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1. INLEDNING
BAKGRUND
Premium Svensk lax AB (exploatören) planerar att loka-
lisera verksamhet för fi skodling till industriområdet i den 
sydvästra delen av Säffl e stad, vid Säterivägen. Exploatören 
har nu uttryckt ett behov av ytterligare verksamhetsmark.

En lokaliseringsstudie har därför genomförts där ett fl er-
tal platser i kommunen översiktligt har bedömts utifrån 
de parametrar som företaget utryckt som viktigt för en 
utökad etablering, nämligen en yta om ca 15 ha, närhet 
till vattenverk, gärna fl ack terräng och berggrund samt ut-
byggd infrastruktur. Av de områden som bedömdes val-
des två områden som ligger i anslutning till ursprunglig 
lokalisering vara intressanta att arbeta vidare med. 

Kommunen bedömer att det fi nns ett behov av att skapa 
möjlighet för ytterligare industrimark i anslutning till Säff-
le tätort. Oavsett om ett genomförande av en utökning av 
planerad verksamhet för fi skodling sker i detta läge kom-
mer en planläggning av ytterligare industrimark i anslut-
ning till befi ntligt industriområde skapa en planberedskap 
för industri eller verksamhetsetableringar i kommunen.

PLANENS SYFTE
Syftet med planen är att möjliggöra för mark för industri-
ändamål i anslutning till befi ntligt industriområde.

PLANENS HANDLINGAR
Planen omfattar följande handlingar:

1. Denna planbeskrivning
2. Plankarta - juridiskt bindande dokument
3. Undersökning om betydande miljöpåverkan
4. Naturvärdesinventering, 2021-08-26, Henric 

Ernstsson
5. Kulturmiljöutredning, 2021, Värmlands Museum
6. Markteknisk undersökningsrapport, 2022-03-11, 

Tyréns
7. PM bergteknik, 2022-03-11, Tyréns
8. PM dagvatten och skyfall, 2022-03-11, Tyréns
9. PM geoteknik, 2022-03-11, Tyréns
10. PM miljöteknik, 2022-03-11, Tyréns
11. PM trafi k, 2022-03-11, Tyréns
12. PM beräkning av massbalans, 2022-03-11, Tyréns

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

synpunkter.

En fastighetsförteckning upprättas som redovisar fastig-
hetsägare som är berörda av planförslaget. 

PLANFÖRFARANDE OCH TIDPLAN
Planen kommer att handläggas med ett utökat förfarande 
med granskning enligt PBL 2010:900, kapitel 5.

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

Granskning: Planförslaget fi nns 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  2021-06-22
Samrådsskede   april 2022
Granskning    sept 2022
Antagande KF   nov 2022
Laga kraft   dec 2022

PLANDATA OCH MARKÄGO-
FÖRHÅLLANDEN 
Planområdet omfattar ca 35 ha. Fastigheterna som ingår 
i planområdet är Säffl e 6:18 och Gjutaren 4. Kommunen 
äger marken inom planområdet.

Ovan: ungefärligt planområde markerat i rött.

Planbesked
Planuppdrag BygglovGranskningSamråd Antagande Laga kraft
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2. TIDIGARE STÄLLNINGSTA-
GANDEN

PLANUPPDRAG
Miljö- och byggnadsnämnden har 2021-06-22 § 58 be-
slutat att ge Miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att 
upprätta förslag till detaljplan för industrimark, sydvästra 
Säffl e, fi skodling, etapp 2 och 3. 

ÖVERSIKTSPLAN
Den kommuntäckande översiktsplanen (2013) pekar ut 
del av planområdet (mot väster) som utvecklingsområde 
för verksamheter. Föreslagen markanvändning industri 
bedöms här vara förenlig med den kommuntäckande 
översiktsplanen.

Planområdet omfattas av den fördjupade översiktspla-
nen för Krokstad (2005). Den västra delen omfattas av 
rekommendation för framtida mark- och vattenanvänd-
ning för industriområde och värdefullt naturområde i an-
slutning till gång- och cykelväg. Den östra delen omfattas 
av rekommendationer för framtida mark- och vattenan-
vändning för golfbana. Området ligger även i närheten 
av utpekat herrgårdsområde och värdefullt naturområde i 
anslutning till gång- och cykelväg.

Föreslagen markanvändning industri är för del av plan-
området inte förenlig med den inriktning som pekas ut i 
FÖP:en.

DETALJPLANER
Det fi nns fl era detaljplaner som gäller för delar av plan-
området. Dessa är: 

• Detaljplan för Krokstad herrgård 2008-11-27. 
Detaljplanen berör den östra delen av planområdet 
(jordbruksmarken) och kommer innebära ändrad an-
vändning från golfbana och idrott/häst till industri, 
teknisk anläggning samt natur.

• Stadsplan för industriområde i sydvästra delen 
av Säffl e, 1967-11-15. Detaljplanen berör den västra 
delen av planområdet och kommer innebära ändrad 
användning från park och industri till natur och gata. 
Del av kvartersmarken för industri för stadsplanen 
kommer att ändras till gata för att möjliggöra för 
infart till det nya planområdet. Delar av det som i 
stadsplanen är parkmark kommer att övergå till natur 
samt gata.

• Stadsplan för sydvästra delen av Säffl e, 1964-01-
23. Ingen ändring från gällande plan, gatan inom pla-
nen (Pressaregatan) kommer att ersättas med gata i 
pågående plan.

ÖVRIGA PROGRAM OCH POLICYS
En lokaliseringsstudie, Lokaliseringsalternativ fi skodling etapp 
2 och 3, 2021-02-04, togs fram i samband med förfrågan 
om ytterligare verksamhetsmark för fi skodlingen. Studien 
har undersökt ett fl ertal platser i kommunen översiktligt 
utifrån de parametrar som företaget utryckt som viktigt 
för en utökad etablering, nämligen en yta om ca 15 ha, 
närhet till vattenverk, gärna fl ack terräng och berggrund 
samt utbyggd infrastruktur. Av de områden som bedöm-
des valdes två områden ut och de är dessa områden som 
denna detaljplan behandlar. 

UNDERSÖKNING OM BETYDANDE 
MILJÖPÅVERKAN
Enligt gjord undersökning om betydande miljöpåverkan, 
daterad 2022-03-03, bedöms inte föreslagen markanvänd-
ning och genomförandet av detaljplanen medföra sådan 
betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen 
med mark, vatten eller andra resurser att det fi nns krav på 
att göra en miljöbedömning/strategisk miljöbedömning 
enligt PBL eller MB av planen. 

En preliminär bedömning av områdets miljöpåverkan 
gjordes tillsammans med Länsstyrelsen 2020-11-24. Un-
der denna avstämning gjorde Säffl e kommun en prelimi-
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när bedömning om att planen skulle kunna medföra risk 
för betydande miljöpåverkan.

Slutsatsen var att de sakfrågor som bedöms kräva särskild 
utredning eller fördjupning inom ramen för planarbetet är 
påverkan på:

• Naturvärdeinventering

• Geoteknisk utredning 

• Markteknisk undersökning 

• Vatten, spillvatten och dagvatten inkl. påverkan på 
MKN vatten.

• Trafi kutredning inkl buller.

Under arbetets gång med utredningar har berg/geotek-
nik, förorenad mark, trafi k och dagvatten gjort gällande 
att Säffl e kommun har gjort en annan bedömning än då. 
Även frågan om redan detaljplanerad mark för jordbruks-
marken, där annan markanvändning redan är avgjort me-
nar Säffl e kommun att frågan om hushållningsreglerna i 
miljöbalken kopplat till jordbruksmark inte heller är en 
fråga som kräver en samlad bedömning i en miljöbedöm-
ningsprocess till detaljplanen.

3. AVVÄGNINGAR ENLIGT 
MILJÖBALKEN M.FL.

MILJÖBALKEN (MB)
Inom den fysiska planeringen fi nns 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
Planen bedöms uppfylla de allmänna hänsynsreglerna 
genom val av lokalisering med hänsyn till gjord lokalise-
ringsutredning, samt de avvägningar mellan intressen som 
görs inom ramen för planprövningen.

3 kap. MB – Grundläggande bestämmelser 
för hushållning
I miljöbalkens tredje kapitel ges grundläggande bestäm-
melser för hushållning med mark och vattenområden, 
främst riksintressen för naturvården, kulturmiljövården, 
eller friluftslivet som så långt som möjligt ska skyddas från 
åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.

Inga riksintressen enligt 3 kap. berörs.

Ekosystemtjänster
Vid detaljplaneläggning tas ställning till när det är möjligt 
att med hjälp av ekosystemtjänster tillgodose de allmänna 
intressena i 2 kap. PBL och hushållningsbestämmelserna i 
miljöbalkens tredje och fjärde kapitel. Planläggningen ska 
ske med hänsyn till natur- och kulturvärden samt miljö- 
och klimataspekter där ekosystemtjänster kan vara an-

vändbara lösningar.

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-
fi ntliga tätorter eller det lokala näringslivet.

Området omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv för 
Vänern. Stor del av planområdet är avskärmat från stran-
den av gata och planlagd odlingsmark, och även delvis av 
bebyggelse och ny planlagd industrimark. Östra delen av 
planområdet är även det planlagt sedan tidigare för golf-
bana varvid påverkan på riksintresset bedöms liten.

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 trafi k 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 fi nns det sär-
skilda normer för:

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

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

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

Planen kommer att innebära en ökning av hårdgjorda 
ytor i området. Detta kommer att innebära ökade dag-
vattenfl öden och föroreningshalter i dagvattnet. 
För att ta hand om de ökade fl ödena och rena dagvatt-
net innan utsläpp till recipient har en systemlösning 
tagits fram med principiella lösningar utifrån ett
dimensionerande 10-årsregn med klimatfaktor 1,25. 
Dagvattenhanteringen bygger i huvudsak på öppna 
lösningar. Utförda föroreningsberäkningar för om-
råde A (västra området) och B (östra området) visar 
att föreslagen dagvattenrening är tillräcklig för att inte 
försämra eller förhindra möjligheten att uppnå MKN 
för Byälven. För område C (centrala området) bedöms 
oljehalten överskrida jämförelsevärdet, varför en re-
ningsanläggning med oljeavskiljning föreslås.
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MKN för utomhusluft
Det fi nns svenska MKN för den högsta tillåtna halten i 
utomhusluft av kvävedioxid och kväveoxider, svaveldi-
oxid, kolmonoxid, ozon, bensen, fi na partiklar (PM10 och 
PM2,5), bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly i 
utomhusluft.

Planområdet är inte närbeläget någon högt trafi kerad 
väg eller verksamhet med utsläpp som bedöms kunna 
påverka luftkvaliteten. Ytterligare påverkan genom ökat 
luftutsläpp från trafi k 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 2027 om inte särskilda skäl fi nns. MKN inne-
fattar även ett krav på ickeförsämring, vilket innebär att 
vattenförekomstens miljötillstånd inte får försämras till en 
lägre statusklass.

Planområdet är beläget intill Byälven inom delavrinnings-
område som mynnar i Vänern. Byälven har måttlig ekolo-
gisk status och uppnår ej god kemisk status. 

Kravet är att god ekologisk- och god kemisk ytvattensta-
tus uppnås till efter 2027, då det ej bedöms tekniskt möjlig 
att uppnå till 2027.

Kemisk status
Den kemiska statusen för i stort sett alla ytvattenförekom-
ster (sjöar, vattendrag och kustvatten) i Sverige är idag på-
verkad av miljögifter. De överallt överskridande ämnena 
är polybromerade difenyleter (PBDE), kvicksilver och 
kvicksilverföreningar Anledningen är att det under lång 
tid har skett utsläpp, främst från internationella luftned-
fall. Undantaget dessa fi nns inga kända ämnen som påver-
kar sjöns kemiska ytvattenstatus.

Ekologisk status
Vattenförekomsten bedöms ha problem med bristande 
konnektivitet orsakat av en tröskel/regleringsdamm som 
används för slussverksamhet. Statusklassningen av kvali-
tetsfaktorn hydrologisk regim är dålig framförallt genom 
fl ödesregleringar på grund av den rensning som skett som 
har fått till följd att ökad energi frigörs. Detta leder bl.a 
till ökad erosion. Vattenförekomsten har genomgått mor-
fologiska förändringar där påverkning av rensning och 
av verksamheter/markanvändning i vattenförekomstens 
närområde med avsaknad av naturlig strandlinje är särskilt 
framträdande. 

Påverkan från vandringshinder, rensning och/eller regle-
ringspåverkan av vattenförekomsten har påverkat miljön 
så mycket att förutsättningarna för ett varierat och lång-
siktigt hållbart fi sksamhälle inte fi nns. Tidigare näringsbe-
lastning förekommer inte i samma utsträckning. 

Samlad bedömning
Utvidgad verksamhet inom planområdet bedöms inte på-
verka huruvida normerna för god ekologisk status eller 
god kemisk ytvattenstatus för Byälven uppnås år 2027. 
En systemlösning för långsiktigt hållbar hantering av 
spill- och dagvatten har tagit fram i samband med planen. 
Föreslagen lösning innebär att endast olja överskrider 
jämförelsevärderna, alla andra värden påverkas positivt. 
Överskridandet av värdet för olja löses med oljefi lter för 
det område som det berör. Se PM för dagvatten och sky-
fall,  2022-03-11.

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

Med samma motivering som för påverkan på MKN för 
vattenförekomster bedöms inte MKN för fi sk- 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 fl er 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. 
Området bedöms inte påverka eller påverkas av skydd en-
ligt 7 kap MB.
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4. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH 
FÖRÄNDRINGAR

NATUR OCH KULTUR
Mark, vegetation och landskapsbild
Planområdet ligger i Säffl es sydvästra del, och innebär en 
förtätning av befi ntligt industriområde. I de västra delarna 
av planområdet, väster om Industrigatan, består området 
främst av tallskog på en höjdplatå. I området är det relativt 
homogen senvuxen tall men ju längre norr ut i området 
man kommer ju mer diversifi erad är skogen och blir mer 
av blandskogskaraktär med både löv, gran och tall. Längst 
i västsydväst fi nns ett våtare parti med rester av en vå-
tare sänka och våtmark. I öster består området av jord-
bruksmark. Området sluttar huvudsakligen från nordväst 
till sydost mot Byälven. I väster uppgår höjden som mest 
+82 m, medan den östra delen ligger lägre i landskapet 
ner mot +46 m.

Ovan. Höjddata över planområdet.

För planområdet har en naturvärdesinventering genom-
förts. Inventeringen har skett under våren 2021. Inven-
teringen visar på att det fi nns ett mindre områden med 
påtagligt naturvärde samt ett större området med visst na-
turvärde samt 4 värdeelement med visst naturvärde inom 
planområdet. 

Ovan. Bild från västra delen av planområdet

Planförslag
Huvuddelen av skogs- samt jordbruksmarken inom pla-
nområdet kommer vid ett plangenomförande att ersättas 
med tomtmark för industri. Större delen av planområdet 
är idag redan planlagd. I den västra delen är området plan-
lagt för industrimark och i de östra delarna är det planlagt 
för golfbana samt område för idrott/häst-verksamhet. 
Det område inom naturvärdesinventeringen där påtagligt 
naturvärde anträffades ligger inom naturmark för planen 
och bedöms därmed inte påverkas. Även de värdeelemt 
som påträffats hamnar inom naturmarken för detaljpla-
nen. För område där visst naturvärde anträffades kommer 
marken att bearbetas samt exploateras och värdet kommer 
därmed att försvinna. Genomförandet av planen kommer 
att kräva att markens nivåer utjämnas för att kunna ta upp 
de nivåskillnader som fi nns inom området och säkerställa 
ett naturligt möte med höjdsättningen på befi ntlig indu-
strimark. En markmodell i 3D (se bild nedan) har tagits 
fram för område A (västra området) och B (östra områ-
det) för att visualisera hur de föreslagna ytornas utbred-
ning och höjdsättning möter upp omgivningen. 

Ovan. Markmodell i 3D

Nedan. Idéskiss över området med område A, B och C namngivna 
som det hänvisas till i planbeskrivningen samt i utredningarna från 
Tyréns.

Utifrån markmodellerna har ungefärliga behov av 
bergschakt och utfyllnad beräknats och utbredning och 
höjdsättning av område A har optimerats för att uppnå 
massbalans. Alternativa tillfartsvägar till område A har 
förprojekterats för att säkerställa att föreslagen marknivå 
går att nå med acceptabla väglutningar, svängradier och 
erforderliga vilplan.
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Massbalans

För att uppnå massbalans beräknas marknivån inom om-
råde A behöva ligga på ca +76 alt. 76,5 meter. Med en 
marknivå på +76,5 m kan massbalans skapas inom enbart 
område A. Med en marknivå på +76 meter förutsätts att 
område B byggs ut i föreslagen omfattning och att över-
skott från område A kan användas som överbyggnadsla-
ger i område B. 

Område A

För att möjliggöra en yta på ca +76 meter krävs i grova 
drag bergschakt i områdets norra och östra del samt ut-
fyllnad i områdets södra och västra del. I markmodellen 
är ytan helt plan, men i verkligheten kommer den behöva 
luta något åt sydost för att möjliggöra avvattning. 

Område B

Inom område B har marknivån satts till +46,6 meter (n
1
)

vilket är lägsta rekommenderade höjd utifrån översväm-
ningsrisk. I den östra delen av området krävs uppfyllnad 
medan det krävs schaktning i den västra och framförallt 
sydvästra delen. För att möta upp omgivningen på ett na-
turligt sätt rekommenderas att framförallt den sydvästra 
delen av området höjs och fl ackas ut.

För att skapa mjuka övergångar till omgivningen har en 
bestämmelse om (n

3
) att nivåskillnader mot anslutande 

tomtmark och allmän platsmark ska tas upp inom egen 
fastighet. lagts till i plankartan för all kvartersmark. 

Jordbruksmark 
De östra delarna av planen bestå idag av jordbruksmark. 
Enligt 3 kap 4§ Miljöbalken framgår att brukningsvärd 
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller an-
läggningar endast om det behövs för att tillgodose väsent-
liga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses 
på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom 
att annan mark tas i anspråk. Kommunen arrenderar i 
dagsläget ut jordbruksmarken via korttidsarrende. Del av 
jordbruksmarken nyttjas även av Säffl e ridklubb som be-
tesmark under sommaren.

Ovan. Jordbruksmarken inom området.

Planförslag
Planförslaget omfattar mark som nyttjas som jordbruks-
mark. För genomförande av planen krävs att arrendet 

för nyttjandet av jordbruksmarken sägs upp. Marken är 
planlagd för annan användning (golfbana och idrott/häst) 
sedan tidigare (gällande detaljplan vann laga kraft 2008), 
varvid en prövning mot hushållningsbestämmelserna i 
miljöbalken redan har gjorts och bestämmelserna om 
brukningsvärd jordbruksmark enligt 3 kap.4§ miljöbalken 
inte utgör något hinder för planförslaget.1

Geotekniska förhållanden
Planområdet utgörs i område A (västra området) av berg 
i dagen. I område C (centrala området) av tunna osam-
manhängande jordlager ovan berg i dagen. Samt i område 
B (östra området), ner mot Byälven, utgörs området av en 
undergrunden av lera och silt och närmast Byälven sväm-
sediment ovan leran.

Ovan. SGUs jordartskarta med planområdet markerat

Tyréns har genomfört en geoteknisk utredning för plan-
området. Område A och Område C av planområdet be-
döms som lämpliga att bebygga ur geotekniskt perspektiv. 
Fokus för utredning avseende stabilitet har främst varit 
område B ner mot Byälven. Inom undersökt område fö-
rekommer huvudsakligen siltig lera med sand och slitskikt 
ovan ett lager friktionsjord på berg. Det siltiga lerlagrets 
mäktighet varierar generellt mellan 8 och 18 meter. Det 
översta lagret av lera om 0,5-1 m utgörs av hummushal-
tig torrskorpelera. Lerdjupet är störst i de centrala delarna 
av området. Leran klassas som högsensitiv och kvickle-
ra. Ett 0,3-0,4 meter skikt av friktionsjord förekommer 
runt nivå +40 i undersökningspunkterna. Marken är blöt 
och grundvattenytan bedöms ligga ca 0,5 meter under 
markytan. 

Planförslag
Med hänsyn till genomförd geoteknisk undersökning be-
döms goda grundläggningsförhållanden för område A 
och område C. För område B har utbredningen av kvar-
tersmarken minskat från ursprunglig idéskiss för att möta 
rekommendationerna i den geotekniska utredningen samt 
att bestämmelse om att markens höjd inte får vara lägre 
än +46.6 meter (RH2000) över nollplanet (n

1
) för att sä-

1 Dom i MÖÖD 2021-06-15, mål nr P 6258-20

Lera-silt

Berg 
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kerställa översvämningsrisk vid BHF från Byälven. För att 
säkerställa markens stabilitet har bestämmelse om prick-
mark mot fyllningsslänterna samt bestämmelse om att 
markens höjd inte får vara högre än +47 meter (RH2000) 
över nollplanet (n

2
) förts in i planen. Då undergrunden 

i öster är blöt och har låg bärighet rekommenderas att 
fyllning utförs med krossmaterial. Detta regleras med be-
stämmelse om att fyllningsslänten mot öster ska utgöras 
av erosionssäkert material (b

1
).

Risk för ras, skred och erosion
Totalstabiliteten för området bedöms vara tillfredsstäl-
lande. Utifrån genomförd geoteknisk utredninge är slut-
satsen att stabiliteten vid Byälven är tillfredsställande vid 
aktuellt planområde.

Förorenad mark
Inom planområdet fi nns ingen bebyggelse och marken 
bedöms historiskt ha varit skog och jordbruksmark. I 
närliggande industriområde fi nns fl era utpekanden av 
potentiellt förorenade områden med anledning av verk-
samheterna på platsen. En miljöteknisk undersökning har 
genomförts av Tyréns. Det är främst område B (östra de-
len) av planen som är berörd av undersökningen då det 
norr om detta område bedrivits miljöfarlig verksamhet 
under lång tid med risk för föroreningar av framförallt 
lösningsmedel som trikloretylen (TRI) och xylen, metaller 
och PCB. Norr om område C (centrala delen) av plan-
området fi nns en skjutbana med risk för blyföroreningar 
från kulor. Andra vanligt förekommande föroreningar är 
metaller, petroleumämnen och PAH:er. 

Undersökningen påvisades inga förhöjda föroreningshal-
ter i mark eller grundvatten inom de östra delarna av pla-
nen. Den östra delen bedöms därför inte utgöra någon 
miljö- och hälsorisk, men det kan inte uteslutas att förore-
ningar kan förekomma lokalt. 

Generellt uppmättes låga halter av tungmetaller och lätt-
fl yktiga organiska kolväten på fältanalyserna. Lätt förhöj-
da blyhalter uppmättes i jorden i anslutning till skjutbanan 
och lätt förhöjda halter av lättfl yktiga kolväten uppmät-
tes i två av provpunkterna precis ovanpå bergytan, d.v.s. 
i friktionslagret. Generellt har bly goda egenskaper för 
fastläggning i marken och antas därmed inte medföra så 
stor risk för spridning förutom via skjutfältets verksam-
het. Dessutom rinner områdets grundvatten mot nordost, 
d.v.s. bort från området. Blyhalterna upptäcktes främst i 
naturområdet mellan skjutbanan och område A (västra 
delen) i väster(ca. 60 m bred). Det oklart hur långt blyför-
oreningarna har kommit in i det västra området. Kulorna 
kan sprida sig över lång distans, vilket medför stora osä-
kerheter med avseende på markföroreningarnas lokalise-
ring. Med hänsyn till kulfången samt att jorddjupet är be-
gränsat i den bergiga terrängen i anslutning till skjutbanan 
bedöms dock inte kulorna spridit sig över ett större om-
råde. Det kan dock ändå fi nnas en risk för kontakt med 
förhöjda blyhalter i samband med planerad entreprenad. 

De påträffade blyhalterna bedöms därför kunna medföra 
skada för miljön och människors hälsa.

Planförslag 
Med hänsyn till de låga uppmätta föroreningshalterna i 
mark och grundvatten, vilka underskrider Naturvårdsver-
kets riktvärden för MMR, inom det östra området bedöms 
inte föroreningar utgöra någon miljö- eller hälsorisk.

Förorenad mark inom område C som överskrider riktvär-
den för KM eller MKM bör avgränsas innan eller i sam-
band med kommande entreprenad och transporteras till 
en godkänd mottagningsanläggning. Det rekommenderas 
att en kompletterande provtagning och analys med avse-
ende på bly utförs i den ytliga jorden för att underlätta 
både avgränsning av föroreningarna och för den framtida 
entreprenaden, då schaktsanering kan vara utmanande på 
ojämn terräng. Dessutom fi nns stora osäkerheter avseen-
de spridning av bly via skjutbanans verksamhet.

Om markföroreningar påträffas under mark-, spräng-, 
schakt- eller fyllnadsarbete ska tillsynsmyndigheten kon-
taktas enligt miljöbalken 10 kap 11§.  

Radon
I översiktlig markradonkarta för Säffl e kommun är om-
rådet utpekat som ett lågriskområde för markradon. Då 
de västra delarna betår av berg har en radonundersök-
ning genomförts för detta område. Resultatet av utförda 
mätningar visar att marken inom undersökningsområdet 
består av berg med potentiellt låg radonavgång. Vid upp-
krossning och deponering av bergmaterial från detta berg 
kommer materialet att klassas som Normalradonmark, 
detta då gränsvärdena för sprängsten ligger lägre än för 
intakta bergytor. Detta medför att byggnader som uppförs 
ska utföras radonskyddat enligt boverkets rekommenda-
tioner för att undvika radonproblem. Även vid klassifi -
cering av lågradonmark är rekommendationen att man 
utför grundläggning av radonskyddande karaktär. Kravet 
innebär att byggnadsdelar som står i kontakt med jorden 
utformas så att luft från marken förhindras att tränga in i 
byggnaden. Speciell uppmärksamhet måste därvid ägnas 
åt håltagningar i golvet för genomföringar etc. Åtgärder 
för att klara tillåten radonhalt inne i byggnader utförs vid 
projekteringen av nybyggnationen. 

Planförslag 
Markradonundersökning ska göras av byggherren i sam-
band med bygglovsprövning om inte byggnation sker i 
radonsäkert utförande.

Fornlämningar och kulturminnen 
Inga fornlämningar har identifi erats inom planområdet. 
Söder om planområdet fi nns område utpekat i länsstyrel-
sens kulturmiljöprogram för Krokstad gård. En kultur-
miljöutredning har genomförts av Värmlands Museum.  
I planområdets direkta närhet fi nns ett antal lämningar 
registrerade. Sydväst om området är en stensättning 
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(L2005:9942) registrerad samt ett stenbrott (L2005:9903). 
Två torplämningar (L2005:1782 & L2005:1162) ligger 
norr och öster om området. Söder om området fi nns 
ett vägmärke (L2005:1369) registrerat som består av en 
vägvisarsten. 

Kulturmiljöutredningen har funnit att det inom planom-
rådet fi nns ett objekt, bestående av ett gränsmärke som 
klassas som övrig kulturhistorisk lämning. Objektet lig-
ger på en avsats av liten bergsknalle som är omgiven av 
lövsly. Objektet har utifrån historiskt kartmaterial gått att 
belägga från en gräns från år 1798 och år 1831. Gränsen 
är fortfarande en aktiv gräns vilket gör att objektet inte är 
övergivet och därmed inte en fornlämning. 

Ovan. Bild på gränsmärke.

Nedan. gränsmärkets placering i landskapet.

Planförslag 
Alla fornlämningar, såväl kända som okända, är skyddade 
enligt kulturminneslagen. Skulle i samband med exploa-
tering eller andra arbeten fornlämningar eller misstänka 
fornlämningar påträffas skall kontakt tas med tillsyns-
myndigheten, dvs. länsstyrelsen.

Värmlands Museum anser att om objekt 1 (gränsmärket) 

berörs av en framtida exploatering så bör objektet doku-
menteras mer grundligt. Objektet bör mätas in med en 
GPS med GNSS nätverk-RTK, dokumenteras med plan 
– och profi lritningar samt dokumenteras med fotografi er 
efter att närområdet rensats från lövsly. Anledningen till 
den mer utförligare dokumentationen motiveras genom 
gränsmärkets historiska belägg till 1700-talet samt att ob-
jektet upplevs som monumentalt i landskapet. Gränsmär-
ket bedöms dock inte påverkas av planen och är belägen 
inom föreslagen markanvändning NATUR.

BEBYGGELSEOMRÅDEN
Bebyggelse och gestaltning
Inom planområdet fi nns ingen bebyggelse idag. Den väs-
tra delen är belägen i direkt anslutning till industriområdet 
vid Säterivägen. Omkringliggande bebyggelse omfattas 
primärt av industri och verksamheter, men här återfi nns 
även lokaler och övningsytor för Herrgårsdsgymnasiets 
fordons- och transportprogram samt skjutbana. Den 
östra delen är belägen intill vattenverket. De angränsade 
anläggningarna dominerar landskapet med större bygg-
nadskroppar och hårdgjorda ytor. Närmaste bostadshus 
fi nns beläget drygt 300 meter väst om planområdet.

Ovan. Bild över industiområde norr om område i öster.

Planförslag 
Kvartersmarken ges markanvändningen industri (J) där 
högsta byggnadsarea är 60% av fastighetsarean inom an-
vändningsområdet (e

1
). Tabellen redovisar kvartersmar-

kens yta i kvm för respektive område.
Kvartersmark Yta i kvm
Område A 80907 kvm
Område B 82177 kvm
Område C 17311 kvm

Nockhöjden anges till högst 10 meter (h
1
) för område B 

och C för att ta hänsyn till landskapsbilden sett från Byäl-
ven samt Industrigatan. Detta harmoniserar även med in-
dustrimarken norr om området B som har en byggnads-
höjd om 8 meter. För område A är nockhöjden 20 meter 
(h

2
) där landskapsbilden inte anses påverkas på samma 

sätt. Marken inom kvartersmarken ska beredas så att ni-
våskillnader mot angränsande allmän platsmark och an-
nan industrimark ska tas upp inom egen fastighet (n

3
). En 

planbestämmelse om fasadutformning och färgsättning 
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på fasad införs för område B, som föreskriver att fasadma-
terial ska utformas i matt, icke refl ekterande material och 
färgsättas i dova jordartskulörer (f

1
). Syftet med bestäm-

melsen är att minska bebyggelsens dominans i landskapet, 
vilket exempelvis en vit eller ljusgråfasad hade inneburit.

För att intrycket av området sett från östra sidan Byälven 
ska minimeras har en bestämmelse om att träd ska fi nnas 
(plantering

1
) längs med kvartersmarkens gräns i öster 

införts.

Nedan. Planområdets ungefärliga utbredning sett från östra sidan 
Byälven.

Tillgänglighet
Nytillkommande byggnader och tomter ska utformas till-
gängliga för personer med nedsatt rörelse- eller oriente-
ringsförmåga enligt Boverkets föreskrifter. 

Planförslag 
Planområdet bedöms kunna göras tillgängligt så att de 
uppfyller Boverkets föreskrifter.

Skyddsrum
Det fi nns fl ertalet skyddsrum utanför planområdet inom 
angränsande industriområde. Dessa bedöms inte påverkas 
av planens genomförande. 

FRIYTOR
Lek och rekreation
Skogsmark med de funktioner som en skog besitter 
genom möjlighet till lek och rekreation och att det utgör 
en livsmiljö för djur och växter som tillsammans bidrar 
till den biologiska mångfalden idag och för kommande 
generationer kommer att ersättas med industrimark. 
Dock bedöms området med anledning av sin belägen-
het vid befi ntligt industriområde inte nyttjas i någon 
större utsträckning för lek och rekreation varpå påverkan 
begränsas. Mellan Industrigatan och område B går en 
gång-/ridstig. Stigen fortsätter söder ut samt tar av åt 
väster inom planområdets sydvästra delar.

Planförslag 
Ytan mellan Industrigatan och område B planläggs med 

NATUR för att bevara gång-/ridstigen och koppling ge-
nom området samt att minska påverkan för området utpe-
kat med påtagligt naturvärde i naturvärdesinventeringen. I 
planområdets sydvästra delar har kvartersmarken justeras 
för att ridstigen ska ha möjlighet att ligga kvar där den är 
idag.

GATOR OCH TRAFIK 
Gatunät
Planområdet angörs idag från norr via Industrigatan. In-
dustrigatan löper från E45 i nord-sydlig riktning och leder 
bland annat till Krokstad-Duse. Norra delen av Industri-
gatan ligger inom tätbebyggt område med sammanhållen 
bebyggelse bestående av fl erbostadshus, småbostäder, in-
dustri och verksamheter inom skola, handel, föreningsliv 
och dylikt. Längre söderut följer landsbygd med skogs- 
och odlingsmark och längsgående industrier och övrig 
verksamhet. Hastighetsbegränsningen inom utrednings-
området är 50 km/tim med undantag för den södra delen 
av Industrigatan, i höjd med Pressaregatan som har has-
tighetsbegränsningen 70 km/tim. Söder om Pressarega-
tan övergår även Industrigatan från allmän till enskild väg.

En full utbyggnad av planområdet bedöms alstra ca 1700 
fordon/dygn, årsmedeldygnstrafi k (ÅDT). Tillsammans 
med beräknad trafi kalstring från fi skodling etapp 1 inne-
bär detta en trafi kökning på ca 2400 fordon/dygn (ÅDT). 
I stort sett hela trafi kökningen kommer att mynna ut på 
Industrigatan och fördela sig på Säterivägen, Åmålsvä-
gen och vidare norrut mot E45 med anslutande vägar.

Ovan. Utredningsområde för trafi kutredningen längs rödmarkerat 
område
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Planförslag 
Både Industrigatan och Säterigatan är väl anpassade för 
att klara tillkommande trafi k. Belastningsgraden i kors-
ningarna Industrigatan/Säterivägen och Industrigatan/
Åmålsvägen bedöms inte överskridas. Pressaregatan är 
underdimensionerad och bör breddas ca 2 meter till en 
körbana på ca 6,5 meter. Detta möjliggörs inom gatumar-
ken (GATA) för Pressaregatan i planen. Planen föreslår 
även att den del av Industrigatan som innefattas av pla-
nen men som idag har enskilt huvudmannaskap övergår 
till kommunalt huvudmannaskap samt att gatumarken 
(GATA) breddas även här. Tillfatsvägen till område A 
kommer att gå från Industrigatan. Bredden på gatumar-
ken är satt till ca.17 meter för att även kunna inrymma 
öppen dagvattenhantering.

Parkering, utfarter, varumottagning
I dagsläget fi nns det några hundratals parkeringsplatser 
i anslutning till planområdet. De fl esta ligger på privat 
mark och är arbetsplatsparkeringar till verksamheter 
inom planområdets närområde. På Industrigatan som är 
reglerad som huvudled tillåts inte parkering, övriga vägar 
är oreglerade.

Planförslag 
Parkering och varumottagning föreslås ordnas inom kvar-
tersmark. Då högsta byggnadsarea är 60% av fastighet-
sarean inom användningsområdet (e

1
) är det viktigt att 

dimensionera för att erforderliga transport-, vänd- och 
parkeringsytor fi nns för respektive verksamhet och fastig-
het. Höjdskillnader mellan kvartersmark och gata ska tas 
upp och anpassas vid behov på kvartersmark vilket säker-
ställs genom planbestämmelse (n

3
).

Gång och cykeltrafi k
I nuläget saknas ett sammanhängande gång- och cykel-
vägnät för att nå planområdet. Inom planområdet och 
dess närhet är cykeltrafi ken hänvisad till att cykla i bland-
trafi k. Längs med Säterivägen, i anslutning till plankors-
ningen vid järnväg fi nns cirka 300 meter separerad cykel-
väg. Längs med Industrigatan sker cykling i blandtrafi k. 
För cykling mot stadskärnan hänvisas cyklister först till 
cykling i blandtrafi k längs Fabriksgatan och sedan till se-
parerade cykelväg utmed Kungsgatan. Nordväst om plan-
området fi nns separerad cykelväg längs med Åmålsvägen. 

Ovan. Bild över Säffl e cykelvägnät

Industrigatan är utpekad som huvudcykelnät enligt kom-
munens cykelplan framtagen år 2020. I cykelplanen ut-
trycks ett behov att bygga separerad cykelbana längs In-
dustrigatan för att knyta ihop Höglund med stadskärnan. 
Även separerad cykelbana längs Fabriksgatan ingick i för-
slag till utbyggnader av cykelnät.

Planförslag 
Utrymme görs inom gatumarken (GATA) för att även 
inrymma möjlighet till utbyggt gång- och cykelvägnät i 
enlighet med kommunens cykelplan. Det fi nns möjlighet 
att ansluta en GC-väg inom naturmarken i befi ntlig plan i 
väster från Säterivägen i väster för att nå område A.

Kollektivtrafi k
I anslutning till planområdet fi nns en busshållplats, Säffl e 
Industrigatan, som är belägen vid korsningen mellan In-
dustrigatan och Säterivägen. Hållplatsen trafi keras med 
linje 80 som är en lokalbuss, linje 774 som är en regional 
buss och två anropstyrda linjer, 85 och 87. 

Planförslag 
Inga förändringar i och med planen men i och med att 
området byggs ökar underlaget för ökad turtäthet till 
området.

STÖRNINGAR OCH RISKER
Buller
Planområdet är idag berört av buller från omgivande in-
dustriområde samt väg/järnväg.

Planförslag 
Trafi k kommer att genereras till det nya planområdet. 
Markanvändning industri kommer troligtvis att ge upp-
hov till en del tunga transporter. Trafi kmängd och typ av 
transport beror på vilken typ av etablering området får. 
Även viss industriverksamhet kan orsaka buller samt ut-
släpp till luft, även detta beror på vilken typ av verksam-
het som kommer att etablera sig. En trafi kutredningen har 
genomförts av Tyréns som bland annat har undersökt hur 
fl erbostadshusen som ligger i norra delen av Industriga-
tan, vid korsningen mellan Industrigatan och Källegatan 
kan komma att påverkas av de ökade fordonsrörelserna 
till planområdet. Riktvärde för ekvivalent ljudnivå som 
gäller för vägtrafi k är 55 dBA vid bostadsfasad. Den för-
väntade ekvivalenta ljudnivån är cirka 61dBA vilket över-
skrider riktvärdet. Det innebär en ökning i ljudnivå om 
man jämför mot nuvarande trafi kmängder som ger en 
ekvivalenta ljudnivån med cirka 61dBA dock något lägre. 
Bullerökningen bedöms främst bero på samhällsutveck-
lingen i Säffl e i stort och inte trafi kalstringen av den en-
skilda detaljplanen i sig. Detaljplanen i sig bedöms inte ge 
sådana konsekvenser att åtgärder för buller för bostäder 
vid korsningen mellan Industrigatan och Källegatan be-
höver genomföras. Uppkommer det behov kan fl era möj-
liga bullersänkande åtgärder vara möjliga, som exempel-
vis bullerplank, sänkta hastigheter på Industrigatan eller 
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hastighetsdämpande åtgärder som vägbulor. Bedömning 
av eventuell åtgärd samt hantering av detta ombesörjs lö-
pande av gatuenheten på Säffl e kommun.

Vibrationer
Under bygg-och anläggningsarbete kan temporära vibra-
tioner uppstå. Planens genomförande kommer innebära 
sprängningar av berg inom västra och centrala delarna av 
planen. 

Risk för luftföroreningar
Industriverksamhet kan medföra luftutsläpp. Sådan verk-
samhet kräver anmälan eller tillstånd för miljöfarlig verk-
samhet där utsläpp kan regleras. 

Farligt gods
Planområdet är beläget drygt 250 meter ifrån järnvägen, 
vilket bedöms vara ett säkert avstånd avseende olyckor 
på järnvägen med farligt gods. Närmaste farligt godsled 
är E45 vilken ligger ca 1,2 km norr om planområdet.

Planförslag
Det planerade industriområdet bedöms inte orsaka stör-
ningar till omgivningen avseende farligt gods. Det kan bli 
etableringar inom planområdet som kräver tillstånd enligt 
miljöbalken, vilket i senare prövningssteg kan ställa olika 
krav på begränsning av transporter och hantering av far-
ligt gods.

Anmälnings- eller tillståndspliktig 
verksamhet
Enligt miljöbalken är det tillstånds-/anmälningspliktigt 
att bedriva vissa miljöfarliga verksamheter. Anmälnings-
pliktiga verksamheter (s.k. C-verksamhet) anmäls till kom-
munens miljö- och byggförvaltning. Tillståndspliktiga 
verksamheter (s.k. A- och B-verksamheter) prövas hos 
miljödomstolen (A) respektive länsstyrelsen (B).

Utanför planområdet fi nns tre verksamheter som har B 
klassad tillståndspliktig verksamhet.

Planförslag
Planens genomförande bedöms kunna ge goda förutsätt-
ningar för olika typer av industriell verksamhet med olika 
grad av omgivningspåverkan. De tillståndspliktiga verk-
samheter som påverkar sin omgivning mest, skulle kunna 
omfattas av begränsningar, eller rent av kunna bedömas 
som olämpliga för etablering inom planområdet. Denna 
risk är Säffl e kommun medveten om, men bedömer san-
nolikheten för sådana fall som låg samt vid ett inträffat 
utfall som acceptabelt.

Pistolskytteklubb
Centralt i området med anslutning mot Industrigatan 
fi nns Säffl e Pistolskytteklubb. Skytteklubbens verksamhet 
omfattas inte av detaljplanen. 

”Säkerhetsbestämmelser för civilt skytte” (SäkB)2 gäl-
ler för allt skytte på civila skjutbanor med handeldvapen 
samt luftvapen. Skjutning på skjutbana kan endast ske 
med Polismyndighetens tillstånd enligt ordningslagstift-
ningen samt efter anmälan till kommunen enligt miljölag-
stiftningen. Klubben har tillstånd för en 25 m skjutbana. 
Bakom kulfången är det inget riskområde, utan riskom-
rådet slutar där kulfången slutar. Bakom riskområdet ska 
ett varningsområde om minst 5 meter fi nnas som ska ut-
märkas med varningsskyltar. Avståndet från kulfången till 
kvartersmark i väster är ca 80 meter. 

Ovan. Bild på pistolskytteklubbens kulfång. Röd markering på 
bilden visar träffytan.

Översvämningsrisk och skyfall
Området omfattas inte av Länsstyrelsens skyfallskarte-
ring eller kommunens skyfallsmodellering över tätorten. 
En dagvattenutredning och skyfallsanalys har genomförts 
för planområdet. Skyfallsavledningen i området föreslås i 
huvudsak att lösas i samma stråk som dagvattenhantering 
(se Dagvatten).

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Spill- och dricksvatten
Befi ntliga verksamheter i närområdet är anslutna till det 
kommunala vatten- och spillvattenätet. 

Planförslag
Planområdet ska kopplas på det kommunala vatten- och 
spillvattenledningsnätet. 

Dagvatten
En dagvattenutredning har tagit fram som underlag till 
detaljplanen. Området utgörs av kuperad skogsmark och 
fl ackare åker- och betesmark. Området sluttar huvudsak-
ligen från nordväst till sydost mot recipienten Byälven. 
Genomsläppligheten varierar från medelhög i de västra 
delarna med jordtäckta urberg, till låg i de östra delarna 
där ler och silt dominerar. Avrinning sker framförallt ytle-
des men även i diken och bäckar. Det fi nns inga markav-
2 https://www.pistolskytteforbundet.se/app/
uploads/2020/11/S%C3%A4kB_2020.pdf
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vattnings- eller dikningsföretag i området. Höjderna i 
området varierar mellan ca +82 och +46 meter, där de 
lägre delarna i öst riskerar att översvämmas vid höga fl ö-
den i Byälven. Inom utredningsområdet fi nns inga större 
lågpunkter där översvämningar skapas i samband med 
skyfall. 

Planförslag
I samband med planens genomförande ökar dagvatten-
fl ödet och föroreningshalten i dagvattnet. För att ta hand 
om de ökade fl ödena och rena dagvattnet innan utsläpp 
till recipient har en systemlösning tagits fram med prin-
cipiella lösningar utifrån ett dimensionerande 10-årsregn 
med klimatfaktor 1,25. Dagvattenhanteringen bygger i 
huvudsak på öppna lösningar där områdena A (i väst) och 
B (i öst) föreslås avvattnas via diken till en damm i sydöst. 
Detta hanteras inom plankartan genom dike (dike) inom 
NATUR i den södra delen från område A till område 
B, samt längs med gränsen till område B för att ansluta 
till en damm (damm). För att hantera höjdskillnaderna 
och dämpa fl ödeshastigheterna föreslås uppdämda svack-
diken, gärna med växtlighet som kan reducera fl ödeshas-
tigheten ytterligare och tillföra ekologiska och rekreativa 
mervärden. Dammen rekommenderas få en avlång form, 
en permanent vattenyta och riklig växtlighet för att öka 
reningsgraden och den ekologiska funktionen. Dammens 
erforderliga yta uppskattas till ca 3000 m2 med en regler-
volym på ca 3000 m3 vilket kan hantera 70-90% av den 
årliga avrinningsvolymen. 

För område C (centrala) sker avledning via ny ledning till 
befi ntligt dagvattennät i riktning mot nordost. Utförda 
föroreningsberäkningar för område A och B visar att fö-
reslagen dagvattenrening är tillräcklig för att inte försämra 

eller förhindra möjligheten att uppnå MKN för Byälven. 
För området C bedöms oljehalten överskrida jämförelse-
värdet, varför en reningsanläggning med oljeavskiljning 
föreslås.

Dagvattenutredningen har utgått från antagandet om en 
maximal hårdgörningsgrad på 70% av industri- och verk-
samhetstomterna. Detta har reglerats i detaljplanen ge-
nom bestämmelse om att minst 30% av fastighetsarean 
ska vara genomsläpplig (b

2
) 

För att undgå översvämningsrisk från Byälven BHF 46.6 
har markens lägsta höjdnivå regleras med egenskaps-
bestämmelse n1 i öst. 

Områdena A, B och C behöver höjdsättas för att säker-
ställa avrinning i enlighet med principlösningarna i dag-
vattenutredningen. Med föreslagna principlösningar be-
döms inte marknivåerna vara en kritisk faktor för att få till 
en fungerande dagvattenlösning, det bedöms därför inte 
nödvändigt att reglera marknivåer på plankartan. Höjd-
sättningen av kvartersmarken säkerställs av Miljö- och 
byggförvaltningen samt kommunens VA-enhet i samband 
med mark- och/eller bygglovsansökan, studier av nybygg-
nadskarta och anvisningar för VSD-serviser.

Värme
Det fi nns fjärrvärme framdraget till korsningen vid Indu-
strigatan och Säterivägen.

Planförslag
Verksamheternas värmeförsörjning föreslås ske med 
långsiktigt hållbara energilösningar.

Ovan. Principskiss för dagvattenlösning. OOOOOOOOOOOOOOO dddddddddd lllll
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El, telefon och IT
Vattenfall har koncession för elnät inom planområdet. 
Skanova och Vattenfall har ledningar inom planområdet. 
Vattenfall har ledningar som sträcker sig från vattenver-
ket över skytteklubben och vidare norrut. De har även 
ledningar längs med Pressaregatan som sedan går söder 
ut i kanten på jordbruksmarken på västra sidan. Längs 
med Industrigatan har Skanova ledningar samt i kanten 
på jordbruksmarken på västra sidan. 

Planförslag
Planområdet ansluts till befi ntligt elnät, utrymme för detta 
ges inom hela kvartersmarken genom bestämmelse (E) 
teknisk anläggning.

Vid behov av fl ytt av ledningar tas kostnaden av den som 
initierar fl ytten.

Avfallshantering
Avfallshantering sker enligt kommunens renhållningsord-
ning och avfallsplan.

5. KONSEKVENSER AV 
PLANENS GENOM FÖRANDE

Mark som idag är skogsmark och jordbruksmark föreslås 
användas för industrimark. Jordbruksmarken är sedan ti-
digare planlagd för golfbana och idrott/häst verksamhet. 

Landskapsbilden har beaktats i planen genom att föreslå 
en lägre nockhöjd i de östra delarna ut mot Byälven samt 
byggrätten längs med Industrigatan. Höjden harmonise-
rar även med industrimarken norr om området som har 
en byggnadshöjd om 8 meter. För att intrycket av om-
rådet sett från östra sidan Byälven ska minimeras har en 
bestämmelse om att träd ska fi nnas längs med kvarters-
markens gräns i öster införts samt en planbestämmelse 
om fasadutformning och färgsättning på fasad införs för 
område B. Bestämmelsen föreskriver att fasadmaterial 
ska utformas i matt, icke refl ekterande material och färg-
sättas i dova jordartskulörer. Syftet med bestämmelsen 
är att minska bebyggelsens dominans i landskapet, vilket 
exempelvis en vit eller ljusgråfasad hade inneburit.

Vid ett plangenomförande kan nya verksamheter eta-
bleras med närhet till redan befi ntligt industriområde. 
Att skapa ytor för nya, större industritomter ger möj-
lighet för nya företag att etablera sig i Säffl e vilket kan 
skapa nya arbetstillfällen och samtidigt stärka det lokala 
näringslivet.

Planområdet föreslås anslutas till det kommunala 
VSD-nätet.

Dagvattenpåverkan har behandlats på ett ingående och 
omfattande sätt, och de lösningar som föreslås i utförd 
dagvattenutredning har omsatts i detaljplanen vilket 
säkerställer att dagvatten och vattenkvaliteten i recipient 
omhändertas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Ridstigar inom planområdet har säkerställts genom 
planens utformning. Ridklubbens arrende för betesmark 

under sommaren på kommunens mark kommer att för-
svinna och behöver lösas på annan plats.

Trafi kutredning påvisar en begränsad ökning av bul-
ler som främst bedöms bero på samhällsutvecklingen 
i Säffl e i stort och inte trafi kalstringen av den enskilda 
detaljplanen i sig.

Utbredningen av kvartersmarken i detaljplanen har mins-
kat från ursprunglig idéskiss för att möta rekommenda-
tionerna i den geotekniska utredningen samt att lämpliga 
bestämmelser förts in på plankartan för att säkerställa 
markens lämplighet. Genom höjdbestämmelser, fyll-
ningsslänten av erosionssäkert material, samt prickmark.

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 ska tas ut enligt gällande taxa, i samband med 
bygglovprövning. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark såsom ga-
tor och naturområden. 

Ansvarsfördelning
Vad ska göras? Vem gör?
Planarbete Säffl e kommun
Fastighetsbildning Lantmäteriet
Markarbeten/grovplanering tomt Exploatör
Byggnation inom kvartersmark Exploatör
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Flytt av ledningar Exploatör
Utbyggnad av gata Säffl e kommun
VSD-utbyggnad Säffl e kommun

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning
Avstyckning av tomter för industriändamål inom kvarter-
smarken för industri (J) kan ske i enlighet med detaljpla-
nen. Kvartersmarken för respektive område kan komma 
att delas i fl era fastigheter beroende på efterfrågan.

Servitut, gemensamhetsanläggningar, 
samfälligheter och ledningsrätter
Beroende på efterfrågan av tomter kan det vara möjligt 
att fl era mindre tomter styckas av inom kvartersmarken. 
Behov av en lokalgata inom kvartersmark kan då uppstå. 
Då Säffl e kommun inte vet var denna lokalgata skulle 
kunna tänkas dras eller om den ens behövs, fi nns ingen 
bestämmelse om att mark ska vara tillgänglig för gemen-
samhetsanläggning (g). Skulle detta uppstå kan antingen 
en gemensamhetsanläggning inrättas utan bestämmelse 
inför exploateringen, då Säffl e kommun står som enda 
ägare. I sådana fall ska Säffl e kommun initiera och bekosta 
ansökan om- och inrättande av gemensamhetsanläggning. 
Motsvarande lösningar med skafttomter i kvarterens inre 
delar skulle också kunna tillgodoses genom servitut för 
utfart över framförliggande fastighets mark, vilket skulle 
innebära mindre investeringar för kommunen och mindre 
kvartersmark som krävs för gemensamma anläggningar.

Vid behov av fl ytt av ledningar tas kostnaden av den som 
initierar fl ytten. 

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi
Då planen omfattas av kommunalt huvudmannaskap 
innebär det en kostnad för Säffl e kommun att iordning-
ställa den allmänna platsmarken inom planområdet. Ett 
utkast till exploateringskalkyl ska tas fram parallellt med 
detaljplaneprocessen. Intäkter från försäljning av tomter 
kommer att förekomma, men bedöms inte vara fullt kost-
nadstäckande för Säffl e kommun. Avsättning av medel för 
investeringar i kommunen budget behöver reserveras för 
att möjliggöra planens genomförande. För plantering av 
träd inom allmän platsmark i öster ska kostnaderna för 
detta justeras i avtal mellan kommun och byggherre, där 
byggherre ska stå för kostnaden av plantering av träden.

TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska utredningar som har tagits fram som underlag 
för planförslaget är:

1. Naturvärdesinventering, 2021-08-26, Henric 
Ernstsson

2. Kulturmiljöutredning, 2021, Värmlands Museum
3. Markteknisk undersökningsrapport, 2022-03-11, 

Tyréns
4. PM bergteknik, 2022-03-11, Tyréns
5. PM dagvatten och skyfall, 2022-03-11, Tyréns
6. PM geoteknik, 2022-03-11, Tyréns
7. PM miljöteknik, 2022-03-11, Tyréns
8. PM trafi k, 2022-03-11, Tyréns
9. PM beräkning av massbalans, 2022-03-11, Tyréns

TILLSTÅND
Del av planens genomförande kan kräva anmälan eller 
tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. Miljöbalken. 
Ansvar för att ansöka om anmälan eller tillstånd åligger 
kommunen. 

7. MEDVERKANDE 
TJÄNSTEPERSONER

Planbeskrivningen är upprättad av samhällsplanerare 
Anna Lindstedt, SBK Värmland AB, i samarbete med 
Daniel Nordholm, Peter Pettersson och Annika Sahlén, 
Miljö- och byggförvaltningen, Säffl e kommun.  

Medverkat har även tjänstepersoner från Teknik- och fri-
tidsförvaltningen och Kommunledningskontoret.

Säffl  e 2022-03-22

Anna Lindstedt  Daniel Nordholm

Samhällsplanerare Stadsarkitekt

Peter Pettersson  Annika Sahlén

Förvaltningschef   Planhandläggare




