Granskningsutlåtande
Ändring av Detaljplan för
värmeverk på Säffle 5:34 mm
En ändring av befintlig detaljplan för värmeverk på Säffle 5:34 mm
behövs för att möjliggöra ett nytt fjärrvärmeverk på fastigheten 5:34 En
planändring som innebär att en högre byggnadshöjd kan tillåtas.
På marken inom planområdet finns idag ett befintligt fjärrvärmeverk
Den aktuella planläggningen har stöd i gällande översiktsplan. Områdets
tänkta användning är även förenlig med fördjupningen av översiktsplanen
för Säffle stad (FÖP).
Planen har skickats på remiss till länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten,
kommunen och angränsande fastighetsägare, rättighetshavare och boende.
Planförslaget har varit föremål för samråd och för att ge alla intresserade
möjlighet att ta del av och ge synpunkter på förslaget fanns handlingen
tillgänglig under tiden 23 december 2019 – 30 januari 2020. Planen har
funnits tillgänglig för påsyn vid Säffle kommun Järnvägsgatan 9, samt på
kommunens hemsida.
Avsikten med samrådet är att synpunkter under samrådstiden ska kunna
bidra med ytterligare kunskap om området samt ge möjlighet till insyn
och påverkan.

Under samrådstiden inkom 9 yttranden varav 0 från privatpersoner.
Efter plansamrådet och inkomna synpunkter har revideringar skett.
Plankartan och Planbeskrivningen har fått en del ändringar och
kompletteringar. De viktigaste ändringar har skett angående gestaltning
och växtlighet.
Granskning av planen har ägt rum under tiden 19 maj till 9 juni 2020.
Planen har åter skickats på remiss och funnits tillgänglig för påsyn vid Säffle
kommun, Järnvägsgatan 9 samt på kommunens hemsida.
Under granskningstiden har 5 yttranden inkommit. Länsstyrelsen,
Lantmäteriet och kommunens funktionshinderkonsulent har inga
kvarstående synpunkter. Trafikverket och Vattenfall och har bla
synpunkter på U-område, växtlighet längs järnvägen samt dagvatten.
Dessa synpunkter besvaras i granskningsutlåtandet. Några redaktionella
ändringar har genomförts i planbeskrivningen.
Samtliga inkomna synpunkter under granskningen finns redovisade i detta
granskningsutlåtande med kommentarer från Miljö- och
byggförvaltningen, Säffle kommun.
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Synpunkten förtydligas i planebeskrivningen under rubriken
Riskutredningen.

Inget svackdike kommer att placeras vid järnvägen. På den hårdgjorda
ytan kommer vattnet ledas i brunnar för att gå vidare i ledningar till
två dammar för att sedan avledas vidare mot Byälven.
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Planbestämmelsen n1 tas bort vid järnvägen. En ny bestämmelse n5
(buskar och klätterväxter får anläggas), läggs till vid järnvägen.

Det nya föreslagna u-området har tagits bort. Den nya ledningens
placering fastställs i projektering. Ett servitut ska upprättas för att
säkerställa rätten för den nya ledningen. Granskningsyttrandet
skickas direkt till exploatören för information

Granskningsyttrandet har skickats direkt till exploatören för
information.
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Plankartan utökas med nödvändigt U-område
Detta skrivs in i planbeskrivningen.
U-området tas bort ut plankartan.

YTTRANDEN

KOMMENTARER

Noteras

YTTRANDEN

KOMMENTARER

Förändringar inför antagandeskedet

Ställningstagande

Planbeskrivningen:

Planen bedöms vara redo för antagande enligt PBL 5 kap 27 §.

Planbeskrivningen kompletteras med informationen enligt kommentarer i
granskningsutlåtandet. Några redaktionella ändringar har genomförts.

Medverkande tjänstemän

Plankartan:
På plankarta tas U-området och planbestämmelsen n1 bort vid järnväg.
Planbestämmelsen n5 läggs till ”Buskar och klätterväxter får anordnas”.
U-området vid transformatorstation utökas.

Granskningsutlåtandet är sammanställt av Peter Pettersson,
Förvaltningschef i samverkan med Annika Sahlén, Planhandläggare och
Daniel Nordholm, Stadsarkitekt, samt Peter Christensen, Planarkitekt
Afry.

Säffle den 12 juni 2020

