Samrådsredogörelse
Detaljplan friidrott och
padeltennis m.m. Tegnér (del av
Säffle 7:13 och Enkullen 10)
Ett förslag till detaljplan för friidrott och padeltennis m.m., del av
fastigheterna Säffle 7:13 och Enkullen 10, har upprättats. Planområdet är
beläget i sydöstra Säffle stad inom Tegnérområdet.
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheterna möjliggöra uppförande
av
idrottsanläggningar och därmed utveckla och stärka Tegnér som idrotts- och
rekreationsområde. Planen syftar även till att säkerställa område för
befintliga tekniska anläggningar (transformatorstation m.fl.) inom
planområdet. Planförslaget syftar vidare till att säkerställa nuvarande
parkeringsanvändning i korsningen Granvägen/Tegnérgatan samt möjliggöra
för ett iordningställande av en permanent parkering på platsen
Den aktuella planläggningen har delvis stöd i gällande översiktsplan
(inklusive fördjupning av översiktsplanen för Säffle stad.
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 5 juli – 16 augusti 2021. Planen har funnits tillgänglig
för påsyn vid Säffle kommun, Miljö- och byggförvaltningen, Järnvägsgatan 9
samt på kommunens hemsida. Annons om samrådet infördes i
Säffletidningen, NWT och VF.
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 har 6 yttranden inkommit varav 2 från
privatpersoner/föreningar.
Samtliga synpunkter som inkommit finns redovisade i denna
samrådsredogörelse med kommentarer från Miljö- och byggförvaltningen,
Säffle kommun.
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Planbestämmelse om höjdbegränsning införs till granskningsskedet.
Noteras. Planhandlingarna kompletteras med denna upplysning.
Nedan visas en bild på dike som finns i och kring fotbollsplanen. De diken och
våtare sänkor inom planområdet var vid inventeringen torrlagda eller hyste brist
på sådan flora eller fauna eller funktioner att de inte bedömdes uppnå någon
naturvärdesklass. De har enligt utförande naturvärdeskonsult endast en funktion
när det gäller avvattning och dagvattenhantering.
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Resonemang av geotekniska säkerhetsrisker kompletteras inför planens
granskningsskede. Något behov av reglering av byggnaders höjd inom tänkt
område för friidrott behövs inte utifrån geoteknisk synvinkel då grundläggning
ska ske genom spetsbärande pålar. En bestämmelse om höjdbegränsning förs
dock ändå in på 8 meters totalhöjd.
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LANTMÄTERIET

Säffle kommun har kontrollmätt aktuella gränser, samt uppdaterat grundkartans
aktualitet inför granskningsskedet.

YTTRANDEN

KOMMENTARER

Planbeskrivningens genomförandedel har tydliggjorts inför granskningsskedet då viss
otydlighet bedöms ha lett till Lantmäteriets synpunkter. Avsikten är inte att område A
och område B ska regleras till att ingå i en och samma fastighet. Parkeringen (område
B) ska kunna regleras till en egen fastighet för parkeringsändamål och idrottsområde
för padelhall (område A) ska likaså kunna regleras till en egen fastighet för
idrottsändamål.
Text, tabell och fastighetskonsekvenskarta under rubriken ”Fastighetsbildning” har
också uppdateras för ökad tydlighet.
Infart till område för padelanläggning (R1) som i samrådsförslaget har givits en
markanvändning NATUR-mark justeras till att ingå inom (R1) med u-område för
allmänt dike.
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Planbeskrivningen justeras från genomförandeavtal till markanvisningsavtal.
Avsaknaden av redovisning i planbeskrivningen kring markanvisningsavtalet beror
på att detta inte konkretiserats ännu.

Planbestämmelsen n1 finns redovisad på plankartan inom föreslagen
kvartersmark för parkeringsändamål (P) i den norra delen av planområdet.

e-bestämmelsernas respektive tillämpningsområde tydliggörs inför planens
granskningsskede.
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KOMMUNENS FUNKTIONSHINDERKONSULENT, SÄFFLE
KOMMUN

Noteras.
Utformningen av anläggningar inom planområdet kommer att bevakas utifrån
tillgänglighets- och användbarhetssynpunkt inom ramen för
bygglovprövningen.
Parkeringsbehovet för personer med rörelsenedsättning kommer att bevakas
inom ramen för projektering samt bygglovprövning. Inom ramen för denna
kommer även antalet platser samt placeringen av desamma att bevakas.

YTTRANDEN

KOMMENTARER

VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB

Någon ny infart till parkeringen i norr kommer inte att bli aktuell.
E1-området utökas österut enligt Vattenfalls önskemål.
U-områden för befintliga markkabelstråk finns. Ledningar finns även inom allmän
platsmark där u-område ej erfordras.
Planerat område för parkeringsplats är avsett som allmän platsmark – ej
kvartersmark. Det är Säffle kommuns uppfattning att markkabelstråk är vanligt
förekommande inom allmän platsmark och inte står i konflikt med befintlig ledning.
Av denna anledning anser Säffle kommun att denna ledning inte behöver flyttas. Om
påverkan skulle ske i samband med projektering och byggnation av parkeringsplats
inom allmän platsmark och ledningen kan komma att behöva justeras i höjdled ska
Säffle kommun ansvara för flytt av denna efter samråd med Vattenfall.
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NÄRBOENDE 1
Från: Ingegerd Welin Fogelberg
<ingegerd.welinfogelberg@gmail.com>
Skickat: den 1 augusti 2021 12:42
Till: Miljö- och byggnadsnämnden <miljo.bygg@saffle.se>
Ämne: Mb2020-190
Hej
Jag har tagit del av detaljplanförslag för padelbana och
parkering. Jag tycker att förslaget verkar bra, men jag har bara
en liten farhåga gällande parkeringen. Jag hoppas att man
inte asfalterar ytorna utan ser till att man har en beläggning
(grus, plattor, gatsten??) som släpper igenom regnvattnet.
Hälsningar Ingegerd Welin Fogelberg
Enkullen 1,

Synpunkten har stämts av med VA-enheten inom teknik- och
fastighetsförvaltningen. Genomsläppliga ytor är ett sätt att hantera ökad
avrinning i samband med nyexploatering. I aktuellt område har istället
dagvattenmagasin planerats nedströms aktuella ytor som kommer att
utformas och dimensioneras för att medge hårdgöring av desamma
avseende uppfyllande av både utjämnings-och reningskrav. Med andra ord
så har VA-anläggningen anpassats för att medge asfaltering utan
överbelastning av nedströms ledningsnät, vilket i sig anses nödvändigt för
att kunna få en effektiv användning av parkeringsplatser, tillgängliga ytor
för personer med funktionsvariationer med mera.
Skyfallet planerad att tas om hand i förstärkt rinnstråk ut ur området vilket
medför att även kravet avseende hantering av 100-års regnet uppfylls.
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SÄFFLE SKIDKLUBB
Yttrande i anledning av samrådhandling för friidrottsanläggning och padelhall
vid Tegnèrområdet.

Säffle skidklubb har sin klubbstuga och konstsnöanläggning i det aktuella
området och berörs av detaljplanen.
Skidklubben ser positivt på satsningen av fritids och idrottsaktiviteter i
Tegnèrområdet. Vi är dock förvånade över att man inte tar in helheten och den
utveckling av konstsnöanläggning som vi under ett flertal år utrett möjligheter
för. Vi har bland annat uppvaktat dåvarande fritidschef Inge Larsson tillsammans
med Svenska skidförbundets anläggningsansvarige Per-Åke Yttergård och
presenterat en idè för utveckling av anläggningen. Även om positiva tankar
väcktes vid mötet har dock inget hänt från kommunens sidas. Att det även i det
nuvarande planförslaget saknas en tanke om möjlighet till nödvändig utveckling
av skidverksamheten i området är självklart tråkigt.
Nuvarande spårläggning nyttjas flitigt av kommunens innevånare men har sina
kapacitetsbegränsningar. Utrymme saknas för att bredda verksamheten, och med
det även kunna attrahera skidåkande besökare att komma till Säffle.
Säffle skidklubb vill ha en dialog med kommunledning och organisation för
utveckling av konstsnöanläggning i det aktuella området och yrkar på att den
delen, där vi villigt konkretiserar åtgärder, tas med i planförslaget.

För styrelsen i Säffle skidklubb
Bengt Stevensson

En dialog har inletts mellan Säffle skidklubb och Säffle kommun (tjänstepersoner
från Teknik- och fritidsförvaltningen samt Miljö- och byggförvaltningen) genom
ett möte den 9 september 2021.
På mötet diskuterades idéer kring utvecklingen av friluftsområdet, spår,
vattentillförsel samt eventuella intressekonflikter.
Slutsatsen av mötet var att ingen förändring av detaljplaneförslaget erfordras för
att kunna möjliggöra en önskvärt utveckling av skidspår m m inom närområdet.
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Förändringar inför granskningsskedet

Ställningstagande

Planhandlingarna har kompletterats med PM Geoteknik.

Planen bedöms vara redo för granskning enligt PBL 5 kap 18§.

Planbeskrivningen:
•
•
•
•

Kompletteringar har gjorts utifrån PM Geoteknik.
Komplettering kring högsta höjd för bebyggelse inom R1-område
för friidrott.
Förtydligande kring fastighetsbildning och genomförande.
Redaktionella justeringar och förtydliganden

Medverkande tjänstepersoner
Samrådsredogörelsen är sammanställd av stadsarkitekt Daniel Nordholm i
samverkan med planeringsingenjör VA Erik Martinsson, planhandläggare
Annika Sahlén, förvaltningschef miljö- och byggförvaltningen Peter
Pettersson, Säffle kommun.

Plankartan:
•
•
•
•

Utökning av E1-området 2 meter österut
Förändring av föreslagen markanvändning från NATUR till R1
(kopplingen mellan R1-område och P-PLATS)
Kompletterande bestämmelse om byggnadshöjd inom R1-område
för friidrott.
Tydliggörande av tillämpningsområdet för e-bestämmelserna

Säffle den 20 september 2021

