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INLEDNING

BAKGRUND
Gällande plan från 2015 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 kulturmiljöprogram-
met för Säffle stadskärna och omfattas av skydds- och var-
samhetsbestämmelser i gällande plan. Intill Länsmansgår-
den 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. Omfattningen på tillkommande bostä-
der bedöms vara begränsad (1-2 st bostäder). 

Kommunen, som äger de aktuella fastigheterna, avser 
att med planändringen inkl. föreslagen fastighetsregle-
ring förbereda för en eventuell försäljning av Säffle 6:47 
(Länsmansgården).  

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

PLANENS HANDLINGAR
Planen omfattar handlingar enligt lista - se sidan 5. Förslag 
till ändringar redovisas i rött på plankarta samt planbe-
skrivning (följande sidor). 

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

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�

En fastighetsförteckning som redovisar fastighetsägare 
som är berörda av planförslaget upprättas. 

PLANFÖRFARANDE OCH  
TIDPLAN
Planen kommer att handläggas med ett standardförfaran-
de enligt PBL 2010:900, kapitel 5.

Program: Upprättas vid behov där inriktning och omfatt-
ning bestäms.

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 miljö- och byggnadsnämnden.

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

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

Preliminär tidplan - se sidan 20.

PLANUPPDRAG
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2020-02-10 §4 be-
slutat att ge miljö- och byggavdelningen i uppdrag att upp-
rätta förslag till ändring av detaljplan för Säffle 6:47.
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Gällande handlingar från 2015 - plankarta (ovan) och 
framsida av planbeskrivning (till vänster). 
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med ändringar (röda)
(detta dokument) med ändringar (röda)

• Undersökning om betydande miljöpåverkan (BMP)

Planändringen syftar till att möjliggöra bostadsändamål i byggnaden.

Planändringen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.



Riksintressen 

Miljökvalitets
normer 

utomhusluft 

fisk- och mus
selvatten 
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Däremot ligger planområdet inom en miljö som uppmärksammats i det 
regionala kulturmiljöprogrammet. Plangenomförande syftar till att bevara 
befintlig bebyggelse och bedöms inte komma att skada kulturmiljön. 
Den berörda fastigheten ligger i Stadshusparken. Parken har genom sin 
storlek en begränsad funktion som grönområde. 

Enligt 3 kap. 5-8 §§ och 4 kap. miljöbalken kan områden av särskild be
tydelse ur ett nationellt perspektiv vara av riksintresse. Områden av riks
intresse ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra, skada 
eller motverka dem. Staten kan ingripa mot exploateringsföretag eller 
andra ingrepp som kan påtagligt skada riksintressen. 
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 § miljöbalken. De primära intresseaspekterna är båtsport, bad 
och naturstudier. Bestämmelserna utgör inget hinder för utvecklingen av 
befintliga tätorter eller det lokala näringslivet. 
Vidare är Vänern, där Byälven rinner ut, av riksintresse för yrkesfisket 
enligt 3 kap. 5 § miljöbalken. 
Bedömningen görs att den föreslagna planläggningen inte kommer att 
hota något av riksintressena. 

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som regleras med 
stöd av 5 kap. miljöbalken. Idag finns miljökvalitetsnormer (MKN) för ut
omhusluft, för olika föreningar i fisk- och musselvatten, omgivningsbuller 
samt för vattenförvaltningen. 

Idag finns miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft vad gäller partiklar 
(PM 10), kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, bly, bensen, kol
monoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. När det gäl
ler utomhusluft brukar det vara minst skillnad mellan normer och upp
mätta halter av luftföroreningar, i miljöer likt denna, för partiklar, bensen 
och kvävedioxid. Dimensionerande är oftast normerna för partiklar och 
bensen och i andra hand för kvävedioxid. 
I Säffle kommun har mätningar gjorts i centrum under perioden novem
ber 2003 till och med maj 2004. Syftet med mätningarna var att kartlägga 
luftkvaliteten i förhållande till MKN för partiklar, kvävedioxid och bensen. 
För partiklar överskreds den s.k. övre utvärderingströskeln vilket enligt 
förordningen innebär fortsatta mätkrav föreligger, övriga värden låg un
der MKN. 
Av de faktorer som är lättast att påverka har trafikmängden störst bety
delse. Den enskilt mest effektiva åtgärden för att reducera halten partik
lar torde, enligt olika försök, vara att minska dubbdäcksanvändningen. 
Planläggningen innebär inte att trafiken ökar eller några andra föränd
ringar som innebär ökade utsläpp till luft. 

Planområdet ligger vid Byälven som mynnar i Vänern inom Göta älvs 
huvudavrinningsområde. Vänern ingår i Naturvårdsverkets förteckning 
över fiskvatten som ska skyddas. 
Vänern klassas som laxfiskvatten och då avser miljökvalitetsnormerna 
parametrarna temperatur, upplöst syre, pH-värde, uppslammade fasta 
substanser, syreförbrukning, nitriter, fenolföreningar, mineraloljebase-
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En fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Säffle stad antogs av kommun-
fullmäktige den 4 december 2017. För det aktuella området anges centrum-
användning (inkluderar bostäder, kontor, handel, besöksanläggningar, par-
kering, vattenområde och skola). Ändringen är förenlig med FÖP Säffle stad.
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I samband med ändringen av detaljplanen har en undersökning om bety-
dande miljöpåverkan gjorts. Undersökningen visar på att planens konse-
kvenser fortsatt inte bedöms medföra en risk för betydande miljöpåverkan.

Strandskyddet upphäv-
des åter inom kvartersmark i numera gällande detaljplan. Strandskyddet 
återinträder inte vid ändring av detaljplan.

omfattades tidigare 

Planförslaget för gällande plan 
antogs av kommunfullmäktige 2015-03-30. Planens genomförandetid är 
10 år från den dag planen vann laga kraft (2015-04-23) och pågår därmed. 
Denna planändring ska omfattas av samma (nu gällande) genomförandetid.
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Träden längs med gång- och cykelvägen i sydost är pilar, fyra till 
antalet, planterade i rad och av sort likt den rad av något större pilträd 
som står längs Kanalstråket. Trädraderna längs Kanalstråket samt 
GC-banan bedöms utgöra allé och omfattas därmed av generellt biotop-
skydd. Förslaget till planändring bedöms dock inte påverka alléträden, 
då samtliga står på kommunal mark och risk för ingrepp som medför 
markarbeten i rotzon torde vara begränsade. 



markradon 

stabilitet 

förorenad mark 

fornlämningar 

Byälvens nivåer uppmättes vid översvämningen november 2011 till ca 
+47,3 meter (RH 2000) i centrala Säffle och hela planområdet ligger
högre än den nivån.
Av de funktioner som finns inom planområdet är befintlig pumpstation 
och f.d. Länsmansgården känsligast för översvämning. 
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Stora delar av avloppssystemet längs Byälven, inklusive pumpstationen 
inom planområdet, skulle vara påverkat av översvämning. Kommunen 
har i översiktsplanen uppmärksammat ämnet och identifierat ett behov 
av att ta fram en VA-plan. Planen har inte påbörjats än men samarbete 
mellan olika delar av kommunens organisation angående strategi och 
projekt har inletts. 
Eventuellt behov och omfattning av åtgärder vid pumpstationen behöver 
studeras i ett större sammanhang och hanteras i kommande VA-plan. I 
detaljplanen avgränsas ett område inom vilket befintlig pumpstation kan 
utvecklas och förbättras. 

Rekommenderat radonskydd för nybyggnad finns formulerat i Statens 
planverks rapport 59:1982. 
Enligt kommunens översiktliga markradonundersökning utgör det aktu
ella området inte något högrisk- eller eventuellt högriskområde för mark
radon. 
Undersökningen är inte gjord med tillräcklig noggrannhet för att ge någon 
säker vägledning. Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på 
byggplatsen och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger den som ska 
bygga. 

1996 utförde Bohusläns geoteknik ab en översiktlig skredriskkartering på 
uppdrag av Räddningsverket (nuvarande MSB). Planområdet tillhör en 
kategori mark där det normalt krävs att stabiliteten bedöms med hjälp av 
undersökningar och beräkningar. 
Detaljplanen medger i stort sett ingen nybyggnation med undantag av ett 
mindre område avsett för uthus och garage. Kunskaperna bedöms som 
tillräckliga i planskedet. 

Det finns inga historiska eller andra belägg för att det skulle ha förekom
mit någon form av verksamhet inom området som kunnat medföra för
oreningar av marken. 
Om det i samband med exploatering eller andra arbeten skulle påträffas 
markföroreningar eller misstänkta markföroreningar ska kontakt tas med 
tillsynsmyndigheten, dvs. miljö- och byggnadsnämnden, för samråd om 
hur hantering av schaktmassor och sanering ska ske. 
Det finns, enligt fornminnesregistret, ingen kulturhistorisk lämning i, 
eller i anslutning till, planområdet. 
För fornlämningar gäller generellt att, såväl kända som okända, är skyd
dade enligt kulturminneslagen. Skulle det i samband med exploatering 
eller andra arbeten påträffas fornlämningar eller misstänkta fornlämning
ar ska kontakt tas med tillsynsmyndigheten, dvs. länsstyrelsen. 
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Marknivåerna invid Länsmansgårdens fasad varierar från ca +48,20 mot gatan i söder till ca 
+47,80 vid norra fasaden, vilken vetter mot älven. Marken fortsätter sedan att slutta svagt 
mot älven och Kanalstråket, som ligger på ca +47,00 (utanför planområdet). Inmätt tröskel-
höjd vid Länsmansgården ligger på +48,8 resp. +48,9. Som framgår av figurerna på nästa 
sida bedöms nivåskillnaderna vara tillräckliga för att ingen stor påverkan ska uppstå vid ett 
100-årsregn resp. ett 100-årsflöde.
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Inmätta höjder i planområdet (utdrag ur grundkarta, mars 2020). 

Vattendjup

Utdrag ur kommunens VA-databas (20200325) som visar vattendjup för 100-årsregn samt 100-årsflöde.
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Av hänsyn till de kulturhistoriska värdena har planförslaget komplet-
terats med utökad lovplikt för komplementbyggnader (a2) inom kvarters-
marken för centrum och bostäder (CB). Bestämmelsen medför att varken 
attefallshus eller friggebod får uppföras.



14 | Ändring av detaljplan för Säffle 6:47 - Antagandehandling

Planförslaget har kompletterats med utformningsbestämmelse för sta-
ket (f2), vilket ska utföras i smide samt vara svart. Planförslaget har även 
kompletterats med en begränsning av takvinkel inom byggrätt för uthus och 
garage till högst 14 grader (f3). Högsta tillåtna byggnadshöjd inom samma 
egenskapsområde har också sänkts från 3,0 m till 2,5 m.
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Tillgänglighet enligt 
gällande lagstiftning hanteras inom ramen för bygglovsprövning.

Vid användning av 
Länsmansgården för bostadsändamål kan grönytan inom kvartersmarken för centrum samt 
bostäder (CB) privatiseras och nyttjas som friyta/trädgård. Privatiseringen bedöms i viss mån 
kunna bidra till en påverkan på stadsbilden och det intilliggande parkstråket; införda skydds-
bestämmelser av hänsyn till kulturmiljön bedöms emellertid begränsa påverkan. Det centrala 
läget i staden, en ev. uppdelning till lägenheter samt en möjlig kombinerad användning av 
bostads- och centrumändamål bidrar till att planförslagets begränsningar att erhålla en privat 
utemiljö bedöms som rimliga, utifrån rådande förutsättningar.
Parkmark har lagts till för de skyddsvärda träden mot parkeringen i nordväst.
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Strandskyddet upphävdes åter inom kvarters-
mark i numera gällande detaljplan enligt figuren ovan. Strandskyddet  
återinträder inte vid ändring av detaljplan.
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Vid ändring av detaljplanen har parkeringsändamål lagts till inom kvartersmarken för centrum 
i planområdets västra del (CP). Detta har gjorts i syfte att möjliggöra (delvis pågående) uthyr-
ning av parkeringsplatser för t.ex. kontorsändamål (SÄBO, Polisen) samt andra ändamål. Delar 
av parkeringen kan också upplåtas som allmänt tillgänglig parkering. Planändringen medför 
att befintlig infart till parkeringen behöver flyttas, den då tas i anspråk av kvartersmarken för 
centrum- samt bostadsändamål. Ny infart behöver ordnas från samma gata, vilket kommer ge 
ett begränsat bortfall av befintliga parkeringsplatser. 

Parkeringsändamålet vid en användning av länsmansgården för bostadsändamål föreslås lösas 
inom kvartersmark med egenskapen korsmark (+++) öster om själva länsmansgården, där 
markparkering eller garage/carport kan anordnas.

Området har justerats något i läge, för att anpassas efter  
befintlig körväg. 



Störningar 

buller 

lukt 

Teknisk för
sörjning 
dricks- och 
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Omkring 270 meter nordväst om planområdet passerar E45. 
Planeringsmål för god miljökvalitet vid arbetslokaler för ej bullrande verk
samhet har dåvarande vägverket angett i följande riktvärden: 
40 dBA ekvivalentnivå inomhus, och 
65 dBA ekvivalentnivå vid fasad frifältsvärde. 
För att få en indikation på ljudnivån utomhus vid fasad har appen Nordic 
Road Noise använts. Den är baserad på den nordiska beräkningsmodel
len för vägtrafikbuller utifrån Naturvårdsverkets rapport Vägtrafikbuller 
och har utvecklats på akustikavdelningen på Tyrens i Stockholm. I appli
kationen lägger man in trafikflöde och hastighet samt på vilket avstånd 
från vägen man vill få en bullerindikation. 
Med hastigheten 70 km/h och en trafikmängd på 8 000 fordon under ett 
årmedelsdygn ligger den ekvivalenta nivån i planområdet runt 54-57 
dBA. 

Boverket har som riktvärde för skyddsavstånd 50 meter till pumpstation 
som betjänar mer än 25 personer. 
Strax öster om befintlig byggnad, på elva meters avstånd, ligger sedan 
1970 en pumpstation. Bräddning kan förekomma, främst som resultat av 
höga flöden. Det finns ingen tillförlitlig statistik över hur ofta detta sker. 
Pumparna i stadshusparken byts ut under våren/sommaren 2014 i syfte 
att öka kapaciteten avsevärt (från 21 0 1/s till 450 1/s). Detta kommer i hög 
grad minska bräddningarna här avseende både volym och frekvens. 
Med hänsyn till närheten till avloppspumpstationen har bostadsanvänd
ning inte bedömts lämplig att tillåta inom planområdet. 

Befintlig bebyggelse är ansluten till kommunala ledningsnät för dricks
och spillvatten som finns inom området. 

Dagvatten från gatan tas i dag hand om via kommunala dagvattenled
ningar som finns inom området. 
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Kommunen har sedan gällande detaljplan antogs studerat frågan vidare och 
bedömer numera att Länsmansgårdens lämplighet genom detta förslag till 
planändring kan prövas även för bostadsändamål.

Enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
bör buller från väg inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bo-
stadsbyggnads 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, då ökningen av ÅDT på E45 fort-
satt ligger inom uppskattningens marginal på upp till 8000 fordon. Ute-
plats utöver befintlig veranda mot nordost kan anordnas på byggnadens 
södra sida (mot gatan Stadshusparken) bortvänd från E45.
Kompletterande uppskattning har gjorts i samma app samt med samma 
data för att få en indikation om maxvärdet, vilket ligger runt 58-59 dBa.
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Förekomst och problem med lukt i spillvattenpumpstationer är framfö-
rallt beroende av utformning och uppehållstider i anslutande lednings-
nät, samt karaktären på anslutet avloppsvatten. I förekommande fall 
rör det sig om en centralt placerad huvudpumpstation med stor omsätt-
ning av avloppsvatten i både anslutande ledningsnät och pumpstation, 
vilket medför att uppehållstiden är låg. Inga industrier eller andra typer 
av processavlopp av varierande eller problematisk karaktär finns hel-
ler anslutna till pumpstationen. Förekomsten av svavelväte och andra 
biprodukter som ger upphov till luktproblem är därmed mycket låg. Det 
finns inte heller några dokumenterade problem med lukt i aktuell pump-
station, och inga tecken på svavelväteeffekter på installationer i pump-
stationens överbyggnad. Det centrala läget på pumpstationen medför 
också att VA-huvudmannen ej förutser att dessa förutsättningar kommer 
att ändras, och att sådana problem skulle uppkomma i framtiden. 
Nödbrädd för pumpstationen sker ej vid pumpstationen, utan i lednings-
nätet med ett bräddutlopp på ledning som mynnar på botten av Byäl-
ven, ca. 43 meter från planerade bostäder, se figur nedan. På grund av 
utloppets lokalisering avseende avstånd till planerade bostäder, djupet 
på älvbotten, att bräddpunkten är lokaliserad längs en raksträcka längs 
älven med god omsättning, samt den relativt sett höga vattenföringen i 
älven, även vid lågflöde, bedöms det ej föreligga några hälsomässiga 
risker för boende inom planområdet.  
Skulle behov trots allt uppstå, finns möjlighet att utföra åtgärder på 
pumpstationen, i form av ventilationsfilter, för att minska risken för sprid-
ning av obehaglig lukt vid intilliggande, framtida bostad.
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Uppdrag om planläggning Februari 2020
Samrådsskede Vår 2020
Granskning Sommar 2020
Antagande Höst 2020
Laga kraft Höst 2020

Tidplan - 
Process för 
ändring

Planändringen medför att befintlig infart till parkeringen i väster samt intillig-
gande gräsremsa med belysningsarmatur tas i anspråk av kvartersmarken 
för centrum- samt bostadsändamål. Ny infart behöver ordnas från samma 
gata, vilket kommer ge ett begränsat bortfall av befintliga parkeringsplatser. 
Utrymme bedöms finnas att vid omorganisering av parkeringsplatsen flytta 
den närmare Hamngatan för att erhålla mer svängutrymme, befintliga motor-
värmare i anslutande gräsremsa behöver emellertid då flyttas. 

Ledningarna (lågspänning) är förlagda öster om Länsmansgår-
den, väster om gatan. Ledningarna får inte byggas över, marknivån får inte 
ändras och inga övriga åtgärder vilka äventyrar funktion eller drift får vidtas. 
Vid eventuella schaktningsarbeten ska kabelutsättning begäras,  
www.ledningskollen.se. 
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Den återstående genomförandetiden gäller även för planändringen.

6:5

centrum- och parkeringsändamål (CP). 
Fastigheten Säffle 6:47 föreslås regleras så att gränsen stämmer över-
ens med kvartersmarken för centrum- samt bostadsändamål (CB) - se 
illustrationer på nästa sida. Ett alternativ för reglering är att även område 
för centrum och parkering (CP) tas med i 6:47.

Ev. flytt/förändringar av Vattenfalls ledningar utförs av ledningsä-
garen, men bekostas av exploatören.

inkl. ev. boendeparkering.



Illustration över ett förslag till fastighetsreglering. Sammanlagd yta som föreslås regleras till Säffle 6:47 (lila ytor) ≈ 57,2 m2. 
Sammanlagd yta som föreslås regleras till Säffle 6:5 (orange ytor) ≈ 755,5 m2.
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Tänk på att gränserna i kartan inte alltid stämmer överens med verkligheten och de är inte juridiskt gällande. © Lantmäteriet

Fastigheten Säffle 6:47 markerad på ortofoto. Kringliggande fastighet utgörs av Säffle 6:5. (20200330, © Lantmäteriet)
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ÄNDRING - MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Vid upprättandet av planändringen har enhetschefen för miljö- och bygg-
kontoret Peter Pettersson, stadsarkitekt Daniel Nordholm, planerings- 
ingenjör VA Erik Martinsson och gatuchef Niklas Ekberg medverkat.

ÄNDRING - ÖVRIGA MEDVERKANDE
Från SBK Värmland AB har även landskapsarkitekt/samhällsplanerare 
Eva-Marie Samuelson medverkat.
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