via egen personal samt 
finansierar externa resurser. 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att Miljö- och 
byggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta detaljplan enligt PBL 5 kap med syfte 
att utöka detaljplanelagd mark för industri- och näringsverksamhet. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 56, 2021-05-10. 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande. 
Plan PM Detaljplan Säterivägen etapp 2 och 3 2021-02-04 rev.2021-03-17 
Landbaserad fiskodling i Säffle, etapp 2 & 3 - Beslut om stöd (nypsbeslut) 
Ny aktivitetsplan Kostnads- och finansieringsbudget 2021-01-08. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta detaljplan enligt PBL 
5 kap med syfte att utöka detaljplanelagd mark för industri- och 
näringsverksamhet. 

https://intranet.saffle.se/sc/grupper/filer.html?file=18.34447d201766a79f1a99fca
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2. Projektet bemannas enligt framtagen aktivitetsplan. 
3. 120 000 kronor anslås till detaljplanearbete för industri- och 

näringsverksamhet. Anslaget finansieras av Finansförvaltningens medel för 
oförutsedda kostnader. 

 
 
__________________ 
2021-05-31 Utdrag till 
Kanslienheten 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 95 Dnr KS/2021:119 

Planprogram för Krokstadshalvön 
Ärendebeskrivning 
Säffle kommun har identifierat ett tilltagande förändringstryck inom olika delar av 
Krokstadshalvön. 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att miljö- och 
byggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram ett planprogram enligt PBL 5 kap 10§, i 
syfte att utreda förutsättningarna för utveckling inom besöksnäring, friluftsliv och 
idrott, bebyggelse och teknisk infrastruktur med mera.  
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets 
förslag. 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta ett planprogram 
enligt PBL 5 kap. 10§ i syfte att utreda förutsättningarna för utveckling 
Krokstadhalvön, inom besöksnäring, friluftsliv och idrott, bebyggelse och 
teknisk infrastruktur. 

2. 355 000 kronor anslås till detaljplanearbete för arbetet med planprogrammet 
enligt beslutspunkt 1. Anslaget finansieras ur finansförvaltningens medel för 
oförutsedda kostnader. 

 
 
__________________ 
2021-06-14 Utdrag till 
Kommunledningskontoret, fastighetsstrateg och ekonomienhet 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Teknik- och fritidsnämnden  
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1. INLEDNING
BAKGRUND
Önskemål om markköp för anläggande av idrottshall för 
padeltennis har framförts till Säffle kommun. 

En lokaliseringsutredning och samråd med intressenten 
har funnit att ett markområde i anslutning till simhallen 
och Tegnérhallen är lämplig för ändamålet. Inom anslu-
tande område finns sedan tidigare planer på att etablera 
ny friidrottsanläggning. Båda markområdena ligger inom 
fastigheten Säffle 7:13 och saknar i dagsläget detaljplan. 
Båda anläggningarna bedöms behöva förläggas på detalj-
planelagd mark för bygglovsprövningen.

Idrottshallen för padeltennis ska uppföras i privat regi vil-
ket innebär att mark i första hand avses att försäljas. Fri-
idrottsanläggningen ska drivas i kommunal regi.

Planförslaget omfattar även ett område för parkering på 
västra sidan Tegnérskolan, i nordöstra hörnet av kvarteret 
Enkullen mot korsningen Granvägen/Tegnérgatan. Om-
rådet nyttjas idag som tillfällig parkering, men är i gällande 
stadsplan från 1962 avsett för bostadsändamål.  

PLANENS SYFTE
Planförslaget syftar till att möjliggöra uppförande av 
idrottsanläggningar och därmed utveckla och stärka Teg-
nér som idrotts- och rekreationsområde. Planen syftar 
även till att säkerställa område för befintliga tekniska an-
läggningar (transformatorstation m.fl.) inom planområdet.  

Planförslaget syftar vidare till att säkerställa nuvarande 
parkeringsanvändning i korsningen Granvägen/Tegnér-
gatan samt möjliggöra för ett iordningställande av en per-
manent parkering på platsen.

PLANENS HANDLINGAR
Planen omfattar följande handlingar:

1. Denna planbeskrivning
2. Plankarta - juridiskt bindande dokument
3. Undersökning om betydande miljöpåverkan
4. Utredningar:
• Naturvärdesinventering, Henric Erntsson, 

2020-09-01
• Trafiktekniskt PM, Wikon, 2021-04-15
• Dagvattenutredning, Wikon, 2021-04-27

Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse som 
redogör inkomna synpunkter. Efter granskning upprät-
tas ett granskningsutlåtande som redogör för inkomna 
synpunkter.

En fastighetsförteckningsom redovisar fastighetsägare 
som är berörda av planförslaget upprättas av kommunen. 

PLANFÖRFARANDE OCH TIDPLAN
Planen kommer att handläggas med ett utökat förfarande 
enligt PBL 2010:900, kapitel 5 då planen inte är helt för-
enligt med översiktsplanen.

Samråd: Myndigheter, sakägare och andra berörda ges 
möjlighet att lämna synpunkter.

Granskning: Planförslaget finns tillgängligt för granskning 
och en sista möjlighet att lämna synpunkter ges.

Antagande: Planen antas i kommunfullmäktige.

Överklagande: Sakägare som inte fått sina synpunkter tillgo-
dosedda har möjlighet att överklaga inom tre veckor från 
beslutet anslagits.

Laga kraft: Om ingen överklagar planen vinner den laga 
kraft tre veckor efter beslutet anslogs. 

Preliminär tidplan
Uppdrag om planläggning  hösten 2020
Samrådsskede   sommar 2021
Granskning    höst 2021
Godkännande i KS  vinter 2021
Antagande KF   vinter 2021
Laga kraft   vinter 2022

PLANDATA OCH MARKÄGO
FÖRHÅLLANDEN 
Området för idrottsanläggningar ligger i sydöstra utkan-
ten av Säffle intill bl.a. Tegnérhallen samt den nya simhal-
len (se bild på nästa sida). Planområdet omfattar ca 4 ha 
och utgör en del av den större, kommunala fastigheten 
Säffle 7:13, vilken omgärdar sydöstra Säffle stad. 

Området för parkering i korsningen Granvägen/Tegnér-
gatan ligger på Säffle Enkullen 10 vilken är ca 3 500 m2 
och ägs av Säffle kommun.

Planbesked
Planuppdrag Bygglov

Planbesked
Planuppdrag Samråd Granskning Antagande Laga kra� Bygglov

Kungörelse Samråd Granskning Gransknings-
utlåtande

Laga kra�Samråds-
redogörelse

Antagande

Planbesked
Planuppdrag Samråd Laga kra�Samråds-

redogörelse
Antagande

Underrä�else

GranskningSamråd Antagande Laga kra�

Planförslaget är nu aktuellt för samråd.
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2. TIDIGARE  
STÄLLNINGSTAGANDEN

PLANUPPDRAG
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-08-24 
att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att upprätta 
en detaljplan för aktuell del av Säffle 7:13. 

Miljö- och byggnadsnämnden har 2020-09-15 § 98 be-
slutat att ge miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att 
upprätta förslag till detaljplan, med syfte att utöka detalj-
planelagd mark för idrottsanläggningar i anslutning till 
Säffle simhall och Tegnérskolan. I detaljplaneförslaget 
ingår även att ändra användning för område som idag 
är bebyggt med tillfällig parkering i syfte att göra denna 
permanent. 

ÖVERSIKTSPLAN
I den kommuntäckande översiktsplanen är det aktuella 
idrottsområdet utpekat som friluftsområde med motions-
spår. Området är i den fördjupade översiktsplanen för 
Säffle stad utpekat för idrottsplatser och motionsområden. 

Området för parkering är i den fördjupade översiktspla-
nen utpekat som bostadsområde. Parkeringen bedöms i 
första hand försörja parkeringsbehovet för Tegnérskolans 
personal.

Planförslaget bedöms delvis vara förenligt med översikts-
planen då föreslaget område för parkering är utpekat för 
bostadsändamål. 

DETALJPLANER
Delområdet för idrottsändamål omfattas inte av detaljplan 
sedan tidigare. Planområdet ansluter i norr mot stadspla-
nen Del av Sundstorpsområdet mm från 1962. Stadsplanen 
omfattar delområdet för parkeringen (se bild på nästa 
sida) och möjliggör för användningen friliggande bo-
stadshus. Närmast gata omfattas området av prickmark.

UNDERSÖKNING OM BETYDANDE 
MILJÖPÅVERKAN
Enligt utförd undersökning om betydande miljöpåverkan, 
daterad 2021-05-26 bedöms inte föreslagen ändrad mark-
användning och genomförandet av detaljplanen medföra 
sådan betydande påverkan på miljön, hälsan eller hus-
hållningen med mark, vatten eller andra resurser att det 
finns krav på att göra en miljöbedömning/strategisk mil-
jöbedömning enligt PBL eller MB av planen. 

Undersökningen samråds med länsstyrelsen under 
samrådstiden. 

Följande frågor bör utredas eller fördjupas ytterligare:

• Dagvattenhantering
• Naturvärden
• Trafik och parkering

Planförslaget omfattar två delområden och är lokaliserat vid Tegnér i sydöstra kanten av Säffle. 

N

Fastighetsgränser i kartan är översiktliga och saknar rättsverkan, jämför beslut i lantmäterihandlingar och fastighetsrättsliga kartor.

Skala 1:8 000, SWEREF 99 TM, RH 2000.

0 200 400 600 m
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3. AVVÄGNINGAR ENLIGT  
MILJÖBALKEN M.FL.

MILJÖBALKEN (MB)
Inom den fysiska planeringen finns hänsyn och avväg-
ningar som behöver göras rörande annan lagstiftning i 
allmänhet och miljöbalken i synnerhet. Följande lagrum 
behöver särskilt beaktas:

2 kap. MB – Allmänna hänsynsregler
För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- 
eller vattenområde ska det enligt 2 kap. MB väljas en plats 
som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna 
uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors 
hälsa och miljön.

Planområdet ligger i utkanten av sydöstra Säffle. Intill lig-
ger befintliga idrottsanläggningar så som skidstuga med 
skid-/löpspår, mountainbikebana, gräsplaner, idrotts- och 
simhall. Planförslaget skapar möjlighet att utveckla och 
stärka idrottsområdet ytterligare genom att samla ett antal 
olika anläggningar, samtidigt som synergieffekter kan er-
hållas för den intilliggande Tegnérskolan.

3 kap. MB – Grundläggande bestämmelser 
för hushållning
3 kap MB. ger grundläggande bestämmelser för hushåll-
ning med mark och vattenområden, främst riksintressen 
för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet, som 

så långt som möjligt ska skyddas från åtgärder som påtag-
ligt kan skada natur- eller kulturmiljön.

Planförslaget berör inte några områden av riksintresse en-
ligt 3 kap MB.

Ekosystemtjänster
Vid detaljplaneläggningen tas ställning till när det är 
möjligt att med hjälp av ekosystemtjänster tillgodose de 
allmänna intressena i 2 kap. PBL och hushållningsbe-
stämmelserna i miljöbalkens tredje och fjärde kapitel. 
Planläggningen ska ske med hänsyn till natur- och kul-
turvärden samt miljö- och klimataspekter där ekosystem-
tjänster kan vara användbara lösningar.

Planförslaget innebär en negativ påverkan på två utpekade 
värdeelement i form av torrakor av tall. I norra delen av 
planområdet läggs en planbestämmelse om att skydda trä-
den inom parkeringsområdet med hänsyn till stadsbild, 
närboende samt trädens bidragande ekosystemtjänster. 
De skyddade träden utgörs av 4 större ekar, en aspdunge 
samt en nyligen planterad trädrad som kan utvecklas till 
en allé. Planförslaget bedöms vidare ha en positiv inver-
kan på de kulturella aspekterna av ekosystemtjänster då 
planförslaget bidrar till stärkta idrottsmöjligheter på eta-
blerad yta för idrott och rekreation. 

4 kap. MB – Särskilda bestämmelser för 
vissa områden 
I miljöbalkens fjärde kapitel ”Särskilda bestämmelser för 
hushållning med mark och vatten för vissa områden i lan-
det” listas en rad områden som, med hänsyn till sina na-
tur- och kulturvärden i sin helhet är av riksintresse.

Ingrepp i dessa miljöer får göras endast om de inte påtag-
ligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestäm-
melserna utgör dock inte hinder för utvecklingen av be-
fintliga tätorter eller det lokala näringslivet.

Planförslaget berör inte några områden av riksintresse en-
ligt 4 kap MB.

5 kap. MB – Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande 
styrmedel som infördes med miljöbalken 1999 för att 
komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläpp-
skällor från till exempel trafik och jordbruk. En MKN 
kan anges som en halt eller ett värde (högsta tillåtna halt 
av ett ämne i luft, mark, eller vatten) men kan även be-
skrivas i ord. MKN kan ses som styrmedel för att på sikt 
nå miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsnormerna syftar till 
att skydda människors miljö och hälsa. Idag finns det sär-
skilda normer för:

• olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477) 
• olika parametrar i vattenförekomster (SFS 

2004:660) 
• olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten 

(SFS 2001:554) 
• omgivningsbuller (SFS 2004:675)

Utsnitt från gällande detaljplan över kvarteret Enkullen med 
illustrerat planområde för parkering.
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För planförslaget bedöms främst MKN för vatten vara 
aktuellt. 

MKN för utomhusluft
Det finns svenska MKN för den högsta tillåtna halten i 
utomhusluft av kvävedioxid och kväveoxider, svaveldi-
oxid, kolmonoxid, ozon, bensen, fina partiklar (PM10 och 
PM2,5), bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly i 
utomhusluft.

Planområdet är inte närbeläget någon högt trafikerad 
väg eller verksamhet med utsläpp som bedöms kunna 
påverka luftkvaliteten. Ytterligare påverkan genom ökat 
luftutsläpp från trafik i området bedöms som ringa. Plan-
förslaget bedöms inte medföra att MKN för utomhusluft 
överskrids i området.

MKN för vattenförekomster
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt har anta-
git en förvaltningsplan för MKN för samtliga vattenföre-
komster i distriktet. Alla vatten ska uppnå god ekologisk 
status (alternativt god potential) samt god kemisk ytvat-
tenstatus år 2021 om inte särskilda skäl finns. MKN inne-
fattar även ett krav på ickeförsämring, vilket innebär att 
vattenförekomstens miljötillstånd inte får försämras till en 
lägre statusklass.

Aktuell recipient är Byälven, tillhörande delområde ned-
ströms Säffle. Vattenförekomstens MKN är bestämd att 
uppnå god ekologisk status år 2027 då flera faktorer inte 
kan uppnå en god status till 2021. 

Kemisk status
Recipienten uppnår ej god kemisk status.

Den kemiska statusen för i stort sett alla ytvattenförekom-
ster (sjöar, vattendrag och kustvatten) i Sverige idag på-
verkas av miljögifter- de överallt överskridande ämnena är 
polybromerade difenyleter (PBDE), kvicksilver och kvick-
silverföreningar Anledningen är att det under lång tid har 
skett utsläpp, främst från internationella luftnedfall.

Ekologisk status
Recipienten har idag en måttlig ekologisk status där 
den utslagsgivande parametern har varit fisk. Älven har 
problem med morfologiska förändringar på grund av 
jordbruk samt är påverkad av rensningar, kanalisering, 
muddringar, bristande konnektivitet m.m som leder till 
försämrade förutsättningar för ett varierat och långsiktigt 
fisksamhälle. 

Samlad bedömning
För att inte påverka miljökvalitetsnormen negativt krävs 
att planförslaget inte leder till en ökad avrinning vilket 
skulle påverka recipientens hydrologiska regim. 

Planförslaget utformas för att avrinningen från områ-
det inte ska ökas genom omledning och av berört dike 
samt fördröjningsåtgärder inom befintlig dike i väst, vil-
ket säkerställer en ökad fördröjning och magasinering av 

dagvattnet. 

I dagvattenutreningen anges att föroreningspåverkan kan 
komma att öka vid ett genomförande av planen vilket krä-
ver en ökad rening. Efter föreslagna åtgärder bedöms inte 
föroreningarna öka i den grad att de har en betydande 
påverkan på recipienten. 

Då nuvarande avrinningsförhållanden och en ökad rening 
kan säkerställas bedöms MKN för vattenförekomster inte 
påverkas negativt av planförslaget. 

MKN för fisk- och musselvatten
Vänern omfattas av förordningen (2001:554) för miljö-
kvalitetsnormer för fisk- och musselvatten för att skydda 
fiskvatten i landet. 

Med samma motivering som för påverkan på MKN för 
vattenförekomster bedöms inte MKN för fisk- och mus-
selvatten påverkas av planförslaget.

MKN för omgivningsbuller
MKN för omgivningsbuller, såsom de i dag är formu-
lerade, gäller egentligen bara skyldigheten att kartlägga 
och upprätta åtgärdsprogram för kommuner med fler än 
100 000 invånare.

Planområdet bedöms inte vara utsatt för eller ge upphov till 
bullerstörning som påverkar MKN för omgivningsbuller.

7 kap. MB – Skydd av naturen, strandskydd, 
biotopskydd, naturreservat, Natura 2000 m.m. 
Planförslaget berör inte några skydd som är utpekade en-
ligt 7 kap. MB. Längs Granvägen vid föreslagen parkering 
står ett par relativt nyplanterade lönnar vilka kan betraktas 
som en framtida allé. Träden skyddas i planförslaget.

ÖVRIGA FÖRORDNANDEN
Av 4 § artskyddsförordningen (2007:845) framgår att det 
ifråga om sådana vilt levande djurarter som i bilaga till för-
ordningen markerats med ett N eller n bl.a. är förbjudet 
att avsiktligt störa djuren och skada eller förstöra djurens 
fortplantnings områden eller viloplatser. Enligt 14 § sam-
ma förordning får länsstyrelsen under vissa särskilt angiv-
na omständigheter ge dispens från förbudet i enskilda fall.

Det finns inom planområdet inga inrapporterade obser-
vationer av arter vilka berörs av särskilt skydd enligt Art-
skyddsförordningens bilaga. 

Ett befintligt dike kan komma att läggas igen och ledas 
om vilket klassas som vattenverksamhet. Vattenverksam-
het kräver tillstånd enligt 11 kap. 13 § MB.
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4. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH 
FÖRÄNDRINGAR

NATUR OCH KULTUR
Mark, vegetation och landskapsbild
Området för fortsatt utveckling med idrottsanläggningar 
ligger i direkt anslutning till Säffles utkant. Den östra de-
len, tänkt för friidrottsanläggning, är öppen och plan. I 
norr utgörs den av en uppgrusad yta, vilken utgjorde eta-
bleringsyta vid bygget av den intilliggande simhallen som 
invigdes 2019. Grusytan kan idag nyttjas som extrapar-
kering för befintliga idrotts- och rekreationsanläggningar 
vilket även fastställts i samband med bygglovet för sim-
hallen. Söder om grusytan finns en enklare fotbollsplan 
(naturgräs). Den öppna yta som fotbollsplanen och den 
f.d. etableringsytan utgör har en tydlig inramning av det 
kringliggande, kuperade barrskogsområdet som möter 
området i öster resp. söder. Vid fotbollsplanens sydvästra 
sida är terrängen flack och bevuxen med i huvudsak högt 
gräs. Här leds de dagvattendiken som omger gräsplanen 
ut, se vidare under Dagvatten.

Den västra delen, tänkt för padelhall, utgörs av en skogs-
bevuxen höjd. Högsta punkten ligger på ca +62 möh 
(RH 2000), jämfört med fotbollsplanens ca +58,5 möh. 
Skogsdungen utgörs av flerskiktad blandskog. 

En naturvärdesinventering har utförts inom delområdet 
för idrottsanläggning (Henric Ernstson konsult, 2020-09-
01). Av den framgår att skogen som finns inom området 
utgörs av blandskog i olika ålderskategorier och den be-
döms inte nå upp till någon naturvärdesklass. I den väs-
tra delen av området finns vissa värdeelement utpekade i 
form av död ved samt ett par yngre ekar.

Den andra delen av planområdet tänkt för parkering vid 
korsningen Granvägen/Tegnérgatan nyttjas idag som till-
fällig parkering. Parkeringen utgörs av en uppgrusad, plan 
yta vilken angörs från Granvägen. Vid korsningen mot 
Tegnérgatan står ett flertal mellanstora ekar. Längs Gran-
vägen står en rad med relativt nyplanterade lönnar, vilken 
är att betrakta som en framtida allé. Raden av lönnar fort-
sätter runt parkeringens södra ände. Mellan parkeringen 
och det intillande radhuset (Enkullen 11) står ytterligare 
en ek. Bakom parkeringens södra halva släntar det uppåt 
mot fastigheterna på den västra sidan av kvarteret. Slänten 
är bevuxen med en aspdunge. Bakom parkeringens norra 
halva är marken inom planområdet mer plan och bevuxen 
med ett antal blandade lövträd. 

Planförslag
Planförslaget medför avverkning av skog på höjden där 
padelanläggning kan komma att anläggas. De värdeele-
ment i form av torrakor av tall som pekas ut i naturvär-
desinventeringen kommer troligen att tas bort vid ett 
genomförande av detaljplanen. Områdets sammanlagda 
värde för djur- och växtlivet bedöms dock inte påverkas i 
stort av att dessa träd tas ned. Ett genomförande av detalj-
planen innebär även en förstärkning av möjligheterna till 

Del av planområdet där friidrottsplats föreslås, sett mot norr. 

Dike i västra delen av planområdet som föreslås förläggas 
inom naturmark.

Vegetation vid korsningen Tegnérgatan/Granvägen där parke-
ring föreslås.

Karta över utpekade värdeelement i naturvärdesinventeringen.
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idrott- och rekreationsmöjligheter i tätortsnära läge vilket 
bedöms motivera en avverkning av träden. 

Vidare kommer planförslaget fortsatt innebära stora 
gräsytor i den del där friidrottsanläggning planeras. Viss 
påverkan på intilliggande skog i söder och väst att komma 
att ske beroende på hur anläggningen placeras. Detta kan 
även komma att påverka de närliggande delarna av befint-
ligt stig- och elljusspårssystem. Vid intrång i stigsystemen 
ska dessa dras om. 

På grund av höjdförhållandena kan stödmurar komma att 
uppföras i västra delen av planområdet. För att skapa en 
trevlig landskapsbild mot friidrottsområde och skolom-
råde införs planbestämmelse som reglerar att vid uppfö-
rande av stödmur ska muren förses med vegetation (n2). 
Vegetationen kan vara i form av klätterväxt, hängande 
sort eller liknande som täcker stödmuren. 

För den del av planområdet som är beläget i korsningen 
Tegnérgatan/Granvägen anges att träden får endast fällas 
om de är sjuka eller utgör en säkerhetsrisk (n1). Träden 
skyddas då de bedöms viktiga ur en stadsbildsynpunkt, 
för en minskad påverkan på närboende samt för dess eko-
systemtjänster i stadsmiljö.

Geotekniska förhållanden och risk för ras/
skred/erosion
Utdraget ur den översiktliga jordartskartan (SGU, 
1:25 000-1:100 000) visar att den öppna, plana ytan vid 
fotbollsplanen främst utgörs av finkorningt material som 
lera-silt (gult) medan den omges av berg med tunt jord-
täcke (rött med prickar). Inga aktsamhetsområden för 
skred finns redovisade i anslutning till planområdet.

Befintligt arkivmaterial från 1969 har tolkats i samband 
med framtagande av samrådshandlingar för planförslaget 
(WSP, 2020-09-14). Slutsatsen redovisar att området be-
står av lösare lera med en mäktighet upp till 9 meter. Vid 
belastning kan betydande sättningar uppkomma varav 
byggnader/anläggningar på områden med lös lera behö-
ver pålas. Vid uppfyllander och schakter djupare än 1-2 
meter förekommer risk för lokala stabilitetsbrott i leran. 

Då lerans mäktighet minskar eller avtar helt när terrängen 
stiger bedöms risken för stabilitetsbrott i naturliga slänter 
som låg. Lera och silt har relativt låg permeabilitet och 
vid infiltration av dagvatten riskerar vatten att bli stående 
vid ytan. I samband med schakt, packningsarbeten, spont-
ning, temporära grundvattensänkningar etc. kan närlig-
gande anläggningar komma påverkas.

Planförslag 
Padelhall föreslås i västra delen av planområdet där mar-
ken består av berggrund. Mot bakgrund av sammanställ-
ningen av de geotekniska förutsättningarna bedöms om-
rådet tillfredställande stabilt för uppförande av byggnad 
utan särskilda åtgärder. Dock styrs höjdsättning av mar-
ken genom avtal mellan Säffle kommun och exploatören i 
syfte att styra avrinningen från tomten, se Skyfall.

I de östra delarna där friidrottsanläggning med komplet-
terande mindre byggnader och läktare föreslås består mar-
ken av lera och silt. I södra delen övergår marken till berg 
vilket kan komma att behövas sprängas beroende på ba-
nans placering. Vid projektering av friidrottsbanan bör en 
detaljerad geoteknisk utredning tas fram utifrån de mark-
arbeten, grundläggning och underbyggnad som planeras. 
Den byggrätt som detaljplanen medger syftar till mindre 
kompletterande byggnader såsom entrélucka, kiosk, läk-
tare etc. Ett uppförande av dessa bedöms inte behövas 
grundläggas med pålning. Inga åtgärder föreslås. 

Förorenad mark
Inga kända föroreningar finns i området. 

Planförslag 
Om markföroreningar påträffas under mark,-spräng,-
schakt,- eller fyllnadsarbete ska tillsynsmyndighet kontak-
tas enligt miljöbalken 10 kap 11§.  

Radon
Enligt översiktlig inventering (1990) utgör marken nor-
malriskområde vad avser radon. För mark som klassas 
som normalriskområde för radon gäller generellt att man 
inte kan utesluta förhöjd risk för markradon lokalt. Där-
för föreskrivs, enligt anvisningar från Boverket, att grund-
läggning ska utföras radonskyddande. Kravet innebär att 
byggnadsdelar som står i kontakt med jorden utformas 
så att luft från marken förhindras att tränga in i byggna-
den. Speciell uppmärksamhet måste därvid ägnas åt hål-
tagningar i golvet för genomföringar etc. Åtgärder för att 
klara tillåten radonhalt inne i byggnader utförs vid projek-
teringen av nybyggnationen. 

Planförslag 
Markradonundersökning ska göras av byggherren i sam-

Jordartskarta (SGU) över området. 
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Illustration över föreslagen fridrottsyta i två alternativa lägen.

band med bygglovsprövning om inte byggnation sker i 
radonsäkert utförande.

Fornlämningar och kulturminnen 
Det finns inga kända fornlämningar eller annan kulturhis-
toriskt värdefull miljö inom planområdet. 

Det finns ett antal kända fornlämningar i skogsområdet 
öster samt söder om området; dessa bedöms emeller-
tid ligga på sådant avstånd att de inte påverkas av ett ev. 
genomförande.

Planförslag 
Alla fornlämningar, såväl kända som okända, är skyddade 
enligt kulturminneslagen. 

Skulle i samband med exploatering eller andra arbe-
ten fornlämningar eller misstänka fornlämningar på-
träffas skall kontakt tas med tillsynsmyndigheten, dvs. 
länsstyrelsen.

BEBYGGELSEOMRÅDEN
Inom planområdet finns endast mindre bebyggelse i an-
slutning till bollplanen och elljusspåren. Skidklubben har 
sin stuga i nordöstra delen av området och fotbollsklub-
ben har en klubbstuga i sydöstra delen. 

Planområdet är beläget söder om Tegnérskolan (högsta-

dium), sporthall och simhall där föreslaget idrottsområde 
är tänkt att ingå i en helhetsmiljö tillsammans med befint-
liga verksamheter.

Omkringliggande miljö består av villaområden. Det finns 
även en förskola norr om planområdet intill föreslagen 
infart till området.

Planförslag 
Detaljplanen innebär att området planläggs som idrotts-
plats (R1) med tillhörande funktioner. 

I friidrottsplatsens nordöstra hörn det kan komma att för-
läggas kiosk, entré, WC etc utöver befintlig klubbstuga. 
Planbestämmelse förs in på plankartan att största bygg-
nadsarea är 200 kvm (e1) i området samt att högsta bygg-
nadshöjd är 3 meter (             ). 

För resterande del av friidrottsplatsen gäller att största 
byggnadsarea är 300 kvm (e2) vilket syftar till att inrymma 
tillkommande anläggningar som läktare, belysningsstolpar 
och armaturer samt mindre byggnader. 

Fotbollens klubbstuga kan komma att påverkas av plan-
förslaget beroende på friidrottsanläggningens place-
ring. Vid ett anläggande av friidrottsplats kommer fot-
bollsverksamheten troligen att samordnas på Sporthälla 
varav klubbstugan kan tas ned om så behövs.  

Skidstugan omfattas inte av planområdet och behöver fin-
nas kvar i sitt läge vid elljusspårens entré. 

0,0
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I planområdets västra del föreslås att största byggnadsarea 
är 3500 kvm (e3) i syfte att inrymma en byggnad för in-
omhusidrott, exempelvis padelhall. Inom området föreslås 
vidare att högsta totalhöjd är 12 meter ( 0,0  ).

I norra delen av planområdet finns en delvis inhägnad 
transformatorstation som ges planstöd (E1).

Offentlig service
Det finns flera offentliga verksamheter i närområdet. 

Planområdet föreslås intill den nyligt anlagda simhallen in-
till Tegnérskolan. Intill planområdet finns även sporthall 
och förskola. Strax väster om planområdet ligger Björk-
backens äldreboende och i sydväst finns ytterligare offent-
liga verksamheter i form av LSS boende och förskola. 

Planförslag 
Planförslaget kan delvis medföra en utökning av den of-
fentliga servicen i området där friidrottsanläggningen fö-
relås drivas i kommunal regi och vara tillgänglig för både 
allmänhet och klubbar. Föreslagen padelhall planeras 
drivas privat och utgör ingen utökning av det offentliga 
utbudet. 

Kommersiell service och arbetsplatser
Skolan utgör större arbetsplats i närområdet. Den huvud-
sakliga kommersiella servicen är lokaliserad mer centralt 
i Säffle. 

Planförslag 
Den föreslagna parkeringen vid Tegnérgatan/Granvägen 
kommer till största del att nyttjas av skolans personal. Par-
keringen tillkom då det fanns en brist på personalparke-
ring och har idag ett tillfälligt bygglov. 

Tillgänglighet
Området är relativt flackt med en höjd i väster där pa-
delanläggning föreslås förläggas. Planområdet är beläget i 
anslutning till befintlig infrastruktur.

Planförslag 
Planområdet bedöms kunna anordnas tillgängligt för per-
soner med funktionsvariationer. Parkering föreslås i an-
slutning till respektive anläggning för att uppnå rekom-
menderade avstånd till entréer.

FRIYTOR
Rekreation och lek
Området nyttjas redan idag för idrott och rekreation. 

Inom planområdet finns bollplan där det bedrivs fot-
bollsverksamhet och öster om området finns elljusspår 
som används både för rekreation och för skidverksamhet. 

Planförslag 
Planförslaget innebär en utökning av idrottsanläggningar 

(R1) i Säffle. 

Beräknad yta för friidrottsplats har gjorts med hänsyn till 
de tävlingar som kan komma att hållas på platsen. Da-
gens friidrottsanläggning vid Sporthälla uppfyller inte 
tävlingskraven.

Planförslaget innebär en mindre påverkan på spontanle-
ken i området då en idag oexploaterad yta tas i anspråk 
för padelhall med en vuxen, betalande, målgrupp. Större 
delen av området kommer dock forsatt vara tillgängligt 
för allmänheten då friidrottsanläggningen inte kommer att 
vara stängd. Anläggningen begränsas endast med ett sta-
ket mot tillkommande parkering för att undvika trafik in 
på området. Ytan är därmed fortsatt tillgänglig för spon-
tanidrott och lek. 

Om planförslaget påverkar intilliggande stigsystem ska be-
rörda stigar dras om. 

GATOR OCH TRAFIK 
Gatunät
Till området finns idag endast en mindre anslutningsväg, 
5,5 meter bred, från Tegnérsgatan. Då biltrafik föreslås 
angöra området och parkera inom planområdet kommer 
trafiken i området öka varav en trafikutredning tagits fram 
inom ramen för planarbetet.

Befintlig fordonstrafik är liten och angör området via 
anslutningsvägen från Tegnérgatan. Trafiken utgörs i hu-
vudsak av besökande till Tegnérsområdets parkering eller 
södra sidan simhallen där det finns en parkering och viss 
distribution av varor sker. 

Planförslag 
Planförslaget kommer att innebära en ökad trafik till om-
rådet. Angöring till planområdet föreslås ske från Tegnér-
gatan via anslutningsvägen. Trafikutredningen bedömer 
att ingen negativ påverkan på trafiken eller säkerheten för 
oskyddade trafikanter tillkommer vid Tegnérgatan. 

En ökad trafikmängd på anslutningsvägen medför en viss 
påverkan på intilliggande förskola samt trafiksäkerheten 
för oskyddade trafikanter på gatan, hämta/lämnande till 
förskolan samt gång- och cykelbanan söder om förskolan. 

TEGNÉRGATAN

GR
AN

VÄ
GE

N

GC-BANA

SÄFFLE CENTRUM

anslutningsväg

Översiktsbild över befintlig infrastruktur. 
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Dock kan inte ett separat stråk för oskyddade trafikanter 
anordnas utan stor påverkan på intilliggande fastigheter. 
Därav ska anslutningsvägen hastighetssäkras med exem-
pelvis gupp eller avsmalningar för att uppnå en god trafik-
säkerhet för oskyddade trafikanter längs vägen, eventuellt 
utspringande barn från förskolan samt för hämta/lämna 
till förskolan. Gatan föreslås även förlängas inom område 
för parkering (P-PLATS). 

För att nå västra delen av planområdet har lämplig drag-
ning studerats i trafikutredningen. Föreslagen sträcka ge-
nom den parkeringen (P-PLATS) (se bild nedan) är en 
förlängning av befintlig anslutningsväg och är lokaliserad 
med hänsyn till ytbehov samt för att undvika skymd sikt 
för gång- och cykelbanan. Även för denna sträcka kan 
hastighetsdämpande åtgärder vara lämpligt. Körbana får 
anordnas (körbana) inom naturmark (NATUR) för att 
nå den västra delen. 

Parkering, utfarter, varumottagning
I området finns tre olika parkeringar. Parkering till 
idrotts- och friluftsområdet sker på grusad yta inom 
planområdets norra del. För förskolan norr om planom-
rådet finns en hämta/lämna parkering inom förskolans 
fastighet. Parkering finns även i anslutning till simhallen, 
dessa platser används även som informella hämta/lämna 
platser till förskolan. 

Planområdet omfattar även den tillfälliga parkeringen i 
korsningen Granvägen/Tegnérgatan. Marken är i gäl-
lande plan planlagd för bostadsändamål.

Planförslag 
Parkering (P) föreslås i korsningen Granvägen/Tegnérga-
tan för att göra den tillfälliga parkeringen permanent.

En allmän parkering (P-PLATS) föreslås inom den idag 
grusade parkeringsytan vid bollplanen. Parkeringen be-
räknas nyttjas av besökande till friidrottsanläggningen, 
motionsspåret och övriga aktiviteter i området samt för 
buffert till större tävlingar i sim- och sporthallsarena. Inga 
exakta parkeringsantal har tagits fram. I skiss från trafik-
utredningen redovisas 110 platser vilket kommunen bedö-
mer är tillräckligt. 

Parkering för padelhall i västra området föreslås ske inom 
egen fastighet. Läge för parkering till föreslagen padelhall 
kan anordnas på flera platser i anslutning till byggnaden.  
Parkeringsbehovet beräknas i trafikutredningen maximalt 
uppgå till 65-70 fordon. Dock väntas samåkning och antal 
transportsätt att minska behovet. På skiss från utredning-
en redovisas 54 platser vilket kommunen bedömer som 
tillräckligt. 

I anslutning till idrottsanläggningarna ska parkeringsplat-
ser för personer med funktionsvariationer anläggas. 

Både parkeringsförbud och förbud att stanna bör införas 
för anslutningsgatan mellan Tegnérgatan och parkeringen 
till Tegnérområdet samt anslutningsgatan till padelhallen. 
Detta då den är smal och kan hindra om något större for-
don t.ex räddningstjänst måste igenom. 

För varumottagning och angöring av större fordon be-
höver korsningen Tegnérgatan/Oxelgatan justeras. Tra-
fikutredningen redovisar en påverkan på förskoletomtens 
infart vid en större kurvradie. Påverkan är dock liten och 

Illustration över möjliga trafikåtgärder (källa: Trafiktekniskt 
PM, Wikon 2021-04-15)



12 SAMRÅDSHANDLING

endast kantsten kan komma att behöva läggas om för en 
ändamålsenlig utformning av vägen. 

Gång och cykeltrafik
Planområdet korsas av gång- och cykelbana i öst västlig 
riktning söder om förskolan. 

Längs Tegnérgatan finns separat gång- och cykelbana. 
Gångtrafikanter och cyklister som ansluter området via 
Tegnérgatan nyttjar anslutningsvägen vilken inte har nå-
gon separat bana eller trottoar.  

Planförslag 
Gång- och cykeltrafik längs anslutningsvägen föreslås 
fortsatt ske i blandtrafik då utrymme för breddning av 
gatan begränsas av intilliggande fastigheter. För en ökad 
säkerhet bör gatan hastighetssäkras. 

Gång- och cykelbanan som korsar planområdet i norra de-
len föreslås delvis att dras om och anordnas längre söder 
ut för att minska risken för konflikter i korsningen med an-
slutningsvägen där sikten är skymd. Gång- och cykelbana 
(gång cykel) får anordnas inom område för parkeringsän-
damål (P-PLATS) samt inom naturmark (NATUR) för 
att nå padelhall i västra delen av planområdet. Resterande 
del av sträckan som inte är belägen inom parkeringsområ-
de planläggs som gång- och cykelbana (GÅNG CYKEL).

Inom västra området ska även en gång- och cykelbana 
anordnas inom område för idrottsanläggning (R1) för att 
säkerställa en koppling till skolområdet där samnyttjande 
av omklädningsrum kan komma att ske. Banan redovisas 
inte i plankartan men säkerställs i genomförandeavtal med 
exploatören. 

Kollektivtrafik
Närmaste hållplats är belägen i korsningen Tegnérgatan/
Oxelgatan. Hållplatsen trafikeras varje timme av linje 84.  

Planförslag 
Hållplatsen måste flyttas längs Tegnérgatan då nuvarande 
placering kommer att hindra den ökande trafiken. Place-
ring utreds närmare i senare skede. 

STÖRNINGAR OCH RISKER
Buller
Planförslag 
En enklare bullerberäkning har gjorts för anslutningsvä-
gen till planområdet då en ökad trafikmängd potentiellt 
kan orsaka störningar för förskolans utemiljö.

Beräkningen har räknat med en hastighet på 30 km/h, vil-
ket troligtvis är en hög hastighet då vägen ska utformas 
med hastighetsdämpande åtgärder. 

Bullerberäkningen visar att den ekvivalenta ljudnivån 10 
meter från vägen vid en trafikmängd av 200 ÅDT uppgår 
till 48 dBA vilket understiger riktvärdena både för äldre- 

och ny skolgård (55 dBA, 50 dBA). En högre ekvivalent 
ljudnivå kan uppkomma vid tävlingar och större evene-
mang vilket då inte bedöms vara aktuellt under förskolans 
verksamma tider.

Beräkningen visar vidare en maximal ljudnivå av 82 dBA. 
Den maximala ljudnivån uppkommer av tung trafik som 
kan antas utgöras av dagens varuutlämning på baksidan 
av simhallen. Av planförslaget tillkommande tung trafik 
beräknas bussar vid tävlingar etc. främst trafikera vägen på 
helger och kvällar när förskolan inte bedriver verksamhet. 
Den maximala ljudnivån bedöms därmed inte överskida 
riktvärdet på 70 dBA mer än 5 gånger per maxtimme un-
der ett årsmedeldygn, under den tid då skolgården nyttjas. 

Risk för luftföroreningar
Planområdet är inte beläget in närheten av någon högt tra-
fikerad väg eller annan utsläppskälla som påverkar luftkva-
liteten negativt i området. 

Planförslag
Planförslaget bedöms inte orsaka någon betydande ök-
ning av trafik till området som skulle påverka luftkvaliteten 
negativt. 

Störande ljus
Ljuskällor i området utgörs idag av trafik längs Tegnérga-
tan och anslutningsvägen samt gatuljus längs gång- och 
cykelbana söder om förskolan och bostadsområdet. 

Planförslag
Planförslaget innebär en viss ökning av trafik längs Teg-
nérgatan och anslutningsvägen. Denna trafik bedöms inte 
orsaka nya ljusstörningar. Planförslaget innebär dock att 
störande ljus kan tillkomma från friidrottsanläggningen 
där det kan tänkas att strålkastare anordnas. Dessa kan 
innebära nya ljusförhållanden för den närmaste raden 
bostadshus norr om planområdet. Belysningen av an-
läggningen ska dock utformas och riktas så att den inte 
stör omgivningen. Mellan föreslagen friidrottsplats och 
bostadshusen finns det även uppvuxen vegetation varav 
någon betydande ljusstörning inte bedöms uppkomma. 
Frågan bevakas inom ramen för bygglovsprövningen.  

Skyfallsrisk
Skyfallskartering över området visar på översvämnings-
problematik i området. 

Planförslag
Marken ska höjdsättas så att avvattning sker ytledes mot 
befintligt dikessystem. För den mark inte planområdet 
som föreslås nyttjas för padelanläggning ska markens 
höjdsättning regleras genom avtal mellan exploatören 
och Säffle kommun. För resterande del av planområdet är 
Säffle kommun fastighetsägare och kommer att anordna 
marken enligt dagvattenutredningens rekommendationer. 

Planerad parkeringsyta kan med fördel sänkas i förhål-
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lande till omkringliggande mark för att ge möjlighet till 
ytterligare magasinering vid stora regnmängder.

Skyfallskarteringen visar också på översvämningsproble-
matik nedströms planområdet vid skola/förskola längs 
Plogvägen. För att inte förvärra situationen jämfört med 
innan exploatering, föreslås en bräddlösning vid inlopp på 
dagvattenledningsnätet från dikessystemet. Avledning kan 
då ske via ett dike med flacka slänter förlagt mellan gång- 
och cykelbana, parallellt Plogvägen och Harvvägen. Den 
sänka som skapas av diket utgör ett tydligare skyfallsstråk 
förbi byggnader längs Plogvägen. Nedströms Plogvägen 
följer ytledes avrinning befintliga lågpunkter, utan påver-
kan på befintliga byggnader

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Spill- och dricksvatten
Spill- och drickvattenledningar finns framdragna till sim-
hallen och skolan norr om planområdet. Ledningar finns 
i anslutningsvägen till planområdet samt i planområ-
dets norra del där de huvudsakligen är lagda i gång- och 
cykelbanan.

Planförslag
För de allmänna VA- ledningar som är belägna inom kvar-
tersmark i västra delen av planområdet tillförs ett mark-
reservat för allmännyttiga ledningar (u). Markreservatet 
omfattar ett område 3 meter från respektive yttre ledning. 

Dagvatten
Planområdet avvattnas idag via de inom och i anslutning 
till området anlagda dikena. Dikena har nyligen anlagts av 
kommunen med syftet att ta hand om takavvattning från 
Tegnérhallen och simhallen.

Dikessystemet används också som omledning av befintliga 
vattendrag från sydöst som tidigare anslutit till den dagvat-
tenledning som korsar planområdet i nord-sydlig riktning. 

För att avlasta dagvattenledningsnätet norrut, in mot 
Säffle tätort, har befintliga vattendrag letts om västerut 
för anslutning längre nedströms i dagvattenledningsnätet 
gentemot tidigare anslutningspunkt

Planförslag
Planförslaget innebär en större andel hårdgjorda ytor i 
området vilket ökar mängden dagvatten som avrinner från 
området. 

Flödes- och magasineringskrav baseras på att avrinning 
från området ej får öka på grund av tillkommande hård-
gjorda ytor i förhållande till nuvarande avrinning. Med 
principen att avrinning från området ej får öka på grund 
av tillkommande hårdgjorda ytor i förhållande till nuva-
rande avrinning krävs ett magasinsutrymme på totalt 225 
m3. 115 m3 för delområdet för padelhall och 110 m3 för 
delområdet för friidrottsanläggningen.

Fördröjningsmagasin anläggs väster om planområdet 
inom befintligt dikessystem.

Friidrottsanläggningens placering innebär att den sydväst-
liga delen av befintlig dikessträckning måste läggas igen 
och därmed kulverteras eller ledas runt anläggningen. För 
att behålla befintlig magasinerings- och fördröjningskapa-
citet föreslår dagvattenutredningen omledning. 

Dike som genomkorsar planområdet i nordsydlig riktning 
förläggs inom naturmark (NATUR). Över diket för gång-
, cykel- och körbana anordnas (gång cykel)(körbana).

Vid ett genomförande av detaljplanen kan mängden föro-
reningar såsom näringsämnen, metaller olja och suspende-
rande ämnen komma att öka. I förhållande till Riktvärdes 
gruppens riktlinjer hamnar värdena vid ett genomförande 
av detaljplanen med god marginal under eller på samma 
nivå som riktvärdena förutom metallen bly som överstiger 
riktvärdet med 1 μg/l.

Den ökade föroreningspåverkan bedöms efter fördröj-
nings- och reningsåtgärder i den inte utgöra en betydande 
påverkan på recipienten.

Värme
Planförslag
Verksamhetens värmeförsörjning ska ske med långsiktigt 
hållbara energilösningar. 

El, telefon och IT
Inom planområdet finns el- telefon och fiberledningar. I 
norra delen finns en delvis inhängnad transformatorstation. 

Elanläggning intill gång- och cykelbana i norr. 

¯

Figur  1/12
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Belysning finns inom området samt längs gång. och cykel-
bana i norra delen av planområdet. 

Planförslag

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar 
(u) förläggs inom kvartersmark för idrottsanläggning. 
Markreservaten för el och fiberledningar omfattar 2 meter 
från respektive yttre ledning. 

I nordvästra delen förläggs ett markreservat för fiber och 
elledningar längs gång- och cykelbanan. Ett mindre mark-
reservat för fiber förläggs väster om diket inom natur-
mark, och ett markreservat för elledningar förläggs på den 
östra sidan om samma område. 

För den teleledning som genomkorsar området har inget 
markreservat föreslagits. Ledningen föreslås flyttar varav 
kommunen kommer att initiera en dialog med Skanova. 

Avfallshantering
Planförslag
Avfallshantering ska ske i enlighet med kommunens ren-
hållningsföreskrifter och renhållningsguide. 

5. KONSEKVENSER AV  
PLANENS GENOM FÖRANDE

Detaljpaneförslaget innebär en utveckling av idrottsan-
läggningar i Säffle stad. Lokaliseringen av friidrottsan-
läggning vid simhall, sporthall, skola och friluftsområde 
bedöms kunna innebära positiva synergieffekter och möj-
lighet till samnyttjande av omklädningsrum och parkering. 
En utveckling av friidrottsområdet kan också innebära 
positiva effekter på skidklubbens verksamhet som kan 
nyttja banan, läktare och övriga faciliteter på vintertid. 

Då planområdet redan idag nyttjas för idrottsändamål be-
döms inte påverkan på områdets användning som stor. 
Dock innebär en privat driven anläggning såsom padel en 
större påverkan då ett allmänt tillgängligt skogområde in-
till skolan tas i anspråk för en verksamhet som riktar sig 
till en mer vuxen och betalande målgrupp. Tillgången till 
friytor, spontanlek och rekreation är dock fortsatt stora i 
området och ett utvecklat område för idrotts- och rekrea-
tionsändamål omkring Tegnér ger ett bredare utbud och 
en ökad attraktivitet för både säfflebor och besökare.

Planförslaget innebär vidare en ökad trafik i området varav 
åtgärder krävs för att trafiken på anslutningsvägen inte ska 
påverka förskolan eller trafiksäkerheten längs gång- och 
cykelbanan negativt. Vidare kan intilliggande bostäder 
uppleva en ökad grad av störning vid större evenemang.

Beroende på friidrottsbanans placering kan befintlig stig- 
och elljusspår system påverkas varav berörda sträckor ska 
dras om för att bevara friluftsområdets värden. De värde-
element som pekas ut i naturvärdesinventeringen påver-
kas negativt av planförslaget. Detta bedöms som helhet 
inte påverka områdets djur- och växtliv stort då resterande 
delar av skogsområdet bevaras. 

Den parkering som föreslås på nu planlagd bostadsmark le-
der till att skolan personal kan fortsätta nyttja parkeringen. 
För att minska påverkan på omkringliggande bostadshus 
och stadsbilden är det viktigt att bevara vegetationen i områ-
det. Detaljplanen säkerställer att träden kommer att bevaras.  
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6. GENOMFÖRANDE FRÅGOR
Detta avsnitt har till uppgift att redovisa de organisatoris-
ka, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder 
som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ända-
målsenligt genomförande av detaljplanen. Genomföran-
defrågornas beskrivning har ingen rättsverkan. Avsikten 
med beskrivningen är att den skall vara vägledande vid 
genomförandet av detaljplanen.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Lovplikt
Inga förändringar av lovplikten är aktuella.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vinner 
laga kraft. Åren bestäms utifrån rimligheten att genomfö-
ra planen. Under genomförandetiden har fastighetsägaren 
en garanterad rätt att bygga i enlighet med detaljplanen 
och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl 
föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter 
detaljplanen att gälla, men kan då ändras eller upphävas 
utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning för till ex-
empel förlorad byggrätt.

Planavgift
Planavgift tas ut i samband med bygglovsprövning. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark såsom 
gång- och cykelbana, parkering och naturområden.

Ansvarsfördelning

Vad ska göras? Vem gör?
Planarbete Säffle kommun genom 

SBK Värmland
Fastighetsreglering Lantmäteriet
Markarbeten/grovplanering 
tomt

Fastighetsägaren

Byggnation inom 
kvartersmark

Fastighetsägaren

Flytt av ledningar Skanova på uppdrag 
av Säffle kommun

Ansökan om tillstånd för 
vattenverksamhet

Säffle kommun

Avtal
Genomförandeavtal mellan Säffle kommun och exploatör 
inom västra delen av planområdet ska upprättas. I genom-
förandeavtalet ska bland annat höjdsättning av den nya 
fastigheten, anläggande av gång- och cykelbana till skolan 
fastställas samt fördelning av ansvar och kostnader vid ge-
nomförande av padelhallen.
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning
Detaljplanen ger möjlighet till fastighetsbildning av ny 
fastighet för idrottsändamål. 

Berörd fastighet är Säffle 7:13, där del av fastigheten över-
går till ny fastighet. Exploatören ansvarar för att initiera 
och bekosta erforderliga fastighetsbildningsåtgärder.

Servitut, gemensamhetsanläggningar,  
samfälligheter och ledningsrätter
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar 
(u) ger inte något formellt skydd. För att säkerställa led-
ningar får servitut bildas. Ansvarig för bildande av servitut 
är berörd ledningsägare.

Infart över naturmark till föreslagen nybildad fastighet i 
östra delen av planområdet ska säkerställas med servitut 
eller motsvarande i samband med fastighetsregleringen. 

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi
Planens genomförande kommer att innebära kostnader 
för Säffle kommun.

I samband med genomförande av padelhall bedömer Säff-
le kommun att mindre åtgärder på gatan mellan simhallen 
och förskolan kommer att krävas, vissa åtgärder kopplade 
till befintlig gång- och cykelväg, åtgärder i dagvattensys-
temet samt anvisning av anslutningsväg över parkeringen 
(P-PLATS) till den nya padelhallen. Vissa delar av dessa 
kostnader kan kostnadstäckas av exploateringen för 
padelhall. 

I samband med ett framtida genomförande av friidrotts-
banor kommer detta kräva investeringsmedel. Detta är 
dock ej ännu beslutat. I samband med detta behöver fär-
digställande av övrig allmän platsmark inrymmas i en så-
dan budget.

Markområde: Fastighet: Area:       Övergår till:

        A  Säffle 7:13 9359 m2       Ny fastighet

         B  Enkullen 10 1962 m2       Ny fastighet



TILLSTÅND
Ett befintligt dike kan komma att läggas igen och ledas 
om vilket klassas som vattenverksamhet. Vattenverksam-
het kräver tillstånd enligt 11 kap. 13 § MB.

7. MEDVERKANDE  
TJÄNSTEMÄN

Planbeskrivningen är upprättad av SBK Värmland AB 
genom Marielle Nilsson, samhällsplanerare i samverkan 
med stadsarkitekt Daniel Nordholm, Peter Pettersson och 
Annika Sahlén, Säffle kommun.

Säffle 2021-05-26

Daniel Nordholm  Annika Sahlén

Stadsarkitekt   Planhandläggare

Peter Pettersson   Marielle Nilsson

Förvaltningschef    Samhällsplanerare
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CHECKLISTA UNDERSÖKNING 
 
En undersökning genomförs enligt 6 kap.3§ Miljöbalken för att svara på frågan om planens 
genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP). Undersökningen är en analys som 
leder fram till ställningstagandet om en strategisk miljöbedömning ska göras och en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver tas fram för en plan eller ej. För en plan som kan antas 
innebära betydande miljöpåverkan skall en strategisk miljöbedömning göras och en MKB tas fram 
enligt 4 kap. 34 § Plan- och bygglagen (2010:900).  
 
Checklistan ska också användas till att identifiera frågor som bör utredas vidare i planarbetet, trots att 
planens genomförande inte bedöms innebära betydande miljöpåverkan. Då bedömningarna görs i ett 
tidigt skede i planarbetet kan de under planarbetets gång komma att ändras, i och med att ny kunskap 
kan tillkomma samt att inriktningen på planförslaget kan komma att ändras, vilket innebär att 
bedömningarna ska ses som preliminära.  
 
Begrepp: 
Strategisk miljöbedömning  Processen för miljöbedömning- och  
   konsekvensbeskrivningsarbetet 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Skriftlig dokumentation av miljöbedömningen 
Undersökning   Bedömning av om en plan behöver MKB eller ej 
 
Detaljplan för: Friidrott och padeltennis mm, Tegnér, Säffle kommun 
Fastighetsbeteckning: Del av Säffle 7:13, Enkullen 10 
Planens syfte: Planförslaget syftar till att möjliggöra uppförande av 

idrottsanläggningar och därmed utveckla och stärka Tegnér 
som idrotts- och rekreationsområde. Planen syftar 
även till att säkerställa område för befintliga tekniska anläggningar 
(transformatorstation m.fl.) inom planområdet. 
Planförslaget syftar vidare till att säkerställa nuvarande 
parkeringsanvändning i korsningen Granvägen/Tegnérgatan 
samt möjliggöra för ett iordningställande av en permanent 
parkering på platsen. 

Handläggare: Daniel Nordholm, Eva-Marie Samuelson (SBK Värmland) 
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Planens huvuddrag 
Önskemål om markköp för anläggande av idrottshall för s.k. padel har framförts till Säffle kommun.  
En lokaliseringsutredning och samråd med intressenten har funnit att ett markområde i anslutning till 
simhallen och Tegnérhallen är lämplig för ändamålet. Inom anslutande område finns sedan tidigare 
planer på att etablera ny friidrottsanläggning. Båda markområdena ligger inom fastigheten Säffle 7:13 
och saknar i dagsläget detaljplan. Båda anläggningarna bedöms behöva förläggas på detaljplanelagd 
mark för bygglovsprövningen. 
Idrottshallen ska uppföras i privat regi vilket innebär att mark i första hand avses att försäljas. 
Friidrottsanläggningen ska drivas i kommunal regi. 
 
Vidare syftar detaljplanen till att säkerställa befintlig transformatorstation och nuvarande 
parkeringsanvändning i korsningen Tegnérgatan/Granvägen. Parkeringen har idag ett tillfälligt bygglov 
och nyttjas av skolpersonal vilket även önskas framgent.   
 
Området ligger i sydöstra utkanten av Säffle intill bl.a. Tegnérskolan samt den nya simhallen. 
Planområdet omfattar ca 4 ha och utgör en del av den större, kommunala fastigheten Säffle 7:13,  
vilken omgärdar sydöstra Säffle stad. Område för parkering omfattas ca. 3500 kvm inom den kommunala 
fastigheten Enkullen 10. 
 
För fullständig beskrivning av områdets förutsättningar, se planbeskrivningen.  

Lokalisering 
En lokaliseringsutredning utfördes våren 2020, där förutsättningarna på ett antal olika platser inom 
Säffle stad översiktligt utreddes och jämfördes (enbart padel: Sporthälla, Flå, Höglunda och Tegnér; 
kombinerat padel och friidrott: Sporthälla och Tegnér). Som framgår av ovan har kommunen i sin 

Kartan visar planområdets läge rödmarkerat. 
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utvärdering samt i samråd med intressenten för padelanläggningen funnit att Tegnér utgör en lämplig 
plats för samlokalisering av padel- samt friidrottsanläggning.  
Utöver den nya simhallen finns här även befintlig bollplan samt skidstuga med spår i den intilliggande 
skogen. Planförslaget skapar möjlighet för att utveckla och stärka idrottsområdet ytterligare, genom 
att samla ett antal olika anläggningar, samtidigt som synergieffekter kan erhållas, t.ex. vad gäller 
samnyttjande av parkering och omklädningsrum. Med den intilliggande Tegnérskolan kan också en 
samnyttjan bli möjlig, då främst av friidrottsanläggningen.  

Platsens förutsättningar 
Planområdet ligger i utkanten av sydöstra Säffle. Intill ligger befintliga idrottsanläggningar, så som 
skidstuga med skid-/löpspår samt sim- och idrottshall. Strax sydväst om området har 
orienteringsklubben sin lokal. Inom planområdet finns en fotbollsplan. Området ligger utanför 
detaljplanelagt område och omges i utöver anslutningen mot stadens sammanhållna bebyggelse i norr 
av skogs- och grönområden. 
 
Området angörs från norr, via befintlig gata samt GC-väg. Gatutrafik till området går genom befintligt 
bostadsområde (småhus).  
 
Inom planområdet finns en befintlig transformatorstation samt en grusad yta (etableringsyta), vilken 
nyttjats som uppställningsyta i samband med byggnation av den nya simhallen intill. 
 
Det finns inga kända, utpekade värden vad gäller natur- eller kulturvärden inom planområdet.  
 
Den översiktliga jordartskartan visar på lera-silt i östra delen av området och berg med tunn täckning i 
den västra delen av området. Undersökningar från tidigare finns. 
 
Område för parkering i korsningen Granvägen/Tegnérgatan består i huvudsak av en grusad 
parkeringsyta. I nordöstra hörnet finns en grupp ekar och i söder en aspdunge. När parkeringen 
anlades planterades en rad lönnar längs Granvägen samt söder om parkeringen.  
 

Nuvarande miljöbelastningar 
Det finns inga kända störningar inom eller intill planområdet. 

Nollalternativ 
Om planen ej genomförs antas området fortsättningsvis nyttjas för rekreation i sin nuvarande 
omfattning. Befintlig uppställningsyta antas komma att nyttjas som parkering. 
Parkering i korsningen Granvägen/Tegnérgatan kommer vid ett nollalternativ inte kunna nyttjas för 
ändamålet då det tillfälliga bygglovet utgår. Skolan kommer då ha en brist av personalparkering.  
 
Då området nås via gata genom befintligt bostadsområde, kan planförslaget förväntas alstra viss 
trafikökning genom området, vilken ej bedöms uppstå vid nollalternativet.  
 

Betydelse för andra planer 
Planförslaget ligger utanför detaljplanelagt område och bedöms inte påverka genomförandet av andra 
planer eller program. 
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Planens tänkbara effekter på miljön (inom och utanför planområdet) 
  

Del 1. Miljöbalken  
Riksintressen - 3, 4 kap.  
Påverkar planen riksintresse 
för: 

Påverkan Kommentarer 
Stor Liten Berörs ej 

Yrkesfiske 
  X 

 

Friluftsliv 
  X 

 

Naturvård 
  X 

 

Kulturmiljövård 
  X 

 

Ämnen och material  
  X 

 

Energiproduktion 
  X 

 

Vattenförsörjning 
  X 

 

Kommunikation 
  X 

 

Totalförsvar 
  X 

 

Övriga anläggningar  
  X 

 

Rörligt friluftsliv 
   X 

 

Skyddade vattendrag 
   X 

 

Natura 2000 
   X 

 

Miljökvalitetsnormer – 5 kap.  

Påverkar planen 
miljökvalitetsnormer för: 

Påverkan Kommentarer 
Stor Liten Berörs ej  

Föroreningar i utomhusluft 
(SFS 2010:477)   X  

Vattenförekomster  
(SFS 2004:660) 

 X  

Från planområdet är det ca 1 km till Byälven i 
väster och ca 4 km till Vänern i söder.  
Påverkan på MKN för vattenförekomster utreds 
under planarbetet.  
 

Föroreningar i fisk- och 
musselvatten  
(SFS 2001:554) 

  X 
 

Omgivningsbuller    X (Gäller idag endast kommuner över 100 000 inv. 
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(SFS 2004:675) vilka ska kartlägga och upprätta åtgärdsprogram.) 
Skydd av områden – 7 kap. 

Påverkar planen: Påverkan Kommentarer 
 Stor Liten Berörs ej 

Nationalpark   X  
Naturreservat   X  
Kulturreservat   X  
Naturminne   X  
Biotopskyddsområde   X  
Djur och växtskyddsområde   X  
Strandskyddsområde   X  
Miljöskyddsområde   X  
Vattenskyddsområde   X  
Annat   X  
Övriga bestämmelser 
Påverkar planen: Påverkan Kommentarer 

 Stor Liten Berörs ej 
Kommer verksamheter som 
planen tillåter eller 
iordningställandet av 
planområdet att kräva 
anmälan eller tillstånd enligt 
miljöbalken 

  X 

 

     

 
Del 2. Omgivning  
Natur 
Påverkar planen: Påverkan Kommentarer 

 Stor Liten Berörs ej 
Område utpekat i kommunal 
plan    X 

Området är i den fördjupade översiktsplanen för 
Säffle stad utpekat för idrottsplatser och 
motionsområden. 

Nyckelbiotop   X  
Sumpskog   X  
SKS naturvärden   X  
Våtmark eller myrmark   X  
RAMSAR områden   X  
Skyddsvärda träd   X  
Ändliga naturresurser   X  
Areella näringar   X  
Växtarter och växtsamhällen   X  
Friluftsliv 

 X  

Område avsett för ny friidrottsanläggning tar 
befintliga bollplaner samt öppna grönytor intill 
skidstugan i anspråk. Friidrottsanläggningen 
möjliggör för ny bollplan, tillgången till den för 
spontanidrott kan emellertid väntas bli mer 
begränsad, beroende på utformningen av den 
nya anläggningen.  
Planförslaget tar till viss del skogsområde i 
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anslutning till tätbebyggt område i anspråk, vilket 
kan antas vara av betydelse för närrekreation. 
Ianspråktagandet bedöms emellertid vara av 
begränsad omfattning och tillgången till 
skogsområdet som helhet bedöms inte påverkas. 

Annat   X  
Djurliv  
Påverkar planen: Påverkan Kommentarer 

 Stor Liten Berörs ej 
Artskyddsförordningen 
(2007:845)   X 

Artdatabanken visar på få inrapporteringar i 
området (1 igelkott). Planförslaget bedöms inte 
påverka några skyddade arter. 

Någon unik, sällsynt eller 
hotad djurart   X  

Antalet eller 
sammansättningen av övriga 
djurarter 

  X 
 

Fiskevatten eller jaktmarker   X  
Mark 
Påverkas planen av: Påverkan Kommentarer 

 Stor Liten Berörs ej 
Avsevärd förändring av mark 
eller vattenanvändning i 
området 

 X  

Planförslaget innebär delvis att tidigare 
obebyggd mark tas i anspråk. Användningen 
ligger dock i linje med den nuvarande 
användningen i delar av området som 
rekreationsområde/idrottsanläggning. 
Användningen ligger även i linje med 
kommunens utpekade viljeinriktning i den 
fördjupade översiktsplanen för Säffle stad.   

Instabilitet i mark  
(de geologiska 
grundförhållandena) 

 X  

Enligt den översiktliga jordartskartan  
(SGU, 1:25 000) utgörs området av lera-silt i östra 
delen, berg med tunn täckning i västra delen.  
De geotekniska förutsättningarna bör undersökas 
vidare inom ramen för planarbetet, avseende ev. 
behov att stabilitetshöjande åtgärder i samband 
med genomförandet. Tidigare undersökningar i 
området kommer att sammanställas.  

Risk för erosion   X  
Skada eller förändring av 
någon värdefull geologisk 
formation 

  X 
 

Förorenad mark   x  
Vatten 
Påverkar planen: Påverkan Kommentarer 

 Stor Liten Berörs ej 
Nyttjande av vattenresurser   X  
Risk för översvämning   X   
Skyfall 

 X  
Anslutning mot bef. VA finns i norr. Ny 
dagvattenanläggning finns, genom öppna diken i 
skogskanterna, vilka avleds i gatten mot sydväst. 
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Finns även fördröjningskapacitet i lågpunkter. 
Skyfall utreds närmare inom ramen för 
dagvattenutredning.  
 

Förändrade avrinning eller 
infiltrationsförhållanden 

 X  

Planförslaget möjliggör att tidigare obebyggd 
mark kan tas i anspråk för relativt storskaliga 
idrottsanläggningar, så som hall för padeltennis 
samt friidrottsanläggning och funktionsytor 
tillhörande dessa, så som parkeringsyta. Andelen 
hårdgjord yta på mark samt takyta kommer öka. 
Dagvattenutredning kommer att tas fram. 

Förändrade sedimentations-
förhållanden i vattendrag, 
sjöar eller havsområde 

  X 
 

Förändringar på grund- eller 
ytvattnet.   X  

Förändrat flöde eller riktning 
eller strömförhållanden i något 
vattendrag, sjö eller 
havsområde 

  X 

 

Att vattendom krävs   X  
Luft och klimat 
Påverkar planen: Påverkan Kommentarer 

Stor Liten Berörs ej 
Väsentliga luftutsläpp eller 
försämring av luftkvalitén   X  

Obehaglig lukt   X  
Förändringar i luftrörelser, 
luftfuktighet, temperatur eller 
klimat (regionalt eller lokalt) 

  X 
 

Skuggbildning   X  
Kulturmiljö 
Påverkar planen: Påverkan Kommentarer 

 Stor Liten Berörs ej 
Kulturmiljöprogram   X  
Negativt påverka område med 
fornlämningar eller annan 
kulturhistoriskt värdefull miljö   X 

Det finns inga kända fornlämningar eller annan 
kulturhistoriskt värdefull miljö inom planområdet.  
Det finns ett antal kända fornlämningar i 
skogsområdet öster samt söder om området; 
dessa bedöms emellertid ligga på sådant avstånd 
att de inte påverkas av ett ev. genomförande. 

Byggnadsminnen eller 
fornminnen    X  

 
Stads- och landskapsbild 
Påverkar planen: Påverkan Kommentarer 

 Stor Liten Berörs ej 
En förändring av någon utsikt 
eller landskapsmässigt/ 
stadsmässigt skönhetsvärde 
eller skapas någon för 
allmänheten obehaglig 

 X  

Planen möjliggör för uppförande av 
idrottsanläggningarna, på mark som idag 
bedöms vara av begränsad betydelse för stads-
/landskapsbilden. Området ligger precis i 
utkanten av Säffle stad. Den angränsande 
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landskapsbild/stadsbild bebyggelsen finns norr om planområdet. 
Bebyggelsen i direkt anslutning utgörs främst av 
kommunala verksamheter, så som Tegnérhallen 
och den nya simhallen samt förskolan Eldflugan.  
I hallarnas fall vetter baksidan mot det aktuella 
området. I norra delen av planområdet passerar 
även en gång- och cykelbana. 
Den befintliga (boll-)planen ger viss öppenhet på 
den i övrigt skogsomgärdade platsen. Hallen för 
padeltennis föreslås på område som idag är 
bevuxet med skog. Området för 
friidrottsanläggning föreslås på ytan som idag är 
öppen. De tillkommande anläggningarnas volym 
bedöms sammanfalla relativt väl med befintliga 
förhållanden, sett ur ett landskapsbilds-
/stadsbildsmässigt sammanhang, med en ca 12 m 
hög padelhall samt en öppen 
utomhusanläggning för friidrott.   
 
För parkering i korsningen 
Tegnérgatan/Granvägen, bör befintliga träd 
beaktas för en minskad påverkan på stadsbilden.  

Infrastruktur 
Påverkar planen: Påverkan Kommentarer 

 Stor Liten Berörs ej 
Reservatsområde för väg, 
järnväg eller teknisk 
försörjning 

  X 
 

Trafikstrukturen   X  
Ge upphov till betydande 
fordonstrafik.  

X X  

De tillkommande anläggningarna bedöms 
medföra en ökad trafik till området. Då området 
är beläget i utkanten av staden är 
angöringsmöjligheterna via det befintliga 
gatunätet begränsande. Området är tänkt att 
angöras i korsningen Tegnérgatan/Oxelgatan, 
vilket innebär att trafiken kommer gå genom 
befintliga bostadsområden. Passage från 
korsningen till planområdet går mellan simhallen 
och förskolan. En trafikutredning tas fram under 
planarbetet.  

Påverka trafiksäkerheten 

 X  

Då planförslaget bedöms medföra en ökad trafik 
till området, genom småskaliga bostadsområden, 
intill skol- och förskoleområden samt publika 
lokaler som sim- och idrottshall, behöver 
trafikfrågorna utredas vidare inom ramen för 
planarbetet, i syfte att erhålla trafiksäkra 
lösningar. 

Alstring av avfall   X  
Övrig infrastruktur   X Fiberledningar finns i närheten av planområdet. 
Behov av följdinvesteringar  X  Åtgärder kopplat till trafik och dagvatten kan 

komma att bli aktuellt.  
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Del 3. Effekter på hälsa 
Störningar 
Påverkar planen: Påverkan Kommentarer 

 Stor Liten Berörs ej 
Ökade utsläpp av hälsofarliga 
ämnen   X  

Ökning av nuvarande ljudnivå 
   X  

Att människor exponeras för 
ljudnivåer över 
rekommenderade gränsvärden 

  X 
 

Vibrationer som kan störa 
människor   X 

 

Elektriska eller magnetiska fält 
  X 

 

Djurhållning med 
allergirisk   X 

 

Spridning av ämnen från 
samhällets produktion   X 

 

Nya ljussken som kan vara 
bländande   X 

 

Negativ inverkan från befintlig 
miljöstörande verksamhet i 
omgivningen 

 X  

Nya ljussken kan uppkomma från 
friidrottsområdet. Tillkommande belysnings 
placering, höjd, riktning etc. behöver 
hanteras inom ramen för 
bygglovsprövningen för att inte orsaka 
någon störning för intilliggande villaområde.   

Risk och säkerhet 
Påverkas planen av: Påverkan Kommentarer 

 Stor Liten Berörs ej 
Explosionsrisk   X  
Risk för utsläpp av särskilt 
miljö- och hälsofarliga ämnen    X  

Att vid händelse av allvarlig 
olycka eller andra 
omständigheter innebära att 
människor utsätts för hälsofara 

  X 

 

Att människor utsätts för 
hälsofara inklusive mental 
ohälsa 

  X 
 

Risk för att människor utsätts 
för joniserade strålning (radon)   X  

Kan ett genomförande av 
planen ge upphov till 
förändrade risker i samband 

  X 
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med transport av farligt gods 
Brandrisk och utrymning (ev. 
samråd med 
Räddningstjänsten) 

 x  
Frågan beaktas i bygglovskedet.  

Social hållbarhet 
Påverkas planen av:  Påverkan Kommentarer 
 Stor Liten Berörs ej  
Jämställdhet   x Detaljplanen bedöms inte ha någon stor inverkan 

på jämställdhetsfrågor.  
Barnens perspektiv 

 X  

Ett närskogsområde tas i anspråk för uppförande 
av padelhall. Skogen kan i viss mån tänkas 
användas av barn i närområdet för lek och 
rekreation, medan padelhallen är riktad till en 
mer vuxen målgrupp. 

Tillgänglighet för personer 
med funktionsvariation  X  Hanteras inom ramen för bygglovsprövning och 

säkerställs genom gällande lagstiftning. 
Sammanställning av planens 
påverkan på social hållbarhet 

 X  

Planen kan komma att stärka möjligheten till 
idrott och rekreation i området utan att påverka 
befintliga anläggningar. Dock kan utrymme för 
spontanidrott begränsas och skogsområde tas 
ianspråk för en anläggning som riktar sig mot en 
betalande och vuxen målgrupp. I stort ses 
planförslaget gynna hälsa och välbefinnande 
samt stärka ungdommars möjlighet till 
idrottsutövande i Säffle stad. 

 
Samlad bedömning av planens konsekvenser  
Markanvändning Föreslagen markanvändnings påverkan på MKN för vattenförekomster 

behövs undersökas närmare. Planförslaget berör inget skyddat område 
enligt miljöbalken.  

Övriga tillstånd för planens 
genomförande 

Ej aktuellt 

Förebyggande och/eller 
kompensationsåtgärder 

 

Motstående intressen  
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Sammanfattande kommentarer 
De sakfrågor som bedöms kräva särskild utredning eller fördjupning inom ramen för planarbetet är: 

• Trafik 
• Geoteknik 
• NVI 
• DVU 

 
 
Undersökningen visar på att ingen strategisk miljöbedömning eller miljökonsekvensbeskrivning 
behöver upprättas för planområdet då planens konsekvenser inte bedöms innebära risk för betydande 
miljöpåverkan. Säffle kommun fattar därmed beslut om att en strategisk miljöbedömning inte krävs för 
aktuell detaljplan 

 
 
 
 
 
Motiverat ställningstagande  
Med utgångspunkt från ovanstående checklista gör kommunen den bedömningen  
att ett genomförande av detaljplan för friidrott, parkering och padeltennis mm, Tegnér ej medför 
betydande miljöpåverkan enligt MB kap 6.  
En miljöbedömning enligt MB kap 6 §11, 16, 18 bedöms därmed inte behöva göras. 
 
2020-08-25 
Rev. 2021-05-26 
 
……………………………. 
 

Handläggare  
Eva-Marie Samuelsson 
Landskapsarkitekt/Samhällsplanerare LAR/MSA  
SBK Värmland AB 
 
Marielle Nilsson 
Samhällsplanerare 
SBK Värmland AB 

 
 



 
 

  

Naturvärdesinventering tillhörande 

Detaljplan för Paddelhall, Säffle 

kommun 
 

Version 1.00 

Projekt 7517 

Upprättad 2020-09-01 

Reviderad  



1 Sammanfattning  

En naturvärdesinventering har skett i samband med arbetet att ta fram en ny detaljplan för att undersöka om 

området hyser värdefulla livsmiljöer och/eller arter som indikerar högt naturvärde.  

En inventering är gjord enligt den standard som är framtagen för naturvärdesinventering, SS 199000:2014. En 

naturvärdesinventering ska enligt standarden resultera i avgränsade, bedömda områden av positiv betydelse för den 

biologiska mångfalden och omfattar inte andra tjänster t.ex. ekosystemtjänster så som vattenrening, fotosyntes, osv.  

Detaljplaneområdet ligger dikt an mot tätbebyggt område i form av skola och simhall. En stor del av området utgörs 

av befintlig idrottsplats med tillhörande diken mm. Skogen som finns inom området utgörs av blandskog i olika 

ålderskategorier och bedöms inte nå upp till någon naturvärdesklass. I området finns vissa värdeelement utpekade i 

form av död ved.  

 

 

 

 

 

Henric Ernstson  
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2 Bakgrund / Inledning 

Naturvärdesinventeringen har utförts inför detaljplanearbetet inom del av Säffle 7:13 för tänkt etablering av 

paddelhall, Säffle kommun.  

3 Syfte med naturvärdesinventering 

Syftet med inventeringen är att identifiera och avgränsa de geografiska områden i landskapet som är av positiv 

betydelse för biologisk mångfald enligt NVI SS 199000:2014, samt att dokumentera och naturvärdesbedöma dessa. I 

rapporten beskrivs områdets karaktärer utifrån naturmiljö, även om dessa inte bedöms nå naturvärdesklass. 

4 Avgränsning och metodik 

Metodiken som har använts följer SS 199000:2014. Det huvudsakliga syftet med en naturvärdesinventering är att 

beskriva och värdera naturområden med betydelse för den biologiska mångfalden. En naturvärdesinventering ska 

enligt standarden resultera i avgränsade, bedömda områden av positiv betydelse för den biologiska mångfalden.   

En naturvärdesinventering omfattar endast naturvärdens betydelse för biologisk mångfald, inte andra tjänster t.ex. 

ekosystemtjänster så som vattenrening, fotosyntes, osv. Att bedöma dessa aspekter kräver andra 

bedömningsgrunder. NVI omfattar endast ett litet mått av landskapet och är inte någon landskapsekologisk analys 

som kan göras betydligt mer omfattande och detaljerad. NVI omfattar varken konsekvensbedömning eller 

bedömning av framtida naturvärde. En NVI ger inget direkt svar kring exploateringskänslighet eller 

utvecklingspotential.  

Med naturvårdsobjekt menas här ett geografiskt avgränsat område med naturvärde som utgörs av en dominerande 

naturtyp och som tilldelas en gemensam naturvärdesklass.  

4.1 Nivå och detaljeringsgrad 

Inventeringen har genomförts genom att studera tillgängligt material samt genom ett fältbesök den 21:e augusti, 

vädret vid inventeringstillfället var växlande molnighet.  

Inventeringen har skett i fält, nivå detaljerat med tillägg för naturvärdesklass 4, biotopskydd och värdeelement. 

Värdeelement som har identifierats i fält är värdefulla träd i form av grova träd eller träd med särskilt naturvärde 

(så som grova aspar, äldre tall, grova sälgar osv.) och skyddade kärlväxter.  

4.2 Naturvårdsarter 

Naturvårdsarter avses arter som indikerar att ett område kan ha naturvärde eller som i sig själv är av särskild 

betydelse för den biologiska mångfalden. Med naturvårdsarter avses i fallet NVI arter som är skyddade, rödlistade, 

typiska arter, ansvarsarter och signalarter. Det är endast de naturvårdsarter som bedöms vara relevanta som ska 

användas vid en naturvärdsbedömning t.ex. ska signalarter endast beaktas i den geografiska zonen och området 

samt livsmiljön där de indikerar på naturvärde. Vid fynd av naturvårdsarter ska detta stå i relation till vad som kan 

förväntas i det enskilda fallet. Naturvärdesarter i detta fall är hämtade från artportalen och utgörs av arter 

kopplade till skog.  
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4.3 Karteringsunderlag 

Vid förstudie inför inventeringen har följande underlag använts: 

• Utdrag från ArtDatananken 2020-08-11 öppna data 

• Utdrag från ArtDatabanken 2020-08-18 skyddade data 

• WMS-tjänst  

o Nyckelbiotoper, biotopskydd och naturvärdesobjekt, sumpskogar (skogsstyrelsen) 2020-07-08 

o Våtmarksinventeringen 2020-07-08 

5 Allmän beskrivning av området 

Området ligger stadsnära och ligger intill befintlig skola, badhus samt utgörs av en större bollplan/idrottsplats. I 

väster finns en skogsdunge som utgörs av blandskog i olika åldrar, i området finns rikligt med stigar. Skogsdungen 

fortsätter väster om planområdet och i detta område finns bland annat flera klenare ek som står mellan klenare 

tallar i en lövdunge. Inom skogen har det noterats några lågor men främst två stående torrakor av tall.  

Söder om idrottsplatsen går området upp mot ett strövområde med barrvegetation med marktäcke av blåbärsris.  

 

 

Karta över området. 

Inga områden bedöms nå upp till naturvärdesklass, de värdeelement som har noterats finns på kartbilden nedan.  
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Karta över området med funna värdeelement markerade. 

 

Bild från skogsdungen i väster, i omrdået finns fin blandskog som är flerskiktat, dvs. flera olika ålder på skogen.  
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Bild från cykelbanan som passerar skogsdungen i norr.  

 

Skogsmarken söder om idrottsplatsen, ned mot densamma. 
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Foto över del av idrottsplatsens södra ände. Ek och tall som ligger utanför området i väster, det är två 

klenare ekar 6-10 m höga i ett bestånd av tall. 

 

6 Referenser: 

Artdatabanken 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. Artdatabanken SLU, Uppsala 

Hallingbäck, T. (red.) 2013. Naturvårdsarter. ArtDatabanken SLU. Uppsala. ISBN: 978-91-88506-93-1 

Nitare, J, (red.) 2019. Skyddsvärd skog Naturvårdsarter och andra kriterier för naturvärdesbedömning. 

Skogsstyrelsen. ISBN: 978-91-87535-15-4 

Salomon L. Fältflora över signalarter i skog. BoD ISBN 978-91-7699-600-3 

SIS 2014: Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI)- Genomförande, naturvärdesbedömning och 

redovisning: Svensk Standard SS 199000:2014 

SIS 2014: Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – Komplement till SIS199000: Teknisk rapport 

SIS-TR 1999001:2014 

 

6.1 Referenser internet: 

Artdatabanken, artportalen  http://www.artportalen.se/ 

Artdatabanken, artfakta  http://artfakta.artdatabanken.se 

Geodataportalen  https://ext-

geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatal

ogen/ 

Skogsstyrelsens hemsida  http://www.skogsstyrelsen.se/ 
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7 BILAGA 1  

7.1 Bedömningsgrund 

Tabell från SS199000:2014 som visar på värdering och bedömning utifrån arter. 

Värden för 

bedömningsgrund art  
Naturvårdsarter  Rödlistade arter  Hotade arter  

 

Artrikedom  

  

Obetydligt artvärde  

Inga eller obetydliga 

förekomster av 

naturvårdsarter.  

Inga eller obetydliga 

förekomster av 

rödlistade arter.  

  

 

Området är inte 

påtagligt artrikare än 

det omgivande 

landskapet eller andra 

områden av samma 

biotop i regionen eller i 

Sverige.  

Visst artvärde  

Enstaka naturvårdsarter 

förekommer.  

Åtminstone en 

naturvårdsart är god 

indikator på naturvärde 

eller har en livskraftig 

förekomst.  

Enstaka rödlistade arter 

förekommer.  
 

Området är artrikare än 

det omgivande 

landskapet eller andra 

områden av samma 

biotop i regionen eller i 

Sverige.  

Påtagligt artvärde  

Flera naturvårdsarter 

förekommer.  

Åtminstone några 

naturvårdsarter är goda 

indikatorer på 

naturvärde eller har 

livskraftiga förekomster.  

 

Enstaka rödlistade arter 

förekommer.  

Åtminstone en rödlistad 

art har en livskraftig 

förekomst.  

 

 

Området är mycket 

artrikare än det 

omgivande landskapet 

eller andra områden av 

samma biotop i regionen 

eller i Sverige.  

Högt artvärde  

Ett stort antal 

naturvårdsarter 

förekommer.  

Flera naturvårdsarter är 

goda indikatorer på 

naturvärde eller har 

livskraftiga förekomster.  

Flera rödlistade arter 

förekommer.  

Åtminstone några 

rödlistade arter har 

livskraftiga förekomster.  

  

Enstaka hotade arter 

förekommer.  
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Tabell från SS199000:2014 som visar på värdering och bedömning utifrån livsmiljö - biotop. 

Värden för bedömningsgrund biotop  

 

Biotopkvalitet  

 

Sällsynthet och hot  

 

Obetydligt biotopvärde  
Biotopkvaliteter saknar eller är av negativ 

betydelse för biologisk mångfald.  
 

Visst biotopvärde  

  

Enstaka biotopkvaliteter med positiv 

betydelse för biologisk mångfald finns 

närvarande men många av de 

biotopkvaliteter som kan förväntas i 

biotopen saknas eller förekommer inte i 

tillräcklig kvalitet eller mängd.  

Förekomst av biotop som är regionalt 

sällsynt.  

 

Påtagligt biotopvärde  

  

Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse 

för biologisk mångfald finns närvarande men 

enstaka biotopkvaliteter som kan förväntas i 

biotopen saknas eller hade kunnat 

förekomma i större omfattning eller vara av 

större betydelse för biologisk mångfald.  

Förekomst av biotop som är nationellt eller 

internationellt sällsynt.  

Förekomst av Natura 2000-naturtyp.  

 

Högt biotopvärde  

De biotopkvaliteter med positiv betydelse 

för biologisk mångfald som kan förväntas 

förekomma i biotopen finns i stor 

omfattning och med uppenbart god kvalitet. 

Biotopkvaliteterna kan inte bli avsevärt 

bättre i den aktuella regionen.  

Förekomst av biotop eller Natura 2000-

naturtyp som är hotad i ett nationellt eller 

internationellt perspektiv.  
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8 BILAGA 2 

8.1 Naturvärdesobjekt  

Naturvärdesobjekt identifieras enligt SS199000:2014 och anges som naturvärdesobjekt. Ett naturvärdesobjekt ska 

vara så enhetligt att det kan tilldelas en gemensam naturvärdesklass. Naturvärdesklass är en sammanvägning 

mellan arter och livsmiljöer. Förutom naturvärdesobjekt ska även landskapsobjekt som är viktiga för den biologiska 

mångfalden identifieras och beskrivas. Nedan visas en principbild för naturvärdesklass från SS199000:2014 där en 

sammanvägning av art respektive livsmiljö leder till en naturvärdesklass.  

 

Principbild från SS 199000:2014 för att illustrativt beskriva hur arter respektive livsmiljöer (biotoper) leder till en bedömd 

naturvärdesklass.  
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1 Allmänt 

1.1 Bakgrund 
Säffle kommun planerar ett nytt detaljplanområde, Padel och Friidrott Tegnér, beläget söder 

om Tegnérhallen och Säffles simhall (se figur 1). Området är på totalt 3,9 ha och planeras 

innehålla anläggningar för friidrott och padel med tillhörande utomhusbanor och parkering.    

 

 

Figur 1 Planutformning för Padel och Friidrott Tegnér. 

 

1.2 Syfte och mål 
Syftet är att utreda vilken påverkan en framtida exploatering skulle medföra gällande 

dagvattnets förändrade flödes- och föroreningsbelastning samt ge förslag till vilka eventuella 

behov av flödes-, magasinerings- och reningskrav som bör ställas i detaljplanen.   

 

1.3 Avgränsningar 
Utredningen baseras på föreslaget utformningsalternativ av detaljplanområdet samt befintligt 
underlag i form av digital grundkarta, befintligt ledningsnät och inmätta diken från Säffle 
kommun. Platsbesök har även genomförts.   
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Inga provtagningar har gjorts och föroreningsberäkningar baseras därmed på schablonvärden 
(StormTac V. 2019-09-17). Dessa bör tolkas med största försiktighet och endast ses som en 
grov indikation till förändrad föroreningsbelastning till recipient.  

Beräkningar och antaganden har genomförts i enlighet med Svenskt Vattens publikation P110 
Avledning av dag-, drän- och spillvatten med tillhörande bilagor 10-1a och 10-6a. 

Säffle kommun saknar idag en generell dagvattenstrategi och -policy.   

 

2 Förutsättningar 

2.1 Befintlig dagvattensituation 
Delområdet för placering av padelhall med tillhörande utebanor och parkering består idag av 
kuperad skogsmark med lokal högsta punkt på +62 (RH2000) i mitten av delområdet, det vill 
säga 2–3 m över resterande planområde (se figur 2). Delområdet för placering av 
friidrottsanläggning med tillhörande parkering består idag av en höjdmässigt plan yta på +58,5, 
med en grusplan för parkeringsmöjligheter i norr, gräs- och ängsmark för bollspel i mitten och 
bergigt skogsområde i syd.  

Inom och i anslutning till området finns av kommunen ett nyligen anlagt gräsbeväxt 
dikessystem, med syftet att ta hand om takavvattning från Tegnérhallen och simhallen.  
Dikessystemet används också som omledning av befintliga vattendrag från sydöst som tidigare 
anslutit till den dagvattenledning som korsar planområdet i nord-sydlig riktning. För att avlasta 
dagvattenledningsnätet norrut, in mot Säffle tätort, har befintliga vattendrag letts om västerut 
för anslutning längre nedströms i dagvattenledningsnätet gentemot tidigare anslutningspunkt.  

 

 

Figur 2 Befintligt planområde med illustrerade halvmeters höjdkurvor och befintligt dagvattensystem.  

SÄFFLE 

SIMHALL TEGNÉRHALLEN 

ANLAGT 

DIKESSYSTEM 
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2.2 Recipient Byälven 
För samtliga vattenförekomster finns fastställda miljökvalitetsnormer (MKN) av Sveriges 
vattenmyndigheter. Dessa beskriver målet för vilken kvalitet en vattenförekomst ska uppnå till 
en bestämd tidpunkt, med grundmålet att samtliga vattenförekomster ska uppnå God status. 
Recipient i det här fallet är Byälven, tillhörande delavrinningsområdet nedströms Säffle och 
mätstation SE655857-133521. Älvens ekologiska och kemiska status klassas som Måttlig samt 
Uppnår ej god status1.  Vattenförekomstens MKN är bestämd till att uppnå kvalitetskrav för 
God ekologisk status 2027 samt God kemisk ytvattenstatus, med mindre stränga krav för 
föroreningshalter av bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar som bedöms 
överstiga gränsvärden i samtliga vattenförekomster. Normen anger en lägstanivå och angiven 
status i normen får inte påverkas av en verksamhet så att angiven kvalitet på 
vattenförekomsten blir sämre än nuvarande status.  

Det ekologiska kvalitetskravet motiveras av problem inom områden för morfologiska 
förhållanden, då på grund av påverkan från förändrad markanvändning i form av jordbruk. 
Älvens hydrologiska regim är också negativt påverkad från rensningar, kanalisering, 
muddringar, fördjupningar, strandskoning och bristande konnektivitet. Detta medför 
försämrade förutsättningar för ett varierat och långsiktigt fisksamhälle. Kemisk ytvattenstatus 
bedöms till Uppnår ej god status utifrån ”sämst styr”-principen av samtliga prioriterade 
ämnen, då med avseende på bromerad difenyleter (PBDE), kvicksilver och 
kvicksilverföreningar. Utsläpp av dessa ämnen har skett under lång tid världen över, vilket lett 
till luftburen spridning och storskalig atmosfärisk deposition.      

3 Framtida situation 
Det framtida utformningsförslaget medför en förändrad markanvändning i form av en 
padelhall på c:a 3 480 m2 och en friidrottsanläggning på c:a 15 330 m2 med till hörande 
parkeringsytor på 2 180 m2 respektive 4 470 m2. Friidrottsanläggningens placering innebär att 
den sydvästliga delen av befintlig dikessträckning måste läggas igen och därmed kulverteras 
eller ledas runt anläggningen (se figur 3). För att behålla befintlig magasinerings- och 
fördröjningskapacitet föreslås omledning. Som principiell dagvattenhantering, utifrån framtida 
exploatering, föreslås att flödes- och magasineringskrav baseras på att avrinning från området 
ej får öka på grund av tillkommande hårdgjorda ytor i förhållande till nuvarande avrinning. 
Detta med avseende på Byälvens påvisade problematik inom kvalitetsfaktor för hydrologisk 
regim.    

 

 
1 Viss Vatteninformation Sverige (u.å.) Byälven nedströms Säffle. 
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA28142211 
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Figur 3 Friidrottsanläggningens placering innebär att befintlig dikessträckning i sydöst läggs igen och då får 
kulverteras eller ledas runt området.  

 

3.1 Exploaterad avrinning 
Framtida dagvattenbelastning från området förväntas komma från byggnader, hårdgjorda ytor, 
friidrottsanläggningen, samt övriga ytor som omkringliggande gräs- och grusytor. 
Avrinningskoefficienter antas utefter ytornas karaktär: 

Byggnad  0.9 

Hårdgjorda ytor  0.8 

Friidrottsanläggning 0.1 

Övrig yta  0.1 

Planområdet definieras som gles bostadsbebyggelse med dimensionerande krav motsvarande 
regn med återkomsttid 10 år för trycklinje i marknivå, med 10 minuters varaktighet och 
klimatfaktor 1,25. Detta motsvarar en dimensionerande regnintensitet på 285 l/s ha. 
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3.2 Föroreningspåverkan 
Föroreningar som förväntas komma från området är näringsämnen, metaller, olja och 
suspenderade ämnen. Medelvärde för årsnederbörd på c:a 700 mm från SMHI och 
schablonvärden från StormTacs webbapplikation användes för beräkning av  utgående 
mängder och föroreningshalter från planområdet. Befintliga markförhållanden består av skog, 
gräs, grus, samt mindre tak och asfaltytor med avrinning mot Byälven. Exploaterad 
markanvändning utgörs av tak, parkering, idrottsplats, grus och omkringliggande gräsytor. 
Utgående föroreningshalter och -mängder från befintlig respektive framtida markanvändning 
presenters i tabell 1 och 2. Beräknade värden bör tolkas med försiktighet då schablonvärden 
varierar kraftigt beroende på material och platsers specifika förutsättningar. Resulterande 
värden ger endast en översiktlig bild av föroreningsbelastning till följd av exploatering i 
förhållande till befintlighet. 

Det saknas idag nationella krav på utsläpp av föroreningshalter i dagvatten. Riktvärdesunderlag 

har tagits fram som bedömningsgrund av vissa kommuner. Säffle kommun saknar egna 

styrdokument och förhåller sig idag till Riktvärdesgruppens riktlinjer (se tabell 1). I jämförelse 

mot dessa värden hamnar beräknade utloppshalter med god marginal under eller på samma 

nivå som angivna riktvärden, utom för metallen bly (Pb) som överstiger riktvärdet med 1 μg/l. 

 

Tabell 1 Föroreningshalter från området vid befintlig respektive exploaterad markanvändning i jämförelse mot 
framtagna riktvärden. 

 Befintlig 
markanvändning 

Exploaterad 
markanvändning 

Riktvärdesgruppen 
Sthlm:s län2 

 
Halt 

 
μg/l 

 
μg/l 

 
μg/l 

P 100 150 250 

N 1 100 1 700 3 500 

Pb 5 16 15 

Cu 12 25 40 

Zn 25 80 150 

Cd 0,3 0,5 0,5 

Cr 4 9 25 

Ni 3 9 30 

Hg 0,02 0,04 0,1 

SS 33 000 85 000 100 000 

Olja 250 430 1 000 

BaP 0,01 0,03 0,1 

 

 

 

 

 

 

 
2 Riktvärdesgruppen (2009). Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp: Regionala dagvattennätverket i 
Stockholms län. Stockholm: Regionplane- och trafikkontoret Stockholms läns landsting. 
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Tabell 2 Föroreningsmängder från området vid befintlig respektive exploaterad markanvändning.  

 Befintlig 
markanvändning 

Exploaterad 
markanvändning 

 
Mängd 

 
kg/år ha 

 
kg/år ha 

P 0,07 0,3 

N 0,7 4 

Pb 0,003 0,03 

Cu 0,01 0,05 

Zn 0,02 0,2 

Cd 0,0002 0,001 

Cr 0,002 0,02 

Ni 0,002 0,02 

Hg 0,00001 0,00009 

SS 21 176 

Olja 0,2 0,9 

BaP 0,000007 0,00007 

 

3.3 Anslutande verksamheter 
Älven utgör recipient för påverkande verksamheter som Nordic Paper Seffle AB och Schäfer 

Ytbehandling i Säffle AB. Respektive verksamhet redovisade de utsläppssiffror som presenteras 

i tabell 3 för verksamhetsåret 2019. Föroreningsbelastning från exploateringsområdet hamnar 

jämförelsevis betydligt lägre än dessa verksamheter.   

Tabell 3 Exploaterad situation i jämförelse mot utsläppssiffror från 2019 från påverkande verksamheter för Byälven.  

 Exploaterad 
markanvändning 

Nordic Paper Seffle AB 
(verksamhetsår 2019)3 

Schäfer Ytbehandling i Säffle AB 
(verksamhetsår 2019)4 

 
Mängd 

 
kg/år 

 
kg/år 

 
kg/år 

P 1 2 190 - 

N 14 17 447 - 

Cu 0,2 16,111 2,12 

Zn 0,7 223 15,21 

Cd 0,004 0,282 - 

Cr 0,07 5,476 1,266 

Ni 0,07 22,062 1,065 

Hg 0,0003 0,119 - 

 

3.4 Alternativ dagvattenhantering utifrån föroreningspåverkan 
Med målet att uppnå uppsatt MKN för recipienten Byälven föreslås att krav bör ställas på att 
framtida flöden från exploatering inte får överstiga nuvarande avrinning. Detta för att inte 
påverka älvens hydrologiska regim ytterligare. Nyligen anlagda gräsdiken utformades så att 
enklare åtgärder skulle krävas för att kunna inrymma magasineringsbehov vid tillkommande 
byggnation i området. Förväntad reningseffekt av gräsbeklädda diken presenteras i tabell 4. 
Generella reningsgrader finns endast tillgängligt för utvalda ämnen och bör endast ses som 
grovt uppskattade värden. Exploateringen bedöms efter åtgärder av fördröjning av 

 
3 Naturvårdsverket (u.å.). Utsläpp i siffror. 
http://utslappisiffror.naturvardsverket.se/Sok/Anlaggningssida/?pid=3365  
4 Naturvårdsverket (u.å.). Utsläpp i siffror. 
http://utslappisiffror.naturvardsverket.se/sv/Sok/Anlaggningssida/?pid=3373 
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tillkommande flöden och rening via gräsbeklädda diken inte utgöra en betydande påverkan för 
Byälvens kvalitet eller för att nå uppsatt mål för recipientens MKN.       

Tabell 4 Generella reningsgrader för gräsdiken.  

 Gräsdike 

  
% 

P 30 

N 20 

Cu 20 

Zn 55 

SS 65 

BaP 15 

 

4 Förslag på framtida dagvattenhantering 

4.1 Fördröjningsmagasin 
Kapacitet i nedströms dagvattenledningsnät har antagits dimensionerats utifrån tidigare 

gällande krav, då med ett flöde motsvarande återkomsttid 2 år, vilket ger en regnintensitet på 

134 l/s ha. Befintlig markanvändning består av några få mindre byggnader på 160 m2, skogs- 

och grusytor på 13 500 m2 samt gräs- och ängsmark på 25 700 m2.  

Avrinningskoefficienter antas utefter ytornas karaktär: 

Byggnad  0.9 

Skogs- och grusytor  0.1 

Gräs- och ängsmark 0.05 

Detta ger en begränsning på tillåten avtappning på totalt 64 l/s från planområdet. 27 l/s från 

delområdet för padelhall och 37 l/s från delområdet för friidrottsanläggningen. Med principen 

att avrinning från området ej får öka på grund av tillkommande hårdgjorda ytor i förhållande 

till nuvarande avrinning krävs ett magasinsutrymme på totalt 225 m3. 115 m3 för delområdet 

för padelhall och 110 m3 för delområdet för friidrottsanläggningen. Med en släntlutning på 1:3 

och djup på 60 cm krävs en utökad yta motsvarande den som presenteras i figur 4.        
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Figur 4 Ungefärlig ytutbredning för ytterligare magasineringsbehov på 225 m3. 

 

4.2 Skyfall 
Markytor intill nya byggnader bör planeras så att ytvatten vid skyfallssituation inte rinner in i 
byggnaden eller innestängs och magasineras på ett okontrollerat sätt. 

Tidigare genomförd skyfallskartering visar på översvämningsproblematik inom området för 
placering av friidrottsanläggning med tillhörande parkeringsyta. Tomtytan bör höjdsättas så att 
ytledes avrinning sker mot befintligt dikessystem för vidare avledning åt väster. Planerad 
parkeringsyta kan med fördel sänkas i förhållande till omkringliggande mark för att ge 
möjlighet till ytterligare magasinering vid stora regnmängder.  

Skyfallskarteringen visar också på översvämningsproblematik nedströms planområdet vid 
skola/förskola längs Plogvägen (se figur 5). För att inte förvärra situationen jämfört med innan 
exploatering, föreslås en bräddlösning vid inlopp på dagvattenledningsnätet från 
dikessystemet (pkt 1). Avledning kan då ske via ett dike med flacka slänter förlagt mellan GC-
bana, parallellt Plogvägen och Harvvägen. Den sänka som skapas av diket utgör ett tydligare 
skyfallsstråk förbi byggnader längs Plogvägen. Nedströms Plogvägen följer ytledes avrinning 
befintliga lågpunkter, utan påverkan på befintliga byggnader.    
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Figur 5 Vit sträckad linje med rinnpilar visar område för skyfallsstråk. 

 

5 Slutsats och rekommendation 
En framtida exploatering kräver en utökad magasineringsvolym som med åtgärder inryms i 

tidigare anlagt dikessystem. Reningseffekt av öppna, gräsbeklädda diken bedöms vara 

tillräckligt för att inte påverka möjlighet att nå uppsatta mål för recipientens MKN. Tidigare 

genomförd skyfallskartering visar på översvämningsproblematik inom området för placering av 

friidrottsanläggning med tillhörande parkeringsyta, samt nedströms område för skola/förskola 

längs Plogvägen. Höjdsättning av tomtytan bör utföras så att ytledes avrinning sker mot 

sydväst, för vidare avlednings via dikessystem och förbi Plogvägen längs föreslaget 

skyfallsstråk.  
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1 Allmänt 

1.1 Bakgrund 

Kommunen planerar ett nytt detaljplanområde, DP Padel Friidrott Tegner, beläget söder om 
Tegnèrhallen och Säffles simhall (se bild 1). Området är på totalt c:a 10 ha. Området ska 
innehålla en ny padelhall samt en friidrottsanläggning, med där tillhörande parkering och 
utomhus banor. Ytan för padelhall, utomhuspadelbanor och dit tillhörande parkeringsytor är 
idag beläget på en skogbeklädd höjd som ligger 2-3 meter högre än ytan för friidrott. Ytan för 
friidrott föreslås till stor del anläggas på befintliga gräsytor.  

 

 

Bild 1 Orienteringskarta med föreslagen markanvändning 

 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta trafiktekniska-PM är att utreda vilken påverkan en exploatering medför 
gällande trafiken i, och i anslutning till, detaljplaneområdet samt vilka krav som bör ställas i 
detaljplanen.   
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1.3 Avgränsningar 

Utredningen baseras på erhållen skiss (bild 1) med önskade etableringar i form av 
friidrottsanläggning, parkering och padelhall. En gräns för området benämnt som ”grovskiss 
planområde” är angivet i skissen. Det fortsatt detaljplanearbetet får visa om denna gräns kan 
behållas eller måste justeras.  

 

1.4 Befintligt detaljplaneområde  

Detaljplaneområdet är idag till största delen en plan yta men det finns även vissa höjdpartier i 
söder och väster. Den plana ytan i norra delen av området består av grus och den södra delen 
av gräs. Detaljplanens västra del, där planerad padelhall är tänkt att anläggas, ligger till stor del 
2-3 meter över gräs- och grusytan och består av skog. Inom området finns en elcentral som är 
inhägnad med stängsel. Centralen är belägen väster om grusplanen och begränsas i norr av 
befintlig gc-väg. 

 

Bild 2 Vy mot skogsparti i detaljplanens västra del. 

Norr om området finns Säffles simhall, Tegnérskolan, en förskola samt bostadsområden. I öster 
finns skidstuga med intilliggande frilufts- och rekreationsområden. I övrigt omgärdas området 
av skog och öppen impedimentmark. 

 

2 Förutsättningar 

2.1 Övergripande planförslag 

Planförslaget ska innefatta ny friidrottsanläggning samt ytor för ny padelhall, med därtill 
hörande parkeringsplatser, se bild 1.  
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Två olika lägen på ytan för friidrott har diskuterats under processen, se bild 3. Den ena följer i 
stort dagens gräsyta medans den andra är mer vinklad. Fördelen med den vinklade är att ytan 
då undviker en stor bergschakt i söder samt ger möjligheter att behålla en större del av de 
diken som används för dagvattenhantering. Nackdelen är att ytan då inkräktar på friluftsytan 
öster om området. Vilken placerings som väljs i detaljplanearbetet har ingen påverkan på 
trafiksituationen och därmed inte heller detta PM.   

Ytan som angivits för friidrott kräver en ytterligare yta med bredden 3 m utanför ovalen, innan 
parkeringsplatser eller annan markanvändning kan anläggas  

Nödvändig parkering skall kunna erbjudas inom detaljplaneområdet. 

 

 

Bild 3 Olika lägen på friidrottsyta 

 

2.2 Befintlig trafik 

Detaljplaneområdet belastas idag inte av någon nämnvärd trafik. Trafiken bestå idag av de som 
ska ta sig till Tegnérområdets parkering eller södra sidan av simhallen, där parkering finns och 
viss distribution av varor sker. Anslutning till området sker genom en 5,5 meter bred 
anslutningsgata från Tegnérgatan.  

Distributionstrafik till skidstugan använder till viss del befintlig gång-och cykelväg. 

Trafiken på Tegnérgatan uppmättes av kommunen i februari 2017 och gav ett resultat på 1308 
fordon per dygn. Om trafiken har ökat bl.a. på grund av den nya simhallen, finns inga uppgifter 
om, men den antas inte ha ökat så mycket så den har någon påverkan på aktuell detaljplan. 

Samtliga berörda gator har en hastighetsbegränsning på maximalt 50 km/h.  

Inga indikationer har erhållits att trafiksituationen idag är ansträngd i området. 
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2.3 Befintlig parkering 

I området finns tre olika parkeringar varav en av dem ligger inom planområdet.  

1. Parkering till friluftsområde och skidstuga. Parkeringen är idag placerad på grusyta 
mellan gång- och cykelväg samt gräsytor. Ytan har inga uppmärkta parkeringsplatser. 
Parkering ligger inom området för förslag till detaljplan. 

2. Parkering på fastighet tillhörande förskola norr om detaljplaneområdet och öster om 
ny simhall. Parkeringen innefattar 5 p-platser och får användas under max 30 min 
mellan kl 6-18 vardagar. 

3. Parkering tillhörande ny simhall. Parkering finns på flera platser runt byggnaden. Vid 
platsbesök konstaterades att biltrafik som ska hämta eller lämna på förskolan 
använder simhallens parkering mot Tegnérgatan.  
 

2.4 Befintlig gång- och cykeltrafik 

Gång- och cykeltrafik trafikerar detaljplaneområdet. En gång- och cykelväg (GC-väg) korsar 
området i öst/västlig riktning strax söder om simhallen och förskolan.  

Tegnérgatan, som ligger norr om detaljplaneområdet, är ett gc-stråk mot centrum och har 
separerad gc-trafik. I denna utredning antas att oskyddade trafikanter också använder 
passagen mellan simhall och förskola för att ta sig från Tegnérgatan till Tegnérområdet. 

  

2.5 Befintlig kollektivtrafik 

Planområdet trafikeras ej av kollektivtrafik. Närmaste busshållplats finns i korsningen 
Tegnérgatan/Oxelgatan. Här trafikerar linje 84. Hållplatsen trafikeras varje timme 08.30-16.30. 
Busshållplatsen är idag inte utbyggd med ficka eller perrong. 

 

3 Påverkan och konsekvenser av föreslagen etablering. 

3.1 Påverkan på närliggande gator och trafiksystem gällande framkomlighet 

och trafiksäkerhet  

En exploatering enligt planförslaget kommer att öka trafiken på närliggande gator, främst 
Tegnérgatan samt anslutningsgatan mellan simhall och förskola. Mängden trafik kommer 
också variera beroende på om det är en vardag eller t.ex en helg med evenemang på 
friidrottsanläggningen.   

3.1.1 Tegnérgatan 

Gällande framkomlighet på Tegnérgatan bedöms inte den tillkommande trafiken generera 
några framkomlighetsproblem. Trafiksäkerheten bedöms inte heller påverkas mer än 
marginellt av en utbyggnad. En ökad trafik i bostadsområde med bl.a. många 
fastighetsanslutningar och många oskyddade trafikanter är givetvis negativ, men då gatan idag 
är utbyggd med separat gång- och cykelväg minimeras de negativa konsekvenserna. Några 
åtgärder för att hantera den tillkommande trafiken anses inte nödvändig. 
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3.1.2 Anslutningsgata mellan simhall och förskola 

Gällande framkomlighet på anslutningsvägen så klarar den dubbelriktad trafik men kan anses 
smal. Bredden kan dock generera en lägre hastighet vilket gynnar trafiksäkerheten. Ingen 
separerad gc-trafik är här möjlig utan större ingrepp på intilliggande fastigheter. Detta är 
negativt ur trafiksäkerhetssynpunkt men de närliggande fastigheterna medger inget annat 
utan intrång. 

I södra delen av anslutningsvägen korsas vägen av en gc-väg. Gc-vägen ligger precis i bakkant 
på tomt för förskola vilket kan innebära att ett fordon på anslutningsvägen har svårt att 
uppfatta om det kommer någon på anslutningsvägen. Med den ökade trafikmängden på gatan, 
till följd av ombyggnaden, kommer problematiken att öka om inga åtgärder sker. 

 

Bild 4 Anslutningsgata mellan simhall och förskola 

Den norra delen av gatan (korsningen Tegnérgatan / Oxelgatan) är inte konstruerad för att 
större fordon skall kunna utföra alla svängande rörelser. Vissa kurvradier måste justeras vilket 
kommer få viss inverkan på infarten till förskolan.  Som beskrivits under punkt 2.3 iakttogs 
också oskyddade trafikanter korsa anslutningsvägen vid hämtning/lämning till förskola. Här 
kommer riskerna för olycka att öka i och med den ökade trafikmängden.   

 

3.2 Påverkan av parkeringsmöjligheter.  

En exploatering enligt erhållna förslag kommer endast medföra marginella försämringar mot 
idag gällande befintliga parkeringsmöjligheter. Delar av den befintliga grusytan som idag 
används för parkering kommer behöva tas i anspråk för gata till ny padelhall. Någon 
information om att parkeringsplatsen idag har kapacitetsproblem har inte framförts från Säffle 
kommun. 
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Normalt bör behovet av parkeringsplatser för olika etablering beräknas utifrån utredda och 
beslutade parkeringstal. Då användandet att denna typ av anläggning kan variera beroende på 
vad t.ex en friidrottsanläggning innehåller kan inga generella parkeringstal ges utan ett separat 
beslut bör tas i kommunen gällande vilka parkeringsbehov som bör gälla på aktuell plats   

 

4 Förslag på åtgärder och krav i ny detaljplan 

4.1 Trafik 

Utifrån studier av området ses bara två möjliga alternativ för motortrafik att angöra området. 
Antigen att använda den gata som redan finns från Tegnérgatan eller att bygga en ny gata från 
Granvägen i väster och över kullen där padelhallen är tänkt att placeras. En kombination av de 
båda kan också vara ett alternativ där idrottsanläggningen angör från Tegnérgatan och 
Padelhallen från Granvägen  

 

Bild 5 Förslag på åtgärder 

 

 

Förslagen har studerats och då ses det inte lämpligt och/eller kostnadseffektivt att bygga en ny 
gata på mellan 100-200m då det redan finns en befintlig anslutning till Tegnérområdet. 
Problemet gällande att inte kunna separera oskyddade trafikanter om motorfordon på 
anslutningsvägen väger ej upp den kostnad och den påverkan en ny gata skulle ge, se 
nedanstående kapitel. Enda orsaken att anlägga en anslutning från Granvägen skulle vara att 
parkeringsytan för idrottsanläggningen blir för liten och ytan för genomfartsväg till padelhallen 
måste tas i anspråk för parkeringsändamål.  
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4.1.1 Tegnérgatan 

Några åtgärder för att hantera den tillkommande trafiken anses inte nödvändig då den 
tillkommande trafiken inte beräknas ge någon större påverkan på framkomlighet eller 
trafiksäkerhet på gatan. 

4.1.2 Anslutningsväg mellan simhall och förskola 

Befintlig anslutningsväg är som tidigare redovisat 5,5 m bred. Bredden ger inga problem för två 
fordon att mötas även om det är smalt för tunga fordon. Med den typ av verksamhet som är 
tänkt inom detaljplanen ses inte ett möte mellan två tunga fordon som speciellt vanligt. Dock 
kan bredden vara smal vid små horisontalradier. Om inte breddökning sker i dessa kurvor kan 
möte mellan ett tungt fordon och ett annat fordon bli problematiskt. Breddökning så lastbil 
och personbil kan mötas föreslås. 

Som tidigare beskrivits medger inte befintlig bredd någon möjlighet att separera oskyddade 
trafikanter från motorfordon. Ingen möjlighet ses för en breddning mot simhall. I detta fall 
återstår två alternativ. Antigen medges ett intrång på förskolans område för att anlägga en 
separat gc-bana eller så accepteras blandtrafik på sträckan. Tillåts blandtrafik är det viktigt att 
sträckan hastighetssäkras. Detta kan utföras med antingen gupp eller avsmalningar. Vilken typ 
som skulle vara mest lämpad i detta fall får utredas i kommande skeden. En ytterligare orsak 
att hastighetssäkra sträckan är närhet till förskola där barn kan riskera att springa ut i vägen. 

Korsningen Tegnérgatan / Oxelgatan bör justeras i öster så lämpliga kurvradier erhålls och att 
korsningen blir tydlig mot förskolans parkering och övriga ytor.  

 

4.1.3 Anslutningsväg till föreslagen padelhall 

Föreslagen utformning av anslutning till padelhall framgår av Bild 5. Olika sträckningar av 
infartsgata har studerats i utredningen. Målet var inledningsvis att försöka undvika att 
parkeringen till idrottsanläggning blev uppdelad i olika delar. Vidare utredning visar dock att en 
anslutningsgata i utkanten av grusytan dels ger en större totalyta då mer vägutrymme krävs för 
fordon att svänga 90 grader, dels blir korsning/passage med gc-väg otydlig med bl.a. risk för 
skymd sikt. En gatubredd på 6 meters samt en separat gc-väg som går parallellt med gatan, se 
kap 4.3, föreslås. För att minska hastigheten på gatan kan någon typ av hastighetsdämpande 
åtgärd t.ex gupp eller chikan byggas.   

 

4.2 Parkering 

All parkering gällande nyexploatering inom detaljplanen ska ske på egen mark förutom 
parkering för idrottsanläggningen som förutsätts ske på kommunal mark då även 
idrottsanläggningen förutsätts vara en kommunal anläggning. 

Vilken omfattning parkeringsplatser måste vara handikappanpassade har inte studerats i 
denna utredning utan ska följa gällande regelverk och förordningar för respektive verksamhet. 

Både parkeringsförbud och förbud att stanna bör införas för anslutningsgatan mellan 
Tegnérgatan och parkeringen till Tegnérområdet samt anslutningsgatan till padelhallen. Detta 
då den är smal och kan hindra om något större fordon t.ex räddningstjänst måste igenom.  
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4.2.1 Padelhall 

Parkering till padelhall föreslås anläggas i anslutning till hallen. Parkering kan anläggas både på 
norra och östra sidan om föreslagen hall.  

Något representativt parkeringstal för en padelhall har inte hittats. Enligt uppgift från Säffle 
kommun kommer padelhall inrymma 6 banor samt 2 utomhusbanor. Med 4 spelare på varje 
bana skulle totalt 32 personer kunna använda padelhallen samtidigt. Till detta tillkommer 
personal. Med en överlappning mellan speltider anses det maximalt behövas 65-70 
parkeringsplatser. Då man kan anta att vissa samåker och att vissa tar sig till hallen genom att 
gå eller cykla skulle krav på parkeringsplatser eventuellt kunna minskas något. Denna 
utredning kommer ej att föreslå vilket krav som bör ställas på exploatör utan detta överlåts till 
detaljplaneupprättaren.  

Beroende på hur många parkeringar som krävs kan ytan för parkering behöva utökas utanför 
angiven detaljplanegräns. Inom erhållet område har ett förslag med 54st parkeringsplatser 
illustrerats. Med ett ökat detaljplaneområde enligt bild 5, skulle 54 parkeringsplatser vara 
möjliga. 

 

4.2.2 Idrottsanläggning 

Parkering till idrottsanläggning föreslås anläggas på den befintliga grusytan söder om 
simhallen. Hur stor parkeringsyta som behövs för idrottsanläggningen är beroende på vad den 
ska innehålla. Som tidigare beskrivet finns ej något representativt parkeringstal för en 
friidrottsanläggning utan är beroende på vilken verksamhet som ska bedrivas. 

Framtaget förslag, se Bild 5, rymmer 110 parkeringsplatser. Parkeringen kan disponeras på 
olika sätt och är till stor del beroende på vilka anslutningspunkter och fordon som måste tas sig 
in på området. Det enda som är styrande är att trafiken som skall till padelhallen måste korsa 
området på något sätt och inte får hindras. 

Infart till friidrottsområdet föreslås i parkeringens sydöstra hörn men kan flyttas beroende på 
utformning inne på området. Anslutning för enstaka fordon till skidstugan sker förslagsvis via 
en anslutning med bom till ny gc-väg i parkeringens nordöstra hörn. 

4.2.3 Förskola 

Parkeringen till förskolan föreslås bibehållas i sitt nuvarande läge. Parkeringen vid simhall kan 
användas när förskolans parkering är full. Dock måste passagen mellan simhallens parkering 
och förskolan hastighetssäkras med t.ex fartgupp, se även punkt 4.3  

 

4.3 Oskyddade trafikanter 

Som tidigare beskrivits föreslås blandtrafik på infartsgatan från Tegnérgatan. För att göra gatan 
så trafiksäker som möjligt måste hastigheten hållas nere vilket kan ske med bl.a. gupp eller 
avsmalningar. 

Den genomgående gc-vägen som går i öst-västlig riktning föreslås flyttas något söderut där den 
ska korsa infartsgatan till området. På detta sätts ges större möjlighet att få acceptabel sikt och 
risken att en fordonsförare ej uppmärksammar trafikant på gc-vägen minskas. Även här kan 
åtgärder med t.ex gupp eller avsmalning öka trafiksäkerheten. 
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Enligt uppgift kommer oskyddade trafikanter behöva tas sig mellan Tegnérskolan och 
friidrottsområdet. Likaså kommer oskyddade trafikanter som använder friidrottsområdet ev 
vilja använda omklädningsrum vid simhallen och skolan. För att leda dessa på ett separerat och 
säkert sätt föreslås en gc-väg från gc-anslutningen söder om skolan och simhallen vidare till 
padelhallens parkering och vidare ner parallellt med anslutningsgatan mellan padelhallen och 
friidrottsområdet.   

 

4.4 Kollektivtrafik 

Befintlig busshållplats som idag finns i korsningen Tegnérgatan/Oxelgatan måste flyttas längre 
upp på Tegnérgatan då nuvarande placering kommer hindra den ökade trafiken in till området. 
Exakt placering har inte utretts i denna utredning. 
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Flåvik 1:21 – Nybyggnad av fritidshus 

Sammanfattning 

Till miljö- och byggförvaltningen inkom 2021-04-22 en ansökan om 

förhandsbesked gällande nybyggnation av ett fritidshus på fastigheten Flåvik 

1:21. Den rubricerade fastigheten ligger utom detaljplanerat område.  

Bakgrund 

Det föreslagna fritidshuset placeras enligt ansökan om förhandsbesked och 

den tänkta avstyckningen ligger utom 100 meters gränsen gällande 

strandskyddslinjen. Planerade avstyckningen upptar en yta på ca 2000m2. 

Fritidshuset byggnadsarea planeras till ca 130m2. 

Grannhöran är skickad och har en svarstid för yttrande senast 2021-06-30. 

Beslutunderlag 

Ansökan och ritningar inlämnade 2021-04-22 

Karta daterad 2021-06-09 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge delegation till ordförande i 

nämnden i uppdrag att fatta beslut i ärendet när detta är färdigberett.  

 

 Jimmy Karlsson 

Bygglovshandläggare 
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Bilaga till ansökan om förhandsbesked om bygglov på Flåvik 1:21 

Medgivande från grannfastighet till Flåvik 1:21 

Henrik Mathiesen (781014-9299) och Linda Mathiesen (800904-6288) har för avsikt att söka 

förhandsbesked om bygglov hos Säffle kommun på fastigheten Flåvik 1:21 enlig kartbilden nedan. 

Den föreslagna tomten på ca 2000 kvm, kommer sedan att styckas av från Flåvik 1:21. 

 

Den angränsande fastigheten Flåvik 1:23 ägs av Malin och Martin Niklasson. 

Härmed intygar Malin Niklasson (760126-6245) och Martin Niklasson (750811-5511) att de inte har 

för avsikt att inkomma till Säffle kommun med synpunkter på den ovan föreslagna tomtplaceringen i 

Henrik och Linda Mathiesens ansökan om förhandsbesked om bygglov på Flåvik 1:21. 
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Bilaga till ansökan om förhandsbesked om bygglov på Flåvik 1:21 

Medgivande från grannfastighet till Flåvik 1:21 

Henrik Mathiesen (781014-9299) och Linda Mathiesen (800904-6288) har för avsikt att söka 

förhandsbesked om bygglov hos Säffle kommun på fastigheten Flåvik 1:21 enlig kartbilden nedan. 

Den föreslagna tomten på ca 2000 kvm, kommer sedan att styckas av från Flåvik 1:21. 

 

Den angränsande fastigheten Flåvik 1:23 ägs av Malin och Martin Niklasson. 

Härmed intygar Malin Niklasson (760126-6245) och Martin Niklasson (750811-5511) att de inte har 

för avsikt att inkomma till Säffle kommun med synpunkter på den ovan föreslagna tomtplaceringen i 

Henrik och Linda Mathiesens ansökan om förhandsbesked om bygglov på Flåvik 1:21. 

 

Signatur:    Signatur: 

 

Namnförtydligande:   Namnförtydligande: 

 

Ort:    Ort: 

 

Datum:    Datum: 

DocuSign Envelope ID: 8739723E-5BE8-4A34-9480-F33411898B76

6/10/2021

Malin Niklasson

Åmål Åmål

6/10/2021

Martin Niklasson
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Marcus Andersson 0533-681742 
 

  
 

 
 
 
  

 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Gaperhult 1:80, 1:81, 1:82 och 1:83– Förhandsbesked 
och strandskyddsdispens för nybyggnad av fyra 
fritidshus.  

Sammanfattning 
Till miljö- och byggförvaltningen inkom 2021-05-20 en ansökan om 
förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av fyra fritidshus på 
fastigheterna Gaperhult 1:80, 1:81, 1:82 och 1:83. De rubricerande 
fastigheterna ligger utanför detaljplanerat område.  

Bakgrund 
Förhandsbesked godkändes vid en tidigare ansökan av Miljö- och 
byggnadsnämnden 2014-06-17/Bygg 2014-157/§85. Då inkom ett antal 
erinran och beslutet överklagades men överklagan avslogs. Inget bygglov 
inkom så därmed har förhandsbeskedet och strandskyddsdispensen gått ut.  
Strandskyddsdispens för de fyra fritidshusen beviljades 2013-06-18. 
 
Nu har en ny ansökan inkommit. 
 
Området är utpekat som LIS-område i kommunens översiktsplan. 
De tänkta fritidshusen ska placeras cirka 40-50 meter från Vänerns 
strandlinje. Strandskyddet är för närvarande förordnat till 100 meter i 
området. Berörda grannar och fastighetsägare har i en skrivelse daterad 
2021-05-24 givits möjlighet att yttra sig över ansökan. En erinran till 
förslaget inkom 2021-06-10.  
 
Området saknar kända naturvärden och utgörs av hygge. En fri passage finns 
fram till stranden och förbi fastigheterna. 

Beslutsunderlag 
Inkomna ansökningshandlingar 2021-05-20. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att förhandsbesked och 
strandskyddsdispens kan beviljas eftersom byggnaderna avses placeras inom 
ett LIS-område förslaget bedöms inte försämra allmänhetens tillgänglighet 
samt förhållandena för växt- och djurliv i området.  
  



Säffle kommun 
Datum 
2021-05-03 

Referens 
B 2021-141 

Sida 
2(3) 

                                                                                                          XXXXXX

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

1. Positivt förhandsbesked beviljas.  
 

2. Miljö- och byggnadsnämnden bestämmer att som tomtplats för 
bostadshusen får tas i anspråk endast det markområde som omslutits 
med röd linje på karta daterad 2021-06-15. 
                  

3.  Avgiften för förhandsbeskedet fastställs till 6 618 kronor. 

Avgiften för strandskyddsdispens är 3 500 kronor. 

Upplysningar 

1. Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas. 
 

2. Sökanden erinras om att den meddelade strandskyddsdispensen upphör 
att gälla om byggnadsarbetena inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från den dag beslutet vinner laga kraft. 
 

3. Sökanden görs också uppmärksam på att länsstyrelsen har rätt att 
överklaga beslutet om strandskyddsdispens. Besvärstiden är tre veckor 
från den dag länsstyrelsen får del av beslutet. 
 

4. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två 
år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. 
Om ingen överklagar beslutet kommer detta beslut att vinna laga kraft, 
fyra veckor efter publiceringsdatum i webbaserade Post- och Inrikes 
Tidningar (PoIT) 
 

5. Avloppslösning ska ansökas till Miljö- och byggförvaltningen. 

  

Beslutet ska skickas till:   
- Sökande (byggherre) 
 
 
Underrättelse om beslutet skickas till ägare av: 
-Gaperhult 1:26 
-Gaperhult 1:62 
-Länsstyrelsen i Värmland 
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TJÄNSTEYTTRANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-06-22 

Referens 
B 2021-142 
MB/2021:97 

 
 
 
 
 

 
Marcus Andersson 0533-681742 
 

  
 

 
 
 
  

 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Kallskog 1:3 – Förhandsbesked nybyggnation av 
fritidshus med komplementbyggnader.  

Sammanfattning 
Till miljö- och byggförvaltningen inkom 2021-05-26 en ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus med komplementbyggnader 
på fastigheten Kallskog 1:3. Den rubricerande fastigheten ligger utanför 
detaljplanerat område.  

Bakgrund 
Det tänkta fritidshuset ska placeras cirka 700 meter öster om landsväg 531. 
Berörda grannar och fastighetsägare har i en skrivelse daterad 2021-05-26 
givits möjlighet att yttra sig över ansökan men ingen erinran mot förslaget 
har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Inkomna ansökningshandlingar 2021-05-26. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att positivt förhandsbesked kan 
beviljas till det tänkta fritidshuset med ovan nämnda beslutsunderlag som 
skäl till beslutet.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

1. Positivt förhandsbesked beviljas.  
                  

2.  Avgiften för förhandsbeskedet fastställs till 6 618 kronor. 

Upplysningar 

1. Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas. 
2. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två 

år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. 
Om ingen överklagar beslutet kommer detta beslut att vinna laga kraft, 
fyra veckor efter publiceringsdatum i webbaserade Post- och Inrikes 
Tidningar (PoIT). 



Säffle kommun 
Datum 
2021-06-22 

Referens 
B 2021-142 

Sida 
2(2) 

                                                                                                          MB/2021:97

  

Beslutet ska skickas till:   
- Sökande (byggherre) 
 
 
Underrättelse om beslutet skickas till ägare av: 
-Kallskog 1:3 
-Kallskog 1:6 
-Kallskog 1:11 
-Kallskog 1:16 
-Snåre 1:4 
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TJÄNSTEYTTRANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-06-14 

Referens 
B2021 – 125 
MB 2021-xxx  

 
Miljö och bygg 
Jimmy Karlsson 0533 - 68 17 72 
Jimmy.karlsson@saffle.se 

 
 
 
 

 
 

 
 Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Krokstad 3:24 – Nybyggnad av fritidshus  

Sammanfattning 
Till Miljö- och byggnadsförvaltningen inkom 2021-05-06 en ansökan 
gällande rivning samt nybyggnation av ett fritidshus på fastigheten Krokstad 
3:24. Den rubricerande fastigheten ligger inom detaljplanerat område.  

Bakgrund 
Det tänkta fritidshuset ska placeras enligt bifogad situationsplan och upptar 
en yta på ca 86m2. Vald placering gör att det nya fritidshuset hamnar på 
prickmark. Berörda grannar har genom signatur ingen erinran mot förslaget.  

Beslutsunderlag 
Inkomna bygghandlingar samt foto från platsen. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att rivningslov/bygglov kan beviljas 
till det tänkta fritidshuset med ovan nämnda beslutsunderlag som skäl till 
beslutet.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

1. Bygglov beviljas. 
 

2.  Avvikelse från gällande detaljplan beviljas 
 

3.  Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig:  
           Mattias Thörner 
           Öcken Storåsen 
           661 92 Säffle 
                                 
4.  Bygglovavgiften fastställs till 9 329 kronor. 

 

 



Säffle kommun 
Datum 
2019-11-29 

Referens 
B2019 - 238 

Sida 
2(2) 

 Upplysningar 

1. Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggförvaltningen har 
lämnat ett startbesked.  
 

2. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta miljö- och byggkontoret 
för att bestämma mötestid. Till mötet ska kontrollansvarig redovisa 
förslag till kontrollplan. 

 
3. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den 

dag som beslutet vinner laga kraft. 
 

Om ingen överklagar beslutet kommer detta beslut att vinna laga kraft, 
fyra veckor efter publiceringsdatum i webbaserade Post- och Inrikes 
Tidningar (PoIT) 

 

  

Beslutet ska skickas till 
-  Sökanden (byggherre) 
-  Mattias Thörner (KA) 
 
 
Underrättelse om beslutet skickas till 
- Krokstad 3:23 & 3:77 
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