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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: Ändring av detaljplan för Säffle 6:47, Säffle kommun 
Fastighetsbeteckning: Delar av Säffle 6:47 och 6:5 
Planens syfte: Planändringen syftar till att möjliggöra för bostadsändamål i befintlig 

byggnad samt att komplettera befintlig parkering i nordväst med 
parkeringsändamål (idag centrumändamål). 

Handläggare: Eva-Marie Samuelson 
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Bilden ovan visar gällande plankarta. Planområdets läge längs Byälven i centrala Säffle är inringat på 
flygfotot på föregående sida. 
 

 

Planens huvuddrag 
Gällande plan omfattar befintlig bebyggelse genom den gamla Länsmansgården, på senare tid nyttjad 
som föreningslokal för bl.a. Länkarna. Byggnaden, som är från 1800-talets andra hälft, ingår i 
kulturmiljöprogrammet för Säffle stadskärna och omfattas av skydds- och varsamhetsbestämmelser i 
gällande plan. Intill Länsmansgården ligger en avloppspumpstation. Planområdet rymmer även 
parkeringsytor, både allmänna och på kvartersmark, samt allmän platsmark i form av park- och 
gatumark.  

Planändringen avser att möjliggöra för bostadsändamål i Länsmansgården samt att komplettera 
befintlig parkering i nordväst med parkeringsändamål (båda medger idag centrumändamål). I övrigt 
bedöms de bestämmelser som ges i gällande plan vara fortsatt aktuella.  

Omfattningen på tillkommande bostäder bedöms vara begränsad (1-2 st bostäder).  

Kommunen, som äger de aktuella fastigheterna, avser att med planändringen inkl. föreslagen 
fastighetsreglering förbereda för en eventuell försäljning av Säffle 6:47.   
 
För fullständig beskrivning av områdets förutsättningar, se planbeskrivning tillhörande Ändring av 
detaljplan för Säffle 6:47. 
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Lokalisering 
Inga andra platser har studerats. 

Platsens förutsättningar 
Planområdet är beläget inne i centrala Säffle, nordväst om Kanaltorget, och intilliggande kvarter 
rymmer bl.a. bibliotek och polisstation. Baksidan av Länsmansgården vetter mot Byälven och det 
allmäntillgängliga Kanalstråket som löper längs vattnet.  

Planområdet omfattas av strandskydd, vilket är upphävt inom kvartersmark i gällande plan. 
Strandskydd återinträder inte vid ändring av detaljplan. 

Gällande detaljplan är i hög grad anpassad efter befintliga förhållanden inom planområdet.  
 

Nuvarande miljöbelastningar 
Inom planområdet finns en avloppspumpstation, för vilken åtgärder kan behöva vidtas av hänsyn till 
luktspridning. E45 passerar över Byälven ca 300 m längre norrut.  
 

Nollalternativ 
Vid ett nollalternativ fortsätter befintlig plan att gälla, vilket medför att Länsmansgården inte får nyttjas 
för bostadsändamål samt att befintlig parkering i nordväst ligger kvar på kvartersmark med 
centrumändamål som användning. 
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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 

Vänern, där Byälven rinner ut, av riksintresse för 
yrkesfisket enligt 3 kap. 5 § miljöbalken.  
Bedömningen görs att den föreslagna 
planändringen inte berörs av riksintresset. 

Friluftsliv 

 X  

Planområdet utgör en del av det geografiska 
området Vänern med öar och strandområden som 
är av riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 
4 kap. 2 § MB. De primära intresseaspekterna är 
båtsport, bad och naturstudier. Bestämmelserna 
utgör inget hinder för utvecklingen av befintliga 
tätorter eller det lokala näringslivet. 
Planändringen bedöms inte påverka riksintresset. 

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 

Planändringen bedöms inte medföra någon 
förändring avseende alstrande av trafik eller 
användning som skulle medföra luftutsläpp. 

Vattenförekomster  
(SFS 2004:660)   X Planändringen innebär inga förändringar på 

någon vattenförekomst. 
Föroreningar i fisk- och 
musselvatten (SFS 2001:554)   X Se ovan. 

Omgivningsbuller (SFS 
2004:675)   X  
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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  

Planområdet omfattas av strandskydd, vilket är 
upphävt inom kvartersmark i gällande plan. 
Strandskydd återinträder inte vid ändring av 
detaljplan. 

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  

Nyckelbiotop   X  
Sumpskog   X  
SKS naturvärden   X  
Våtmark eller myrmark   X  
RAMSAR områden   X  
Skyddsvärda träd 

 X  
Gällande plan omfattar två lövträd som enligt 
bestämmelse ej får fällas. Ändringen medför 
ingen påverkan på gällande planbestämmelse. 

Ändliga naturresurser   X  
Areella näringar   X  
Växtarter och växtsamhällen   X  
Friluftsliv   X  
Annat   X  
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Djurliv  
Påverkar planen: Påverkan Kommentarer 

 Stor Liten Berörs ej 
Artskyddsförordningen 
(2007:845)   X  

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 
 

Instabilitet i mark  
(de geologiska 
grundförhållandena) 

  X 
 

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  

Byälvens nivåer uppmättes vid översvämningen 
november 2011 till ca +47,3 meter (RH 2000) i 
centrala Säffle. Hela planområdet ligger högre än 
den nivån. Av de funktioner som finns inom 
planområdet är befintlig pumpstation och samt 
Länsmansgården känsligast för översvämning.  

Stora delar av avloppssystemet längs Byälven, 
inklusive pumpstationen inom planområdet, 
skulle vara påverkat av översvämning. Eventuellt 
behov och omfattning av åtgärder vid 
pumpstationen behöver studeras i ett större 
sammanhang och hanteras vidare i kommande 
VA-plan. I gällande detaljplan avgränsas ett 
område inom vilket befintlig pumpstation kan 
utvecklas och förbättras. 

Skyfall   X  
Förändrade avrinning eller 
infiltrationsförhållanden   X  
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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  

Inom planområdet, ca 11 m från 
Länsmansgården, ligger en avloppspumpstation. 
Boverket har som riktmärke att det bör vara 50 m 
mellan bostad och pumpstation som betjänar fler 
än 25 personer, varav gällande plan av hänsyn till 
rekommendationen ej medger bostadsändamål. 
 
Bräddning kan förekomma, främst som resultat 
av höga flöden, varvid obehaglig lukt kan uppstå. 
Pumparna i stadshusparken byttes ut under 2014 
i syfte att öka kapaciteten avsevärt (från 210 l/s 
till 450 l/s), vilket i hög grad minskar 
bräddningarna avseende både volym och 
frekvens. Åtgärder på pumpstationen, i form av 
ventilationsfilter, kan krävas för att minska risken 
för spridning av obehaglig lukt vid intilliggande, 
framtida bostad. 

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

  X 
 

Skuggbildning   X  
Kulturmiljö 
Påverkar planen: Påverkan Kommentarer 

 Stor Liten Berörs ej 
Kulturmiljöprogram (KMP) 

 X  

Länsmansgården omfattas av det kommunala 
kulturmiljöprogrammet för Säffle stadskärna 
(Värmlands museum 2014:21). Byggnaden 
representerar villabyggandet vid 1800-talets 
andra hälft i trä samt tjänstemanna- eller 
societetsvillan. Gällande detaljplan tar hänsyn till 
de bevarandevärden som pekas ut i KMP och 
omfattar varsamhets- samt skyddsbestämmelser 
för befintliga förhållanden och 
utseendebestämmelse för tillkommande 
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bebyggelse (carport, förråd el. dyl.).  

Planändringen avser inte att förändra de nu 
gällande bestämmelserna enligt ovan.  

Negativt påverka område med 
fornlämningar eller annan 
kulturhistoriskt värdefull miljö 

  X 
 

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 
landskapsbild/stadsbild 

 X  

En ev. privatisering av fastigheten Säffle 6:47 kan 
medföra att tomten mot vattnet, som idag kan 
upplevas som en sammanhängande del av den 
allmänna grönytan mot Kanalstråket, kan komma 
att omgärdas med staket eller häck.  

Planändringen avser inte att förändra de 
bestämmelser som finns i gällande plan avseende 
varsamhet eller skydd, förbud mot trädfällning 
eller begränsning med prickmark (mark där 
byggnad ej får uppföras) som hindar utbyggnad 
av befintlig byggnad. 

Infrastruktur 
Påverkar planen: Påverkan Kommentarer 

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

  X 
 

Trafikstrukturen   X  
Påverka trafiksäkerheten.   X  
Ge upphov till betydande 
fordonstrafik.    X   
Alstring av avfall   X  
Övrig infrastruktur 

 X  

Befintlig parkering i nordvästra delen av 
planområdet kommer att kompletteras med 
användning P. Planändringen möjliggör (delvis 
pågående) uthyrning av parkeringsplatser för t.ex. 
kontorsändamål (SÄBO, Polisen) samt andra 
ändamål. Delar av parkeringen kan också 
upplåtas som allmänt tillgänglig parkering.  

Planändringen medför att infarten till parkeringen 
måste flyttas då den tas i anspråk av 
kvartersmarken för centrum- och 
bostadsändamål, vilket kommer medföra bortfall 
av ett begränsat antal parkeringsplatser. 
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Parkeringsändamålet vid en användning av 
länsmansgården för bostadsändamål föreslås 
lösas inom (+++++) där markparkering eller 
garage/carport kan anordnas.   

Behov av följdinvesteringar 

 X  

Ny infart till parkeringen i nordväst, flytt av 
belysningsarmatur som påverkas av flytt av infart 
samt ev. omorganisering av parkeringsplatsen 
med breddning, nytt ytskikt samt flytt av bef. 
motorvärmare. 

     
 
 

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  

I planbeskrivningen för gällande plan beskrivs hur 
en indikation kring bullernivåerna utomhus vid 
fasad i planområdet, av hänsyn till E45 ca 300 m 
uppströms Byälven, uppskattats med hjälp av 
appen Nordic Road Noise. Med hastigheten 70 
km/h och en trafikmängd på 8 000 fordon under 
ett årsmedelsdygn har den ekvivalenta nivån i 
planområdet uppskattats ligga runt 54-57 dBA.  

Enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader bör buller från väg inte 
överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en 
bostadsbyggnads fasad. Om uteplats ska 
anordnas i anslutning till bostad bör buller från 
väg vid denna inte överskrida 50 dBA ekvivalent 
ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå. 

Uppskattning av bullernivå i gällande plan från 
2015 bedöms vara fortsatt aktuell. Uteplats kan 
anordnas på byggnadens södra sida (mot gatan 
Stadshusparken) bortvänd från E45. 

Vibrationer som kan störa 
människor   X 

 

Elektriska eller magnetiska fält 
  X 

 

Djurhållning med 
allergirisk   X 

 

Spridning av ämnen från 
samhällets produktion   X 
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Nya ljussken som kan vara 
bländande   X 

 

Negativ inverkan från befintlig 
miljöstörande verksamhet i 
omgivningen 

  X 
 

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 
med transport av farligt gods 

  X 

 

Brandrisk och utrymning (ev. 
samråd med 
Räddningstjänsten) 

  X 
 

Social hållbarhet 
Påverkas planen av:  Påverkan Kommentarer 
 Stor Liten Berörs ej  
Jämställdhet 

 X  

Då den befintliga lokalen idag hyrs ut som 
föreningslokal, är den allmänna tillgängligheten i 
nuläget redan begränsad. En ev. omvandling av 
fastigheten till privatbostad bedöms därav vara 
av begränsad påverkan ur jämställdhetssynpunkt, 
sett till det allmänna intresset. 

Barnens perspektiv 

 X  

Länsmansgården har i nutid nyttjats som 
föreningslokal även för ungdomsverksamhet. En 
omvandling av lokalerna till bostad, innebär att 
befintliga verksamheter behöver flytta till nya 
lokaler. 

Tillgänglighet för personer 
med funktionsvariation 

 X  Hanteras inom ramen för bygglovsprövning och 
säkerställs genom gällande lagstiftning. 

Sammanställning av planens 
påverkan på social hållbarhet 

  X 

Planändringens omfattning bedöms inte påverka 
den sociala hållbarheten i området. En ev. 
privatisering av fastigheten Säffle 6:47 kan 
medföra att tomten mot vattnet, som idag kan 
upplevas som en sammanhängande del av den 
allmänna grönytan mot Kanalstråket, kan 
omgärdas med staket eller häck.  
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Den aktuella grönytan bedöms emellertid vara av 
begränsad omfattning, tillgången på allmän 
parkmark i området bedöms i övrigt som god 
och allmänhetens tillgänglighet längs 
Kanalstråket och övriga befintliga stråk påverkas 
ej.   

 
Samlad bedömning av planens konsekvenser  
Markanvändning Planändringen syftar till att möjliggöra för bostadsändamål i befintlig 

byggnad samt att komplettera befintlig parkering i nordväst med 
parkeringsändamål. Gällande plan är utformad efter befintliga förhållanden 
och planändringen kommer inte medföra någon förändrad 
markanvändning inom planområdet. 

Övriga tillstånd för planens 
genomförande 

Berörs ej.  

Förebyggande och/eller 
kompensationsåtgärder 

Berörs ej. 

Motstående intressen Berörs ej. 
 
 
 

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

• Inga särskilda utredningar bedöms behövas inom ramen för planändringen 
 
 
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 ändring av detaljplan för Säffle 6:47 ej medför betydande miljöpåverkan enligt 
MB kap 6. En miljöbedömning enligt MB 6 kap 11, 12 och 16 §§ bedöms därmed inte behöva göras. 
 
Avstämd med länsstyrelsen 2020-04-01. 
 
2020-04-15 
 
……………………………. 
 

Handläggare  
Eva-Marie Samuelson 
Landskapsarkitekt/Samhällsplanerare LAR/MSA 
SBK Värmland AB 
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