Samrådsredogörelse
Detaljplan för Rotvägen, Säffle
Säffle kommun har arbetat fram ett förslag till detaljplan för Rotvägen i Säffle.
Syftet med planen är att pröva möjligheten att skapa tomter för verksamhetsändamål (icke störande) i ett skyltläge från E45. Hänsyn ska tas till passerande längs E45
och hur området upplevs som en del av den norra entrén till staden. Planen syftar
samtidigt till att möjliggöra för en bättre trafikföring i området genom en förbättrad
gatukorsning där Rotvägen, Stamvägen och Tallvägen möts.
Planförslaget har varit föremål för samråd under tiden 2 maj till 30 maj 2017. Avsikten med samrådet är att synpunkter under samrådstiden ska kunna bidra med
ytterligare kunskap samt ge möjlighet till insyn och påverkan.

Planen har skickats på remiss till Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, Trafikverket,
kommunen samt berörda fastighetsägare, boende och rättighetsinnehavare.
Planförslaget har funnits tillgänglig på miljö- och byggkontoret, biblioteket samt på
kommunens hemsida.
Samtliga inkomna synpunkter under samrådstiden finns redovisade i sin helhet i denna samrådsredogörelse, med kommentarer från Miljö och bygg, Säffle kommun.
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Gestaltning av bebyggelse
Plankartan har kompletterats med bestämmelse om utformning och
placering för att säkerställa god gestaltning samt har planbeskrivningen
justerats med mer utvecklat resonemang och principskiss kopplat till
gestaltning av området.
Kommunikation
Trafikverkets arbete med vägplan ligger inte i fas med planarbetet för
detaljplan för Rotvägen.
Trafikverket har uttryckt att det inte kommer att ske en sådan breddning
av vägområde att inkräktande på planområdet är aktuellt. För att säkerställa att ny bebyggelse placeras utom riskzon mot E45 har anpassning
av byggrätter gjorts för verksamhetsmarken genom bestämmelse om
att byggnad inom ett avstånd på 30 meter från vägområde E45 inte får
uppföras (därmed har skyddsbestämmelser kunnat tas bort). Endast
byggrätt för skylt föreslås närmare (15 meter), eftersom inga människor
avses vistas på platsen (utan här endast ska utgöra plats för skyltning
tillhörande verksamhetsområdet) bedöms avståndet till vägområde
kunna reduceras. Byggrätt för skylt har dock anpassats så att avståndet till vägområdet för E45 omfattar 1,5Xskylthöjden (enligt rekommendation från Trafikverket) vilket säkerställs genom planbestämmelse om
att en maximal höjd på skylt får uppgå till 10 meter.
Bestämmelser om tillståndspliktig zon gäller inte inom områden med
detaljplan eller för åtgärder som kräver bygglov, §47 (1987:459).
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MKN luft
Justerat.
Riskavstånd
Se svar ovan.
Vattenverksamhet
Kommunen bedömer inte att principer för avledning av dagvatten omfattas av markavvattning enligt MB 11 kap. 2§. Åtgärderna syftar inte
till att öka markens lämplighet för bebyggelse eller avvattna mark, utan
endast visa en hållbar lösning för hantering av dagvatten i området.
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TRAFIKVERKET

ÅVS Säffle- Valnäs
Enligt diskussion med Trafikverket bedöms inte detaljplanområdet inkräkta på vägplanområdet, dock kan det resultera i en remsa oplanlagd
mark mellan respektive planområde. I övrigt, se kommentar till Länsstyrelsens yttrande.
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Trafiksäkerhetsavstånd
Planförslaget har justerats och plankartan har kompletterats med en
bestämmelse om att byggnad inom 30 meter från vägområde för E45
inte får uppföras.
Kortaste avstånd mellan körbana E45 och planområdesgräns (kvartersmark) utgör ca 20 m så säkerhetszon (område från körbana E45 som
ska vara fritt från fysiska hinder) om ca 10-11 meter uppnås med marginal.
Bestämmelser om tillståndspliktig zon gäller inte inom områden med
detaljplan eller för åtgärder som kräver bygglov, §47 (1987:459).
Risker
Se svar ovan.
Dagvatten
Planen föreslår inte att vatten leds till E45 vägavattningsdike.
Skylt
Placering av skylt föreslås inom en begränsad yta i höjd med raksträcka på E45. Byggrätt för skylt föreslås med ett avstånd av 15 meter till vägområde (marginal finns för utökning av vägområde utan att
skylten hamnar inom säkerhetszon), eftersom inga människor avses
vistas på platsen (utan här endast ska utgöra plats för skyltning tillhörande verksamhetsområdet) bedöms avståndet till vägområde kunna
reduceras. Byggrätt för skylt har dock anpassats så att avståndet till
vägområdet för E45 omfattar 1,5Xskylthöjden (enligt rekommendation
från Trafikverket) vilket säkerställs genom planbestämmelse om att en
maximal höjd på skylt får uppgå till 10 meter med en bestämmelse om
lägsta höjd på skylttavlans underkant och skyltens läge bedöms inte
stå i konflikt med någon siktlinje. Kommunens bedömning är att uppfö6
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rande av skylt i aktuellt läge inte innebär någon betydande distraktion
eller riskera att påverka trafiksäkerheten. Vidare hantering av skyltens
utformning sker i samband med bygglovsprövning. Planbeskrivningen
har justerats gällande skyltning.

Sammantagen bedömning
Trafikverkets arbete med vägplan ligger inte i fas med planarbetet för
detaljplan för Rotvägen därmed är det begränsat hur mycket de olika
processerna kan samordnas.
Plankarta har justerats med bestämmelse om att byggnad inte får uppföras inom ett avstånd av 30 meter från vägområde för E45.
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LANTMÄTERIET

Plankartan
Plankartan har justerats.
Fastighetsstorlek istället för tomtstorlek
Anledningen till valet att i planbestämmelse använda begreppet tomtmark är att en fastighet kan omfatta större markyta än vad som är beläget inom planområde, varvid en bestämmelse som förhåller sig till fastighetsstorlek kan slå fel och innebära att det går att uppföra en större
andel bebyggelse än vad som avses utifrån arean som planläggs. Med
hänsyn till yttrandet från Lantmäteriet har planbestämmelsen justerats,
men den har justerats till att omfatta ”Marken får bebyggas med högst
50% av fastighetsarea som är belägen inom planområdets gräns”.
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Planbeskrivningen
Planbeskrivningen har justerats i enlighet med ovan.
Synpunkten kring ansvarsfördelning åsyftar en standardskrivning som
inte justeras, dock har förtydligande gjorts under rubriken fastighetsbildning genom ”Fastighetsreglering initieras och bekostas av exploatör”.
Fastigheternas beteckningar har justerats i handlingarna.
Fastighetsförteckningen
Fastighetsförteckningen uppdateras.
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Noterat. Planbeskrivningen har justerats med förtydligande kring ekonomiskt ansvar.
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FÖRÄNDRINGAR INFÖR GRANSKNING
Förslaget till detaljplan har arbetats om och förtydligats sen samrådet. De
större förändringar som gjorts är:
Plankartan
• Justerat planbestämmelse om utnyttjandegrad
• Justerat användningsbestämmelse för kvartersmark
• Skyddsbestämmelser har tagits bort
• Lagt till planbestämmelse om att byggnad inte får uppföras
• Lagt till planbestämmelse om utförande och placering
Planbeskrivningen
• Justerat beskrivning av bestämmelse om utnyttjandegrad
• Justerat genomförandekapitlet gällande ansvar för kostnader
• Justering av fastighetsbeteckningar (Tordyveln 3 och 4)
• Förtydligande och utökad beskrivning av resonemang kring gestaltning
Fastighetsförteckningen har uppdaterats.
I övrigt har redaktionella ändringar gjorts av planen efter inkomna synpunkter.
Granskningshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på biblioteket,
miljö och bygg samt kommunens hemsida.

Ställningstagande

Planen bedöms i och med föreslagna ändringar efter samrådet vara redo
att ställas ut för granskning enligt 3 kap 12§ PBL.

Medverkande tjänstemän

Samrådsredogörelsen är sammanställd av stadsarkitekt Daniel Nordholm
tillsammans med planhandläggare Annika Sahlén och miljö och byggchef
Peter Pettersson.
Säffle den 23 augusti 2017.

