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§ 15 Dnr KS/2021:106 

Gemensamt reglemente för Säffle kommuns intresseråd 
2023 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-24 § 80 att ge kommunledningskontoret i 
uppdrag att ”inför kommande mandatperiod, göra en översyn av antal, struktur, 
funktion och uppdrag när det gäller kommunens intresseråd”. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott tillsattes som styrgrupp för utredningen. Ett förslag till nytt 
standardreglemente skickades på remiss till nämnder och berörda föreningar under 
våren 2022. Kommunstyrelsens arbetsutskott har, som styrgrupp, behandlat 
remisserna och lämnar ett reviderat förslag till standardreglemente till 
kommunfullmäktige för antagande. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 173, 2022-12-12. 
Tjänsteyttrande om standardreglemente för kommunens intresseråd, 2022-11-17.  
Standardreglemente för Säffle kommuns intresseråd, förslag reviderat efter 
remissförfarande 
Socialnämndens yttrande, 2022-09-20 
Kulturnämndens yttrande, 2022-10-18 
Miljö- och byggnadsnämndens yttrande, 2022-10-18 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande, 2022-10-19 
Teknik- och fritidsnämnden, 2022-11-23 
Funktionsrätts yttrande, 2022-09-20 
PRO Säffles yttrande, 2022-09-22 
SKPF Pensionärernas yttrande, 2022-09-23 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar enligt följande:  

1. Fastställer ”Standardreglemente för Säffle kommuns intresseråd 2023” 
2. Reglementet ska utgöra ägardirektiv till Säfflebostäder AB i de delar som 

behandlar bolagets deltagande i råden. 
_____________________________
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Standardreglemente för kommunens intresseråd – efter 
remissbehandling hösten 2022 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-24 § 80 att ge kommunledningskon-
toret i uppdrag att ”inför kommande mandatperiod, göra en översyn av 
antal, struktur, funktion och uppdrag när det gäller kommunens intresse-
råd”. Kommunstyrelsens arbetsutskott tillsattes som styrgrupp för utred-
ningen. Ett förslag till nytt standardreglemente skickades på remiss till 
nämnder och berörda föreningar under våren 2022. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har, som styrgrupp, behandlat remisserna och lämnar ett revide-
rat förslag till standardreglemente till kommunfullmäktige för antagande. 

Bakgrund 
Säffle kommun har idag två intresseråd – funktionshinderrådet och pensio-
närsrådet. Senast det gjordes en större översyn av antalet intresseråd, deras 
funktion och reglementen var år 2017. Vid det tillfället avvecklades formellt 
det vilande folkhälsorådet samtidigt som socialnämnden fick i uppdrag att 
inför kommande mandatperiod ta fram en ny folkhälsoplan. I kommunfull-
mäktiges beslut från 2017-09-04 § 102, dnr KS 2016-094 bestämdes även att 
”Nytt ställningstagande gällande kommunens intresseråd ska tas senast hös-
ten 2018 när arbetet med invånardialogerna under 2017 och del av 2018 ana-
lyserats”. Pensionärsrådet lyfte under 2019 frågan om ytterligare förändring 
av sitt reglemente. 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-24 § 80 att ge kommunledningskon-
toret i uppdrag att ”inför kommande mandatperiod, göra en översyn av 
antal, struktur, funktion och uppdrag när det gäller kommunens intresse-
råd”. Kommunstyrelsens arbetsutskott tillsattes som styrgrupp för utred-
ningen. 
I april 2022 beslutade styrgruppen att överlämna ett utkast till standardregle-
mente till kommunstyrelsen för information och diskussion. Kommunstyrel-
sen beslutade 2022-04-11 § 63 att ”lämna utkast till reglemente på remiss 
till samtliga nämnder och berörda föreningar.” 
Vid remisstidens utgång hade yttranden inkommit från Socialnämnden, 
Funktionsrätt Säffle (på uppdrag av Funktionsrätt Säffle, Reumatikerfö-
reningen Säffle, RSMH Säffle, FUB Säffle, Neuro Säffle-Åmål, Hjärt-Lung-
föreningen Säffle, Synskadades Riksförbund Säffle, DHR samt Autism och 
Aspergerföreningen Värmland) PRO Säffle, SKPF Pensionärerna avd 27. Ef-
ter remisstidens utgång har yttrande inkommit från Barn- och utbildnings-
nämnden.  
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Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret, av kommunstyrelsens 
arbetsutskott som styrgrupp samt av kommunstyrelsen 2022-04-11. 
Remissen har skickats ut till samtliga nämnder och till de intresseorganisa-
tioner som idag antingen finns representerade i Funktionshinderrådet eller i 
Pensionärsrådet. 

Beslutsunderlag 
Standardreglemente för Säffle kommuns intresseråd, förslag reviderat efter 
remissförfarande 
Socialnämndens yttrande, 2022-09-20 
Kulturnämndens yttrande, 2022-10-18 
Miljö- och byggnadsnämndens yttrande, 2022-10-18 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande, 2022-10-19 
Teknik- och fritidsnämnden, 2022-11-23 
Funktionsrätts yttrande, 2022-09-20 
PRO Säffles yttrande, 2022-09-22 
SKPF Pensionärernas yttrande, 2022-09-23 

Förvaltningens ståndpunkt 

Utredningen 
I Säffle kommun finns för närvarande ett Funktionshinderråd och ett Pens-
ionärsråd. Reglementena skiljer sig åt till struktur och innehåll. Samtliga pro-
tokoll från råden för de fem senaste åren har gåtts igenom för att undersöka 
deltagande, vilka ärenden som tagits upp och hur de behandlats.  
Under hösten/vintern har kommunledningskontoret genomfört omvärldsspa-
ning kring hur andra kommuner hanterar frågan. Utifrån den information 
som finns dokumenterad på respektive hemsida har ett tjugotal kommuner 
studerats djupare genom att intresserådens reglementen och protokoll gåtts 
igenom. Samtliga 290 kommuners intresseråd har kategoriseras i en tabell 
utifrån informationen på respektive hemsida.  
Information om uppdrag, om utredningsarbetet samt om iakttagelser och pre-
liminära slutsatser har lämnats på funktionshinderrådets sammanträde den 7 
februari och på pensionärsrådets sammanträde den 8 februari. Samtidigt 
anmäldes att utredaren stod till förfogande för ytterligare information och 
dialog med intresseföreningarna. Utredaren träffade Funktionsrätt för ytterli-
gare dialog den 17 februari efter önskemål från föreningen. En av PRO:s 
ledamöter i Pensionärsrådet deltog även vid det tillfället. 
Förslaget till standardreglemente skickades på remiss efter beslut i 
kommunstyrelsen i april. Sista inlämningsdag för remissen sattes till 23 
september. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade som styrgrupp 
inkomna remissvar 10 oktober. 



Säffle kommun 
Datum 
2022-11-17 

 
 

Sida 
3(10) 

 
   

Förslag till standardreglemente 

1. Syfte med kommunens intresseråd 

Förslag till standardreglemente 
xxx-rådet i Säffle kommun är ett organ för samverkan, samråd och informa-
tion i övergripande frågor av särskilt intresse för xxxxxx (grupp av civilsam-
hället ex. pensionärerna) mellan kommunen och xxxxx (ex. pensionärs) or-
ganisationer  i kommunen, grundat på vad som föreskrivs i kommunallagen, 
xxxxlagen, xxxxlagen och FN:s konvention om xxxxxx m.m. Det samlande 
namnet för råden är kommunens intresseråd. 
Information och samråd om kommunens planer för förändringar av sam-
hällsinsatsernas utformning och organisation, i frågor som rör målgruppen, 
ska ske så tidigt att de synpunkter som framförs i intresseråden kan påverka 
ärendets vidare behandling. Intresseföreningarnas företrädare i xxx-rådet 
kan aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. 
Intresseföreningarnas företrädare kan informera om och ge förslag till 
lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som berör målgruppens 
förhållanden i samhället. 

I den nya formuleringen betonas intresserådens syfte som organ för samver-
kan, samråd och information mellan kommunens företrädare och intresse-
organisationens företrädare. Utredningen visar att dagens uppdrag för råden 
som remissorgan är problematisk. Uppdraget finns därför inte med i det nya 
förslaget. Råden är organ utsedda av fullmäktige och som sådana svarar de 
som en samlad funktion vid yttranden. Av protokollen kan man utläsa att 
flera remissyttranden har författats av utskott som endast har deltagande från 
rådens föreningsrepresentanter. Svaren avges dock i rådens namn, vilket in-
nebär att kommunens politiska representanter formellt även står bakom ytt-
randena. För att tydliggöra vilka som lämnat ett remissyttrande föreslås här 
att nämndernas remisser i fortsättning ska skickas direkt till de aktuella före-
ningarna och att dessa skickar in yttrandena i sitt eget namn. Sekreteraren/ 
rådskonsulenten föreslås få i uppdrag att bevaka att remisserna kommer före-
ningarna till kännedom och gör det möjligt för dem att yttra sig. Förslaget är 
även att som Solna kommun lägga fast arbetssättet på den del av kommunens 
hemsida som behandlar råden.  

Remissvaren 
Funktionsrätt konstaterar att de förstår anledningen till varför råden inte kan 
vara remissorgan, men betonar att Funktionsrätt och dess medlemsföreningar 
fortsatt önskar vara remiss- och referensorgan för frågor som gäller 
människor med funktionsnedsättningar. 
PRO Säffle har ett eget heltäckande förslag till reglemente med annan 
indelning än remissförslaget. När det gäller syfte betonar föreningen att 
råden ska förstärka pensionärernas inflytande i frågor som rör pensionärer. 
PRO Säffle önskar att rådets funktion som remissorgan för samtliga 
kommunala frågor som berör äldre kvarstår. 
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Pensionärsrådets nuvarande reglemente 
§ 1 Kommunala pensionärsrådet (hädanefter rådet) ska vara ett remiss- och refe-
rensorgan för samråd före beslut i frågor som rör samhällsutvecklingen och äldre-
omsorgen och i övrigt vara ett organ för ömsesidig information mellan kommunen 
och företrädare för pensionärernas riksorganisationer inom kommunen. Rådet ska 
förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre och ha möjlighet att i ett tidigt 
skede kunna ta del av planerade förändringsprocesser. Rådet ska vara forum för 
opinionsbildning och kunskapsspridning och verka för att pensionärernas och de 
äldres frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering. 

§ 2 Rådets verksamhet avser alla kommunala frågor och verksamheter. Kommunen 
ska i rådet informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av 
olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för kommunens pensionärer. Kommu-
nen ges genom rådet möjlighet att få pensionärsorganisationernas synpunkter på 
olika frågor. 

Funktionshinderrådets nuvarande reglemente 
§ 1 Kommunala funktionshinderrådet (hädanefter rådet) ska vara ett remiss- och 
referensorgan. Nämnderna och dess förvaltningar samt de kommunala bolagen ska 
i ett tidigt skede samverka med rådet i frågor som rör människor med funktionsned-
sättning. Rådet är ett forum för samråd i kommunens pågående planeringsproces-
ser, och är även ett organ för ömsesidig information mellan kommunen och företrä-
dare för handikapporganisationerna i kommunen. 

§ 2 Rådets verksamhet avser hela kommunen.  

§ 3 Rådet behandlar inte ärenden som avser enskilda personer. 

2. Rådets sammansättning 

Förslag till standardreglemente 
För att xxx-rådet ska kunna fånga upp frågor på ett tidigt stadium, i samtliga 
verksamheter i kommunen, består rådet av två ledamöter och två ersättare 
från kommunstyrelsen, en ledamot och en ersättare från respektive barn- och 
utbildningsnämnden, kulturnämnden, miljö- och byggnämnden, socialnämn-
den samt teknik- och fritidsnämnden. Intresseorganisationerna representeras 
av x (x) ledamöter och ersättare som föreslås av de lokala föreningarna i 
kommunen. Kommunstyrelsen utser samtliga ledamöter och ersättare på 
förslag från övriga nämnder, Säfflebostäder AB och 
intresseorganisationerna. Nämnderna och Säfflebostäder AB ska föreslå 
sina representanter ur respektive arbetsutskott eller presidium. En av 
ledamöterna från kommunstyrelsen utses till ordförande och en av 
intresseorganisationernas ledamöter utses till vice ordförande. 
(understruken text är justeringar efter remissrundan) 

Föreningarnas företrädare har, såväl före utredningen startade som under ut-
redningens gång, betonat behovet av att få tillgång till information tidigt i de 
kommunala processerna för att ha möjlighet att påverka utfallet. Faktiskt 
samråd innebär ett givande och tagande av information samt att det finns 
möjlighet att beakta synpunkterna vid avvägning inför beslut. Nuvarande råd 
är knutna till kommunstyrelsen och till socialnämnden. Det mesta av idé- 
och utredningsarbetet sker i kommunens facknämnder. I kommunens hierar-
kiska organisation med flera nivåer kommer besluten oftast till kommun-
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styrelsen i slutskede. Omvärldsspaningen visar att ett antal kommuner har 
valt att bemanna intresseråden med politiska ledamöter från alla eller flera av 
sina nämnder. På så vis finns möjlighet till information i ett tidigare skede i 
ett ärende och även en direkt möjlighet för föreningarna att förmedla sina 
tankar till samtliga nämnder. Som exempel kan nämnas Uppsala, Torsby, 
Årjäng och Partille.  

Remissvaren 
Funktionsrätt betonar vikten av att det är ordinarie ledamöter i nämnderna 
som bemannar råden. Funktionsrätt lyfter även frågan om hur Säfflebostäder 
AB kommer att knytas till råden.  
PRO Säffle föreslår att pensionärsrådet ska bestå av två ledamöter och 
ersättare vardera från Kommunstyrelsen och Socialnämnden. Inga övriga 
politiska ledamöter. Från pensionärsföreningarna föreslå de att PRO Säffle 
får 2 ledamöter och ersättare samt att övriga pensionärsföreningar får 1 
ledamot och 1 ersättare vardera. Dessutom föreslår de att endast 
pensionärsföreningarna ska ha rösträtt i rådet.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott anser att frågeställningarna som 
Funktionsrätt lyfter angående bemanningen är relevanta och förslaget till 
reglemente kompletteras enligt de understrukna texterna i förslaget ovan. 
Reglementet för intresseråden får  beslutas av kommunfullmäktige som 
ägardirektiv till Säfflebostäder AB i den del som gäller bolagets deltagande i 
råden. Förslagen från PRO Säffle om att politiska ledamöter endast ska utses 
från kommunstyrelse och socialnämnd ligger inte i linje med den önskvärda 
breddningen av det politiska deltagandet i råden. Råden är kommunala organ 
tillsatta av kommunfullmäktige för samråd med civilsamhället. PRO Säffles 
förslag att de politiska tillsatta ledamöterna i råden inte ska ha rösträtt vid 
rådens möten blir därmed inte korrekt.  

Pensionärsrådets nuvarande reglemente 
§ 3 Rådet ska vara sammansatt av elva (11) ledamöter och elva (11) ersättare, 
valda för fyra (4) år, sammanfallande med mandatperioden för kommunstyrelse och 
övriga nämnder. Kommunstyrelsen och socialnämnden ska utse vardera två (2) le-
damöter och två (2) ersättare. Pensionärernas sju (7) ledamöter och sju (7) ersät-
tare i rådet utses av pensionärsorganisationer av riksomfattande karaktär, öppen 
för alla, vilka har lokala föreningar i kommunen. Socialnämnden ska utse ordfö-
rande och vice ordförande i rådet, vilka ska utses inom de av socialnämnden valda 
ordinarie ledamöterna. Rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Sekre-
terarskapet sköts av socialnämnden utsedd tjänsteman. Socialnämnden svarar även 
för kansliservice åt rådet. Pensionärsorganisationernas representanter i rådet utses 
av och representerar sina organisationer. Beteckning Datum 2017-09-04 Utgåva 
Sida 3  

§ 4 Förändringar av reglementet sker genom beslut i kommunfullmäktige. 

Funktionärshinderrådets nuvarande reglemente 
§ 4 Rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Rådet ska vara samman-
satt av tio ledamöter och tio ersättare, valda för fyra år, sammanfallande med man-
datperioden för kommunstyrelse och övriga nämnder. Kommunstyrelsen ska utse 
fem ledamöter och fem ersättare. Kommunstyrelsen ska utse ordförande och vice 
ordförande i rådet. Handikapporganisationernas fem ledamöter och fem ersättare i 
rådet utses av och representerar de handikapporganisationer som har lokala före-
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ningar i kommunen. Rådet kan överlåta vissa funktioner till ett arbetsutskott, som 
utses inom rådet och vars arbetsformer och storlek fastställs av rådet. I brådskande 
fall kan arbetsutskottet avge yttrande i rådets ställe.  

§ 5 Förändringar av reglementet sker genom beslut i kommunfullmäktige. 

3. Mandatperiod 

Förslag till standardreglemente 
Rådets mandatperiod följer nämndernas mandatperioder efter allmänna val. 
I det fall ett råd tillsätts efter det att en ordinarie mandatperiod påbörjats 
gäller rådets mandatperiod fram till det att den ordinarie mandatperioden 
avslutas. 

Paragrafen har tillkommit under arbetet med att färdigställa förslaget efter 
remissbehandlingen. 

4. Arvoden 

Förslag till standardreglemente 
Ledamöter och ersättare arvoderas enligt kommunens ordinarie arvodes-
bestämmelser. 

En enklare, rakare och likalydande skrivning föreslås. På annan plats i för-
slaget tydliggörs att de personer som är aktuella för att ta emot arvoden utses 
av kommunstyrelsen oavsett om de är förtroendevalda politiker eller företrä-
dare för intresseorganisationerna. 

Remissvaren 
PRO Säffle föreslår: Såväl ledamöter som ersättare erhåller arvode och 
ersättningar enligt kommunens ersättningsbestämmelser. 
Pensionärsrådets nuvarande reglemente 

Kommunfullmäktige beslutar om arvoden och ersättningar till pensionärsorganisa-
tionernas representanter. 
 
Funktionärshinderrådets nuvarande reglemente 

Kommunfullmäktige beslutar om arvoden och ersättningar till rådets ledamöter och 
ersättare. 

5. Utskott 

Förslag till standardreglemente 
xxx-rådet har rätt att bilda utskott inom sig för beredning av ärenden. Varje 
utskott ska bestå av ledamöter från såväl kommunen som intresseorganisa-
tionerna. 

I pensionärsrådets nuvarande reglemente § 6 och i funktionärshinderrådets 
reglemente § 4 regleras möjligheterna att utse arbetsutskott. Texterna är lika-
lydande. Idag har praxis varit att utse utskott för remissyttranden där endast 
föreningsrepresentanterna ingår. I förslaget till standardreglemente tydlig-
görs att ett utskott behöver utgöras av representanter från bägge parter, såväl 
kommunen som föreningarna, för att kunna sägas representera råden. Dagens 
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arbetssätt medför otydligheter i vem och vad man representerar vid uttalan-
den. 

Remissvaren 
PRO Säffle föreslår att pensionärsrådet endast ska kunna utse ett utskott för 
att utformande av dagordning samt att fatta beslut om delegering av frågor 
av brådskande natur. 
Pensionärsrådets och funktionshinderrådets nuvarande reglementen 
Rådet kan överlåta vissa funktioner till ett arbetsutskott, som utses inom rådet och 
vars arbetsformer och storlek fastställs av rådet. I brådskande fall kan arbetsutskot-
tet avge yttrande i rådets ställe. 

6. Arbetsformer 

Förslag till standardreglemente 
Rådet regleras inte av kommunallagens bestämmelser. Rådet kan aldrig be-
handla ärende som gäller enskild person/personer. 
Rådets sammanträden är som huvudregel inte offentliga. Rådet beslutar 
själv om visst sammanträde eller sammankomst ska vara offentlig. Ej tjänst-
görande ersättare har alltid rätt att närvara och delta i överläggningarna.  
Rådet ska ha fyra fem ordinarie sammanträden om året, varav ett behandlar 
den kommunala budgeten. Det står rådet fritt att komplettera med ytterligare 
möten. Sammanträdesdatum för kommande års ordinarie möten beslutas vid 
det sista mötet för året. 
Ärenden till intresserådets sammanträden kan väckas av samtliga ledamöter 
i rådet. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats 
för sammanträdet. Ordförande och vice ordförande samråder om kallelsen 
före utskick. Kallelse till sammanträde, med tillhörande handlingar, ska 
tillställas varje ledamot och ersättare, och ske senast 14 dagar före 
sammanträdesdatum. I normalfallet tillhandahålls kallelse och handlingar 
elektroniskt. Särskild anpassning av hur handlingar delges kan behöva ske 
utifrån eventuella funktionsnedsättningar. 
Protokollet justeras av ordföranden och ledamot eller tjänstgörande 
ersättare som är utsedd att justera senast 14 dagar efter sammanträdet ägt 
rum. Protokollet ska efter att ha justerats publiceras på kommunens externa 
webbsida. 
Kommunstyrelsen/xxxx-nämnden svarar för rådets sekreterartjänst. 
(understruken text är justeringar efter remissrundan) 

I förslaget till standardreglemente har texten ”rådet kan aldrig behandla 
ärende som gäller enskild person/personer” tagits från funktionshinderrådets 
nuvarande reglemente § 3. Möjligheterna till utskott behandlas på annan 
plats i reglementet. Regler om mötens offentlighet har lagts till. Samma re-
glering av antal sammanträden föreslogs i remissen. Som grundregel föreslås 
att möteshandlingarna ska vara ledamöterna till handa minst 14 dagar innan 
mötesdagen. I dag gäller 14 dagar för pensionärsrådet och 7 dagar för 
funktionshinderrådet. Bestämmelsen om att protokollet ska publiceras på 
kommunens externa webbsida är en anpassning till dagens arbetssätt. 
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Remissvaren 
Funktionsrätt anser att råden bör ha minst fem ordinarie möten per år där ett 
av dem behandlar budget. 
PRO Säffle föreslår fyra möten per år som det utskickade remissförslaget. 
PRO Säffle skriver även i sitt förslag: OBS! beslut som fattas i KPR är 
endast pensionärsorganisationernas synpunkter. 
Kommunstyrelsens arbetskott förordar att förslaget till reglemente justeras 
enligt följande: ”Rådet ska ha fem ordinarie sammanträden per år, varav ett 
sammanträde behandlar den kommunala budgeten”. PRO Säffles förslag, att 
endast pensionärsorganisationernas synpunkter ska beaktas vid beslut i det 
kommunala pensionärsrådet, harmonierar inte med att rådet är utsett av 
kommunfullmäktige för samråd mellan kommunens förtroendevalda och 
pensionärsorganisationerna. 
Pensionärsrådets nuvarande reglemente 
Rådet regleras inte av kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer eller 
beslutsförhet. Rådet ska däremot fastställa sina egna arbetsformer.  

Rådet kan överlåta vissa funktioner till ett arbetsutskott, som utses inom rådet och 
vars arbetsformer och storlek fastställs av rådet. I brådskande fall kan arbetsutskot-
tet avge yttrande i rådets ställe. 

Funktionshinderrådets nuvarande reglemente 
Rådet regleras inte av kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer eller 
beslutsförhet. Rådet ska däremot fastställa sina egna arbetsformer vad gäller exem-
pelvis samverkansråd och ritningsgranskningsgrupp, enligt policy för full delaktig-
het med övergripande funktionshinderpolitiska mål. 

Pensionärsrådets och funktionshinderrådets nuvarande reglementen 

(där funktionshinderrådet avviker från pensionärsrådet visas det inom parentes 
med fet och kursiv stil) 

§ 7 

Vid årets sista sammanträde ska minst fyra (4) sammanträdesdagar fastställas för 
kommande år. Till eventuella övriga sammanträden kallas vid behov. 

§ 8 

Rådets ställningstagande ska redovisas genom protokoll efter varje sammanträde 
och delges rådets ledamöter, kommunstyrelse, socialnämnd samt övriga berörda 
nämnder.  

Protokollet justeras av ordföranden och ledamot eller tjänstgörande ersättare från 
pensionärsorganisationerna som är utsedd att justera senast 14 dagar efter sam-
manträdet ägt rum. 

§ 9  

Ärenden kan väckas av båda parter. Innan förslag på dagordningen fastställs ska 
samråd ske med utsedd representant för pensionärsorganisationerna (handikapp-
organisationerna). Förslag till förteckning över ärenden som ska behandlas samt 
handlingar och beslutsunderlag ska delges rådets ledamöter i så god tid och på ett 
sådant sätt att vidare information och beredning underlättas. (Förslag på dagord-
ning samt handlingar ska delges rådets ledamöter minst en vecka innan samman-
trädet på ett sådant sätt att vidare information och beredning underlättas.) Grund-
regeln är att möteshandlingarna (kallelser och bilagor) ska vara ledamöterna till-
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handa minst 14 dagar innan mötesdagen. Om synnerliga skäl föreligger kan undan-
tag medges. 

7. Särskild samverkan på tjänstemannanivå 

Förslag till standardreglemente 
Rådet har möjlighet att, för varje mandatperiod, besluta om särskild samver-
kan mellan ledamöterna från intresseorganisationerna och kommunens 
tjänstemannanivå. Intresseorganisationernas representanter har rätt till 
arvode vid sådana möten. 
Paragraf 6 i Funktionshinderrådets reglemente behandlar möjligheterna till 
samverkan på tjänstemannanivå i form av samverkansråd och ritningsgransk-
ningsgrupp. Av reglementet framgår det dock inte vad dessa samverkansfor-
mer är och inte heller om gäller den politiska nivån eller tjänstemannasam-
verkan. Pensionärsrådets reglemente saknar helt sådana bestämmelser. 
För tydlighets skull bör det framgå vilka samråd som sker på politisk nivå re-
spektive på tjänstemannanivå. Förslaget är därför att möjligheterna till tjäns-
temannasamråd behandlas under egen rubrik. 

Remissvaren 
Inget remissvar behandlar frågan om samverkan på tjänstemannanivå. 

8. Verksamhetsberättelse 

Förslag till standardreglemente 
Rådet ska varje år upprätta en verksamhetsberättelse för föregående år som 
presenteras för kommunstyrelsen före mars månads utgång. 
Verksamhetsberättelsen ska minst innehålla: 
 Antal möten 
 Behandlade ärenden 
Här föreslås en mindre justering. Kravet på redovisning av närvaro är bortta-
get jämfört med dagens reglementen. Kommunens nämnder redovisar inte 
ledamöternas närvaro specifikt till kommunstyrelse/ kommunfullmäktige. 
Om så önskas framgår närvaron av protokollen som delges kontinuerligt. 
Remissvaren 

PRO Säffle föreslår att rådens verksamhetsberättelser även fortsättningsvis 
ska innehålla uppgifter om närvaro. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
De föreslagna förändringarna av intresserådens reglementen innebär mindre 
ekonomiska konsekvenser. Den enda justering som har direkta konsekvenser 
är förslaget att öka antalet sammanträden från minst fyra till minst fem om 
året. Sammanträdesarvoden ökar därmed med 25 procent på årsbasis. 
Budgeten för Funktionshinderrådets och Pensionärsrådets arvoden var år 
2021 110 tkr sammantaget. Kostnaden stannade på 61 tkr samma år. Utifrån 
budget blir ökningen 28 tkr och utifrån faktisk kostnad 15 tkr. 
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Måluppfyllelse 
Säffle kommuns vision innehåller fyra externa och tre interna mål.  
Extern mål nr 4 lyder: Säffle kommun möjliggör det goda livet  
Säffle kommun möter människor och deras behov där de befinner sig i livet 
med trygghet, värme och nyfikenhet. Säffle kommun skapar i samverkan 
med andra aktörer ett hållbart samhälle med god folkhälsa, trygga och attrak-
tiva boendemiljöer, goda kommunikationer, goda fritidsmöjligheter, hög till-
gänglighet och närhet till god vård och omsorg. 
Intresseråden är ett av kommunfullmäktiges medel för att samverka och 
samråda med civilsamhället. Genom samråden skapas bredare möjligheter 
till att ”…möta människor och deras behov där de befinner sig i livet…”. 

Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
I Funktionshinderrådet sker samråd kring frågor som är aktuella för den 
breda funktionshinderrörelse som samverkar inom föreningen Funktionsrätt. 
Här är barn- och ungas behov ett betydelsefullt inslag. 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer ”Standardreglemente för Säffle 

kommuns intresseråd 2023” 
2. Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska utgöra ägardirektiv 

till Säfflebostäder AB i de delar som behandlar bolagets deltagande i 
råden. 

 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör . 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder, Säfflebostäder AB 
Samtliga intresseorganisationer som ingår i dagens Funktionshinderråd och 
Pensionärsråd



 

SÄFFLE KOMMUN  

Postadress 
661 80 Säffle 
 
 

 E-post kommun@saffle.se 
Telefon 0533-68 10 00 vx 
Fax 0533-133 06 

Organisationsnr 212000-1900 
Bankgiro 294-7935 
 

  
  

 

  

Standardreglemente för Säffle kommuns intresseråd 
2023 
§ 1  Syfte med kommunens intresseråd 
xxx-rådet i Säffle kommun är ett organ för samverkan, samråd och informa-
tion i övergripande frågor av särskilt intresse för xxxxxx (grupp av civilsam-
hället ex. pensionärerna) mellan kommunen och xxxxx (ex. pensionärs) 
organisationer  i kommunen, grundat på vad som föreskrivs i kommunal-
lagen, xxxxlagen, xxxxlagen och FN:s konvention om xxxxxx m.m. Det 
samlande namnet för råden är kommunens intresseråd. 
Information och samråd om kommunens planer för förändringar av sam-
hällsinsatsernas utformning och organisation, i frågor som rör målgruppen, 
ska ske så tidigt att de synpunkter som framförs i intresseråden kan påverka 
ärendets vidare behandling. Intresseföreningarnas företrädare i xxx-rådet kan 
aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. Intresseföre-
ningarnas företrädare kan informera om och ge förslag till lämpliga anpass-
ningar av det verksamhetsutbud som berör målgruppens förhållanden i sam-
hället. 

§ 2 Rådets sammansättning 
För att xxx-rådet ska kunna fånga upp frågor på ett tidigt stadium, i samtliga 
verksamheter i kommunen, består rådet av två ledamöter och två ersättare 
från kommunstyrelsen, en ledamot och en ersättare från respektive barn- och 
utbildningsnämnden, kulturnämnden, miljö- och byggnämnden, socialnämn-
den samt teknik- och fritidsnämnden. De helägda kommunala bolagen repre-
senteras av en ledamot och en ersättare från Säfflebostäder AB. Intresseorga-
nisationerna representeras av x (x) ledamöter och ersättare som föreslås av 
respektive lokala föreningar i kommunen. Kommunstyrelsen utser samtliga 
ledamöter och ersättare på förslag från övriga nämnder, Säfflebostäder AB 
och intresseorganisationerna. Nämnderna och Säfflebostäder AB ska förslå 
sina representanter ur respektive arbetsutskott eller presidium. En av 
ledamöterna från kommunstyrelsen utses till ordförande och en av 
intresseorganisationernas ledamöter utses till vice ordförande. 

§ 3 Mandatperiod 
Rådets mandatperiod följer nämndernas mandatperioder efter allmänna val. I 
det fall ett råd tillsätts efter det att en ordinarie mandatperiod påbörjats gäller 
rådets mandatperiod fram till det att den ordinarie mandatperioden avslutas. 
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§ 4 Arvoden 
Ledamöter och ersättare arvoderas enligt kommunens ordinarie arvodes-
bestämmelser. 

§ 5 Utskott 
xxx-rådet har rätt att bilda utskott inom sig för beredning av ärenden. Varje 
utskott ska bestå av ledamöter från såväl kommunen som intresseorganisa-
tionerna. 

§ 6 Arbetsformer 
Rådet regleras inte av kommunallagens bestämmelser. Rådet kan aldrig be-
handla ärende som gäller enskild person/personer. 
Rådets sammanträden är som huvudregel inte offentliga. Rådet beslutar själv 
om visst sammanträde eller sammankomst ska vara offentlig. Ej tjänstgö-
rande ersättare har alltid rätt att närvara och delta i överläggningarna.  
Rådet ska ha minst fem ordinarie sammanträden om året, där ett 
sammanträde behandlar den kommunala budgeten, Det står rådet fritt att 
komplettera med ytterligare möten. Sammanträdesdatum för kommande års 
ordinarie möten beslutas vid det sista mötet för året. 
 
Ärenden till intresserådets sammanträden kan väckas av samtliga ledamöter i 
rådet. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för 
sammanträdet. Ordförande och vice ordförande samråder om kallelsen före 
utskick. Kallelse till sammanträde, med tillhörande handlingar, ska tillställas 
varje ledamot och ersättare, och ske senast 14 dagar före sammanträdes-
datum. I normalfallet tillhandahålls kallelse och handlingar elektroniskt. Sär-
skild anpassning av hur handlingar delges kan behöva ske utifrån eventuella 
funktionsnedsättningar. 
 
Protokollet justeras av ordföranden och ledamot eller tjänstgörande ersättare 
som är utsedd att justera senast 14 dagar efter sammanträdet ägt rum. Proto-
kollet ska efter att ha justerats publiceras på kommunens externa webbsida. 
 
Kommunstyrelsen/xxxx-nämnden svarar för rådets sekreterartjänst. 

§ 7 Särskild samverkan på tjänstemannanivå 
Rådet har möjlighet att, för varje mandatperiod, besluta om särskild samver-
kan mellan ledamöterna från intresseorganisationerna och kommunens tjäns-
temannanivå. Intresseorganisationernas representanter har rätt till arvode vid 
sådana möten. 

§ 8 Verksamhetsberättelse 
Rådet ska varje år upprätta en verksamhetsberättelse för föregående år som 
presenteras för kommunstyrelsen före mars månads utgång. 
Verksamhetsberättelsen ska minst innehålla: 

 Antal möten 
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 Behandlade ärenden 
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Sammanträdesdatum 
2023-01-16 

 
 

 

Kommunstyrelsen 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 16 Dnr KS/2022:483 

Detaljplan för Norra Kronvägen 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 24 augusti 2020 att ge miljö- och byggnadsnämnden i 
uppdrag att upprätta detaljplan för Norra Kronvägen, Säffle 5:17 med flera. Säffle 
har ett behov av ny verksamhetsmark i attraktiva lägen. Planförslaget föreslår en 
utökning av befintligt industriområde invid väg 175. Syftet med planen är att pröva 
möjligheten för industriändamål inom området. Planområdet inrymmer del av 
fastigheterna Säffle 5:17, Säffle 5:37 samt en mindre del av Säffle 5:16. Säffle 5:16 
och 5:17 ägs av Säffle kommun, Säffle 5:37 är privatägt. Planområdet är ca 5,3 
hektar. 
Planen handläggs med ett utökat förfarande enligt PBL 2010:900, kapitel 5. 
Planområdet är utpekat i översiktsplanen som ett utvecklingsområde för verksamhet 
(dock inte Säffle 5:37). I kommunens fördjupning av översiktsplanen för Säffle stad 
finns inte området utpekat. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 171, 2022-12-12. 
Miljö-och byggnadsnämndens protokoll § 127, 2022-11-22.  
Granskningsutlåtande, 2022-11-09. 
Planbeskrivning, 2022-11-09. 
Plankarta med bestämmelser, 2022-11-09. 
Naturvärdesbedömning, 2017-06-21. 
PM-Riktad inventering hotade- och skyddade arter, 2022-11-08. 
Dagvattenutredning, 2022-04-07. 
Riskanalys, 2020-11-23. 
PM Geoteknik, 2020-10-23. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta detaljplan för Norra 
Kronvägen.  
________________________ 
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 Miljö- och byggnadsnämnden   

 

Detaljplan för Norra Kronvägen 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 24 augusti 2020 att ge miljö- och 
byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för Norra Kronvägen, 
Säffle 5:17 med flera. Säffle har ett behov av ny verksamhetsmark i 
attraktiva lägen. Planförslaget föreslår en utökning av befintligt 
industriområde invid väg 175. Syftet med planen är att pröva möjligheten för 
industriändamål inom området. Planområdet inrymmer del av fastigheterna 
Säffle 5:17, Säffle 5:37 samt en mindre del av Säffle 5:16. Säffle 5:16 och 
5:17 ägs av Säffle kommun, Säffle 5:37 är privatägt. Planområdet är ca 5,3 
hektar. 
Planen handläggs med ett utökat förfarande enligt PBL 2010:900, kapitel 5. 
Planområdet är utpekat i översiktsplanen som ett utvecklingsområde för 
verksamhet (dock inte Säffle 5:37). I kommunens fördjupning av 
översiktsplanen för Säffle stad finns inte området utpekat.   

Ärendets beredning 
Planförslaget har varit föremål för granskning under tiden 3 oktober till och 
med 28 oktober 2022. 
Synpunkter som inkommit under granskningstiden har redovisats i sin helhet 
i ett granskningsutlåtande med kommentarer från miljö- och 
byggförvaltningen. 
 
Efter granskningen har följande justeringar/kompletteringar gjorts:  
 
Planbeskrivningen: 

 Kompletteras med upplysningar enligt Lantmäteriets yttrande. 

 Justeras avseende hastighet på väg 175. 

 Komplettering avseende inventering av området utifrån artskyddade 
och fridlysta arter. 

Plankartan: 

 Plankartan förtydligas gällande formuleringen av prickmark. 
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Beslutsunderlag 
Granskningsutlåtande, planbeskrivning, plankarta med bestämmelser, 
Naturvärdesbedömning, PM-Riktad inventering hotade- och skyddade arter, 
Dagvattenutredning, Riskanalys, PM Geoteknik. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att detaljplanen i och med föreslagna 
ändringar efter granskning vara redo för antagande enligt 5 kap 27§ plan- 
och bygglagen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar godkänna granskningsutlåtandet och 
förslag till detaljplan för Norra Kronvägen samt överlämna detsamma med 
tillhörande handlingar till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 
27§ plan- och bygglagen. 
 

Peter Pettersson 
Förvaltningschef 

Annika Sahlén 
Planhandläggare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige
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PM- Riktad inventering hotade- och skyddade arter, 
Norra Kronvägen, Säffle Kommun 

 
1 Sammanfattning  

Följande PM är skrivet med syftet att undersöka om det finns hotade- eller skyddade arter i området Norra 

Kronvägen.  

Området består till stor del av ett större tidigare utpekat naturvärdesobjekt som är flerskiktat med grov 

lövvegetation och barrträd, främst gran. En riktad artinventering skedde den 1:e november genom att hela området 

korsades i rutmönster och vid denna söktes det efter hotade och/eller fridlysta arter. Vid inventeringen noterades 

förutom dessa arter, karaktärsarter för området. Vid inventeringens sammanställning finns 18 arter noterade var av 

ingen är skyddad eller hotad enligt Artdatabanken.  

 

 

 

 

 

Henric Ernstson  
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2 Bakgrund  

Inventeringen har genomförts efter samrådsyttrande från länsstyrseln i samband med detaljplan för Norra 

Kronvägen.  

2.1 Bakgrund 

I samband med att ett skogsområde detaljplaneras har frågan kommit om det finns skyddade arter i området, detta 

då området sedan tidigare delvis är utpekat som naturvärdesobjekt. I de två tidigare inventeringar som finns för 

området, båda översiktliga, finns inte några utpekade skyddade arter noterade.  

3 Om området  

Nedan visas en äldre bild från tidigare inventering där delområde A klassas till ”Påtagligt naturvärde”.  

 

3.1 Naturvärdesobjekt A 

Visst naturvärde, klass 3 

Värdering: Barrnaturskog  

Värde: Flerskiktad skog med grov lövvegetation av bland annat asp. 

Karaktär och motivering: 

Området är flerskiktat, olikåldrad skogsmark med vegetation av löv och barr. I området finns flera mycket grova 

lövträd.  
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Grövre aspar i barrvegetation. 

4 Riktad inventering 

Ett riktade fältbesök gjordes, den 1:e november 2022. I området noterades som tidigare flerskiktad blandskog med 

stort inslag av både gran och asp. I området finns ett visst inslag av lågor, dock inte stort. Dominerar gör vanligt 

förekommande arter och stundvis är det bar mark, i de delområden som har tät krontäckning av gran. Inventeringen 

skedde genom att hela området passerades i linjer och totala sträckan blev 5,1 km inom skogspartiet. 

Karaktärsarter noterades samt skyddade och hotade arter eftersöktes. Detta resulterade i att ett antal arter 

noterade enligt tabellen nedan.  

Arter som observerades inom planområdet fältbesöken var följande: 

Artnamn Vetenskapligt namn 

Kransmossa Rhytidiadelphus triquetrus 

Vårfryle Luzula pilosa 

Husmossa Hylocomium splendens 

Väggmossa Pleurozium schreberi 

Vanlig björnmossa Polytrichum commune var. commune 

Granvitmossa Sphagnum girgensohnii 

Mörk husmossa Hylocomiastrum umbratum 

Kransmossa Rhytidiadelphus triquetrus 

Praktbräkenmossa Plagiochila asplenioides subsp. asplenioides 

Kvastmossa Dicranum scoparium 

Trädhättemossa Orthotrichum speciosum 
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Vårtkrös Exidia glandulosa 

Björkticka Piptoporus betulinus 

Stjärtmes Aegithalos caudatus 

Talgoxe Parus major 

Gröngöling Picus viridis 

Skata Pica pica 

Trädkrypare Certhia familiaris 

Inga arter som är noterade vid inventeringen är rödlistade eller fridlysta.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foton över området som karaktäriserar miljöerna. 
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Nitare, J. (red.) 2019. Skyddsvärd skog, Naturvårdsarter och andra kriterier för naturväresbedömning.  

Påhlsson, L. ed. 1994. Vegetationstyper i Norden, Nordiska ministerrådet. TemaNord 1994:665 

Skogsstyrelsen. ISBN: 978-91-87535-15-4 

Skånes Mykologiska förening. 2008 Plugghatten. ISSN 1100-7109 
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SIS 2014: Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI)- Genomförande, naturvärdesbedömning och 
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SIS 2014: Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – Komplement till SIS199000: Teknisk rapport 
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5.1 Referenser internet: 
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Artdatabanken, artfakta  http://artfakta.artdatabanken.se 
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6 BILAGA 1  

6.1 Fakta om rödlista 

En nationell rödlista är en sammanställning av arters status (utdöenderisk) inom ett lands gränser. Arternas status 

bedöms med hjälp av ett antal kriterier, som omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och 

trender. Utifrån denna bedömning placeras arterna i olika kategorier. 

(artdatabanken 04 maj 2017)  
 

Kategori Definition 

EX Utdöd 

Extinct 

En art (eller annat taxon) är Utdöd när det är ställt utom rimligt tvivel att den sista 
individen dött. (globalt) 

RE Nationellt utdöd 

Regionally Extinct 

En art är Nationellt utdöd när det är ställt utom rimligt tvivel att den sista individen som 
är potentiellt kapabel till reproduktion inom regionen (landet) har dött eller försvunnet från 
regionen, eller ifall det var en tidigare regelbunden besökare, den sista individen har dött 
eller försvunnit från regionen. 

CR Akut hotad 

Critically 

Endangered 

En art är Akut hotad när bästa tillgängliga data indikerar att den uppfyller något av 
kriterierna A–E för Akut hotad och att den därmed bedöms löpa extremt hög risk att dö ut 
i vilt tillstånd. 

EN Starkt hotad 

Endangered 

En art är Starkt hotad när bästa tillgängliga data indikerar att den uppfyller något av 
kriterierna A–E för Starkt hotad och att den därmed bedöms löpa mycket hög risk att dö 
ut i vilt tillstånd. 

VU Sårbar 

Vulnerable 

En art är Sårbar när bästa tillgängliga data indikerar att den uppfyller något av kriterierna 
A–E för Sårbar och att den därmed bedöms löpa hög risk att dö ut i vilt tillstånd. 

NT Nära hotad 

Near Threatened 

En art förs till kategorin Nära hotad om den inte uppfyller något av kriterierna för vare sig 
Akut hotad, Starkt hotad eller Sårbar, men är nära att uppfylla kriterierna för någon av 
dessa kategorier nu eller i en nära framtid. 

DD Kunskapsbrist 

Data Deficient 

En art förs till kategorin Kunskapsbrist när det inte finns tillräckliga kunskaper att utifrån 
dess utbredning och/eller populationsstatus göra vare sig en direkt eller indirekt 
bedömning av dess risk att dö ut. 

NE Ej Bedömd 

Not Evaluated 

En art som inte har bedömts, ofta till följd av för lite kunskap, hamnar i kategorin Ej 
bedömd. 

NA Ej Tillämplig 

Not Applicable  

Arter med oklar taxonomi, låg taxonomisk rang (t.ex. varietet och form), sådana som har 
etablerats i Sverige med människans hjälp efter år 1800, eller spontant invandrade arter 
efter år 1800 som inte har varit bofasta i tillräckligt många år eller generationer, hamnar i 
kategorin Ej tillämplig. 
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1. INLEDNING
BAKGRUND
Säffl e har ett behov av ny verksamhetsmark i attraktiva 
lägen. Planförslaget föreslår en utökning av befi ntligt 
industriområde invid väg 175. Planområdet är utpekat i 
översiktsplanen för Säffl e stad som ett utvecklingsområde 
för verksamheter (dock ej Säffl e 5:37). I kommunens för-
djupning av översiktsplanen för Säffl e stad fi nns området 
inte utpekat. 

PLANENS SYFTE
Syftet med planen är att pröva möjligheten för industriän-
damål inom området. 

PLANENS HANDLINGAR
Planen omfattar följande handlingar:

1. Denna planbeskrivning
2. Plankarta - juridiskt bindande dokument
3. Undersökning om betydande miljöpåverkan
4. Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande för-

djupad översiktsplan av Säffl e tätort med närom-
råde, 2017-06-21

5. Dagvattenutredning för detaljplan Kronvägen Nor-
ra, Wikon 2021-09-08, rev. 2022-04-07

6. Riskanalys Kronvägen Norra, Brandskyddslaget 
2020-11-23

7. PM Geoteknik, DP Kronvägen Norra, Säffl e, Ram-
böll 2020-10-23

8. PM- Riktad inventering hotade- och skyddade arter, 
Norra Kronvägen, Säffl e Kommun, Ernstson Kon-
sult 2022-11-08

Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse som re-
dogör inkomna synpunkter. Efter granskning upprättas 
ett granskningsutlåtande som redogör för inkomna syn-
punkter. En fastighetsförteckning upprättas som redovi-
sar fastighetsägare som är berörda av planförslaget. 

PLANFÖRFARANDE OCH 
TIDPLAN
Planen kommer att handläggas med ett utökat förfarande 
med granskning 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.

Planbesked
Planuppdrag BygglovGranskningSamråd Antagande Laga kra

Granskning: Planförslaget fi nns tillgängligt för granskning 
och en sista möjlighet att lämna synpunkter ges.

Antagande: Planen antas i kommunfullmäktige.

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 att antagandebeslutet kungjorts på 
kommunens anslagstavla. 

Preliminär tidplan
Uppdrag om planläggning (MBN) 2020-09-15 
Samrådsskede   maj 2022
Granskning    sept 2022
Godkännande i MBN  nov 2022
Godkännande i KS  prel. jan 2023
Antagande KF   prel. feb 2023
Laga kraft   tidigast mars 2023

PLANDATA OCH MARKÄGO-
FÖRHÅLLANDEN 
Planområdet inrymmer del av fastigheterna Säffl e 5:17, 
Säffl e 5:37 samt en mindre del av Säffl e 5:16. Säffl e 5:16 
och 5:17 ägs av Säffl e kommun, Säffl e 5:37 är privatägt. 
Föreslaget planområde är cirka 5,65 hektar. Diskussion 
med fastighetsägare till Säffl e 5:37 om förvärv av mark 
har inletts.

Ovan: Planområdets ungefärliga läge markerat med röd 
streckad cirkel.
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2. TIDIGARE STÄLLNINGS-
TAGANDEN

PLANUPPDRAG
Kommunstyrelsen har 2020-08-24 beslutat att ge Miljö- 
och byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en detalj-
plan för Kronvägen Norra.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2020-09-15 §97 
att ge Miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att upprätta 
nämnda detaljplaneförslag. 

ÖVERSIKTSPLAN
Delar av området är sedan 2013 utpekat i kommunens 
översiktsplan som område lämpligt att utveckla med yt-
terligare verksamheter. Området ingår inte i fördjupning 
av översiktsplanen för Säffl e stad (2017) men ligger i an-
slutning till utvecklingsområde för verksamhetsändamål. 
Verksamhetsmark pekas istället ut på intilliggande jord-
bruksmark.  Säffl e kommun bedömer dock att de värden 
som fi nns i jordbruksmarken, samt det nära avstånd till 
bostäderna inom östra Rolfserud gör att valt planom-
råde lämpar sig bättre för en utökning av verksamhets-/
industrimark.

Planförslaget är i huvudsak förenligt med kommunens 
översiktsplan men inte fördjupning av översiktsplan. 

DETALJPLANER
Angränsande till området fi nns tre gällande detaljplaner. 
Dels ”Detaljplan för utvidgning av Rolfseruds industriområde, de-
lar av Säffl e 5:17, Kronan 1, Spiran 1 och 2”. 

Detaljplanen möjliggör en utökning av verksamheten 
inom Spiran 3. Föreliggande planförslag angränsar till 
denna detaljplan. 

Vidare fi nns ”Detaljplan för industriområde i Norra Rolfserud 
inom stadsdelen Rolfserud”. Planen vann laga kraft 1990-01-
12. Planen är avseed för småindustri. En ändring av denna 
detaljplan avseende kvarteren Juvelen och Diamanten 
vann laga kraft 2020-03-16. Gatan inom detaljplanen är 
ännu inte fullt utbyggd.  

Slutligen berörs även en mindre del av stadsplan för Rål-
lesrud och Sundstorp m.m., fastställd 25 augusti 1955. 

ÖVRIGA PROGRAM 
OCH POLICYS
Området är inte utpekat i den kommunala naturvårdsstra-
tegin. Området beödms heller inte utgöra en tätortsnära 
skog med höga friluftsvärden. Dock anger strategin att 
kommunen ska arbeta för att bevara, värna och stärka 
den biologiska mångfalden i värdefulla naturmiljöer. 
Planområdet är nästan i sin helhet utpekat av Skogsstyr-
lesen som naturvärdesområde som på sikt kan utveckla 
biotopskyddsfördelar. 

Ovan: Utsnitt ur markanvändningskarta, FÖP Säffl  e stad, 
med planområdets läge markerat med röd streckad linje. 

Ovan: Gällande detaljplan för de södra delarna av föresla-
get planområde.

u

J1K
III m

e50

DIAMANTEN

9.0

III m

e50
9.0 J1K

JUVELEN

n

u

u

Adminsistrativ och egenskapsgräns

u Markreservat för allmännyttiga 
underjordiska ledningar

Område som ädringen av 
detaljplanen avser

ANTAGANDEHANDLINGAR

MED FÖLJANDE ÄNDRINGAR

Upprättad 2020-01-21
Antagen 2020-02-18
Laga kraft 2020-03-16

Daniel Nordholm,
Stadsarkitekt

Ny föreslagen egenskapsgräns

u

Del av detaljplanen som 
tidigare ersatts av detaljplan 
för utvidgning av Rolfseruds 
industriområde

Ovan: Gällande detaljplan sydväst om föreslaget planom-
råde.
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UNDERSÖKNING OM 
BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
Enligt gjord undersökning om betydande miljöpåverkan, 
daterad 2020-08-31, bedöms inte föreslagen ändrad mark-
användning och genomförandet av detaljplanen medföra 
sådan betydande påverkan på miljön, hälsan eller hus-
hållningen med mark, vatten eller andra resurser att det 
fi nns krav på att göra en miljöbedömning/strategisk mil-
jöbedömning enligt PBL eller MB av planen. 

En tidig avstämning har skett med Länsstyrelsen inför 
upprättande av plan-PM (beslutsunderlag till planupp-
drag) den 1 april 2020.

Följande frågor bör utredas eller fördjupas ytterligare: 

• Risker

• Dagvatten/MKN vatten

• Geoteknik

Att särskilt beakta:

• Landskapsbild

3. AVVÄGNINGAR ENLIGT 
MILJÖBALKEN M.FL.

MILJÖBALKEN (MB)
Inom den fysiska planeringen fi nns hänsyn och avväg-
ningar som behöver göras rörande annan lagstiftning i 
allmänhet och miljöbalken i synnerhet. Följande lagrum 
behöver särskilt beaktas;

2 kap. MB – Allmänna hänsynsregler
Planområdet är beläget invid etablerat industriområde 
som är under utveckling. Verksamhetsmark pekas i den 
fördjupade översiktsplanen ut väster om föreslaget om-
råde men på grund av jordbruksmarkens värden bedöms 
föreslaget område mer lämpligt. Planförslaget bedöms 
därmed tillgodo se de allmänna hänsynsreglerna.

3 kap. MB – Grundläggande bestämmelser 
för hushållning
Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark 
och vattenområden, främst riksintressen för naturvården, 
kulturmiljövården, eller friluftslivet som så långt som möj-
ligt ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada na-
tur- eller kulturmiljön.

Planförslaget berör inga grundläggande bestämmelser för 
hushållning.

4 kap. MB – Särskilda bestämmelser för 
vissa områden 
I miljöbalkens fjärde kapitel ”Särskilda bestämmelser för 
hushållning med mark och vatten för vissa områden i lan-
det” listas en rad områden som, med hänsyn till sina natur- 
och kulturvärden i sin helhet är av riksintresse.

Ingrepp i dessa miljöer får göras endast om de inte påtag-
ligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestäm-
melserna utgör dock inte hinder för utvecklingen av be-
fi ntliga tätorter eller det lokala näringslivet.

Planförslaget berör inga särskilda bestämmelser för vissa 
områden. 

5 kap. MB – Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande 
styrmedel som infördes med miljöbalken 1999 för att 
komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläpp-
skällor från till exempel trafi k och jordbruk. En MKN kan 
anges som en halt eller ett värde (högsta tillåtna halt av 
ett ämne i luft, mark, eller vatten) men kan även beskri-
vas i ord. MKN kan ses som styrmedel för att på sikt nå 
miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsnormerna syftar till att 
skydda människors miljö och hälsa. Idag fi nns det särskil-
da normer för:

• olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477) 
• olika parametrar i vattenförekomster (SFS 

2004:660) 
• olika kemiska föreningar i fi sk- och musselvatten 

(SFS 2001:554) 
• omgivningsbuller (SFS 2004:675)

MKN för utomhusluft
Det fi nns svenska MKN för den högsta tillåtna halten i 
utomhusluft av kvävedioxid och kväveoxider, svaveldiox-
id, kolmonoxid, ozon, bensen, fi na partiklar (PM10 och 
PM2,5), bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly i 
utomhusluft.

Förutom MKN fi nns även lägre gränsnivåer för förore-
ningshalter,  nedre utvärderingströskeln (NUT) samt övre 
utvärderingströskeln (ÖUT). 

I Säffl e har luftmätningar för kvävedioxid, fi na partiklar 
(PM10) samt svaveldioxid utförts under 2019. Mätstatio-
nen har varit placerad i närheten av tågstationen. Mätning-
arna visar att halterna av kvävedioxid överskrider NUT 
för tillåtna antal dygn och timmar och gällande partiklar 
ligger halterna avseende 90-percentil dygn över NUT. 
Även resultaten för svaveldioxid överskrider NUT. Enligt 
Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet 
NFS 2019:9 ska kontinuerliga mätningar tillämpas vid hal-
ter över NUT. 

Då Säffl es resultat ligger under ÖUT underskrids således 
MKN med marginal. SMHI beräknade spridningen av 
partiklar, kvävedioxid och svaveldioxid i utomhusluften 
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öster om Byälven och Rolfserud år 2017. Resultaten vi-
sade att halterna låg under MKN med bred marginal.  

Vid framtagande av detaljplaner som medger industriella 
verksamheter bör MKN för luft särskilt uppmärksammas. 
Föreslaget industriområde är beläget invid väg 175 samt 
kommer vid ett genomförande generera ytterligare tung 
trafi k till området. Trafi kökningen bedöms dock inte ge-
nerera en betydande ökning av utsläpp. Beroende på vil-
ken verksamhet som etablerar sig i området kan utsläpp 
komma att ske. Miljöfarliga verksamheter kräver dock 
anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken där vidare beräk-
ningar görs. Verksamheternas påverkan på luftkvaliteten 
hanteras således närmare i kommande skeden. I övrigt 
anses luftgenomströmningen i området som god varav 
bedömningen görs att MKN inte kommer att överskridas 
inom området. 

MKN för vattenförekomster
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt har anta-
git en förvaltningsplan för MKN för samtliga vattenföre-
komster i distriktet. Alla vatten ska uppnå god ekologisk 
status (alternativt god potential) samt god kemisk ytvat-
tenstatus år 2027 om inte särskilda skäl fi nns. MKN inne-
fattar även ett krav på ickeförsämring, vilket innebär att 
vattenförekomstens miljötillstånd inte får försämras till en 
lägre statusklass.

Planområdet avrinner till Byälven nedströms Harefjorden 
med statusklassningarna måttlig ekologisk status samt ej 
god kemisk status. Kravet är att god ekologisk status upp-
nås 2027.

Kemisk status
Den kemiska statusen för i stort sett alla ytvattenföre-
komster (sjöar, vattendrag och kustvatten) i Sverige idag 
påverkas av miljögifter- de överallt överskridande ämnena 
är polybromerade difenylterar (PBDE), kvicksilver och 
kvicksilverföreningar Anledningen är att det under lång 
tid har skett utsläpp, främst från internationella luftnedfall.

Ekologisk status
Vattenförekomstens ekologiska status bedöms vara mått-
lig baserad på bedömningar på fi sk och för de hydromor-
fologiska kvalitetsfaktorerna, som visar på måttlig och 
otillfredsställande status. Parametern bottenfauna har fått 
god status och kiselalger har hög status. Vattenförekom-
sten verkar inte vara påverkad av försurning eller övergöd-
ning. De hydromorfologiska parametrarna visar att vat-
tendraget är påverkad av bristande konnektivitet, reglering 
och rensning. Den sammanvägda bedömningen är måttlig 
ekologisk status baserat på bedömning på fi sk och hydro-
morfologiska kvalitetsfaktorer.  

Samlad bedömning
Planområdet består idag till största del av ett skogsområde 
vilket innebär att planförslaget kommer att innebära en 
stor förändring av infi ltrationen i området. Planområdet 

kommer att anslutas till det kommunala VA-nätet och yta 
för dagvattenhantering föreslås i områdets västra del. 

MKN för fi sk- och musselvatten
Byälven mynnar ut i Vänern vilken omfattas av förord-
ningen (2001:554) för miljökvalitetsnormer för fi sk- och 
musselvatten för att skydda fi skvatten i landet. 

Med samma motivering som för påverkan på MKN för 
vattenförekomster bedöms inte MKN för fi sk- och mus-
selvatten påverkas av planförslaget.

MKN för omgivningsbuller
MKN för omgivningsbuller, såsom de i dag är formu-
lerade, gäller egentligen bara skyldigheten att kartlägga 
och upprätta åtgärdsprogram för kommuner med fl er än 
100 000 invånare.

Planområdet bedöms inte vara utsatt för eller ge upphov till 
bullerstörning som påverkar MKN för omgivningsbuller.

7 kap. MB – Skydd av naturen, strandskydd, 
biotopskydd, naturreservat, Natura 2000 m.m. 
Detaljplanen omfattar inget skyddsområde enligt 7 kap. I 
anslutning till planområdet, som närmast 6 meter, fi nns 
en åkerholme som omfattas av det generella biotop-
skyddet. Denna bedöms dock inte påverkas av planens 
genomförande.

ÖVRIGA FÖRORDNANDEN
Beroende på etablering kan verksamheten behöva söka 
tillstånd eller anmälan för miljöfarlig verksamhet. Tillstånd 
eller anmälan hanteras av olika myndigheter beroende på 
vilka miljöeffekter verksamheten har. Beroende på hur 
stor och riskfylld verksamhet det handlar om klassas verk-
samheten som A, B eller C-verksamhet. 
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4. FÖRUTSÄTTNINGAR 
OCH FÖRÄNDRINGAR

NATUR OCH KULTUR
Mark, vegetation och landskapsbild
Planområdet omfattar ca 5,65 ha med marknivåer mel-
lan 55 m.ö.h till 62 m.ö.h (RH2000).  Området består till 
största del av skogsmark och är beläget intill väg 175 mel-
lan informationsplats och Säffl e stad varav planområdet 
har betydelse för en trivsam entré till staden.

Landskapsbilden bedöms känslig sett från jordbruksmar-
ken och det öppna landskapsrummet samt bostadsom-
rådet Rolfserud i väst. Flera av husen har utblickar mot 
området. Mellan bebyggelsen och planområdet består ve-
getationen av öppen åkermark och brukad jordbruksmark 
varav ingrepp i skogen påverkar de boendes utblickar. Viss 
vegetation fi nns i anslutning till några av husen som bildar 
en skyddande ridå under sommarhalvåret. 

Söder om planområdet fi nns ett etablerat industriområde 
och på delar av åkermarken mellan bebyggelsen och pla-
nområdet fi nns en gällande detaljplan för industrimark, 
Detaljplan för industriområde i Norra Rolfserud inom stadsdelen 
Rolfserud, där utbyggnad påbörjats. 

Planområdet består av ett skogsområde och del av jord-
bruksmark med Skogen består av både barr och lövträd. 

Nästan hela skogsområdet är utpekat naturvärdesområde 
av Skogsstyrelsen i form av lövrik barrnaturskog. Området 
har inte värdeklassats och har inget formellt skydd. 

Ovan: Villor på Rolfserud med utblickar över planområdet. 
Skogsridån bortom åkerholmen bevaras i syfte att säkerställa 
landskapsbilden omkring det öppna jordbrukslandskapet.

Ovan: Utpekat område med naturvärden, Skogsstyrelsen

I den översiktliga inventeringen från 2017 som gjordes i 
samband med FÖP Säffl e stad framgår att stora delar av 
området utgörs av ett större naturvärdesobjekt som är na-
turbarrskogsliknande. I området fi nns olikåldrad vegeta-
tion av löv- och barr. Området hyser gran till stora delar 
men på torrare partier, där även hällmark förekommer, 
fi nns visst inslag av tall. I hela området fi nns rikligt med 
lövvegetation av asp, sälg, björk, ek och rönn. I område 
fi nns fl era mycket grova aspar. Närmast vägen i norr samt 
i syd är det mer produktionsliknande skog, i södra delarna 
medelåldrig gran och utmed vägen i norr fi nns fl era häll-
marker med både tall och lövvegetation. Området bedöms 
inneha naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde, då områ-
det är fl erskiktat, består av olikåldrad skogsmark med ve-
getation av löv och barr. Samt att det inom området fi nns 
fl era mycket grova lövträd.

Ovan: Utredningsområde med naturvärden

Ett riktat fältbesök gjordes den 1:e november 2022. I om-
rådet noterades som tidigare fl erskiktad blandskog med 
stort inslag av både gran och asp. I området fi nns ett visst 
inslag av lågor, dock inte stort. Dominerar gör vanligt fö-
rekommande arter och stundvis är det bar mark, i de del-
områden som har tät krontäckning av gran. 

Inventeringen skedde genom att hela området passerades 
i linjer och totala sträckan blev 5,1 km inom skogspartiet.

k åååd ddd ddd kkkk l
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Karaktärsarter noterades samt skyddade och hotade arter 
eftersöktes. 

Vid inventeringens sammanställning fi nns 18 arter notera-
de varav ingen är skyddad eller hotad enligt Artdatabanken.

Planförslag
Huvuddelen av skogsmarken inom planområdet kom-
mer vid ett plangenomförande att ersättas med tomtmark 
för industri. En mindre andel jordbruksmark kommer 
att inrymma dammar (torr respektive våt) för dagvatten-
hantering. För området där naturvärde återfi nns kommer 
marken att bearbetas samt exploateras och värdet kommer 
därmed att försvinna. 

Genomförandet av planen kommer att kräva att markens 
nivåer utjämnas för att kunna ta upp de nivåskillnader som 
fi nns inom området. Planförslaget innebär en betydande 
förändring av landskapsbilden sett från väster mot öster 
från de befi ntliga bostadsområdet. För att intrycket av 
området ska minimeras har en bestämmelse införts om att 
befi ntlig skogsridå ska bevaras (plantering

1
) inom natur-

marken längs med kvartersmarkens gräns i väster. Mot väg 
175 bevaras ett område med allmän platsmark (NATUR) 
vilket gör att landskapsbilden vid infarten kan bibehållas. 
Inom detta område kan skogen glesas ur något för att ock-
så synliggöra verksamheterna inom planområdet mot väg 
175 samt förbättra siktförhållandena vid utfarten Kronvä-
gen/väg 175. I syfte att värna landskapsbilden även mot 
väg 175 införs en planbestämmelse (f

1
) som föreskriver att 

större byggnadsvolymer visuellt ska delas upp. Detta kan 
ske genom indrag i fasaden, olika kulörer eller genom olika 
materialval. Som längst får fasadelement vara obrutna 20 
meter. Vidare får starkt refl ekterande material på lutande 
tak och fasad inte fi nnas. Detta innefattar inte solceller.

Då området redan är ett etablerat industriområde med 
industri i söder och utvecklingsområde i sydväst bedöms 
föreslagen utveckling lämpligt trots påverkan på natur-
värden och utblickar. Vald placering bedöms även inne-
bära mindre negativa konsekvenser än föreslaget område i 
fördjupning av Säffl e stad (2017) där verksamhetsområde 
pekades ut på hela jordbruksmarken. Vald placering be-
döms mer lämplig då största delen av jordbruksmarken 
fortsatt kan brukas samt har ett större avstånd till närlig-
gande bostäder.

Planområdet kommer angöras från väster från befi ntlig 
plan och anslutas till befi ntlig planlagd gata. Detta inne-
bär att en mindre del av jordbruksmarken kommer tas i 
anspråk för genomförandet av planen och ersättas med 
GATA samt två ytor för dagvattenhantering (damm

1
). 

Möjligheten att ansluta området från väg 175 i öster istäl-
let för att ta en del jordbruksmark i anspråk har övervägts 
men valts bort efter dialog med Trafi kverket som avråder 
från direkt anslutning mot väg 175. 

Geotekniska förhållanden

Ovan: Jordartskarta från SGU 

Inom området med skog fi nns en höjdskillnad om ca fem 
meter mellan lägsta och högsta punkt. Området utgörs av 
skog och terrängen är varierande och kuperad. En geo-
teknisk PM har tagits fram som underlag för detaljplanen 
(Ramböll 2020-10-23) och har utgått ifrån kartstudier, pla-
neringsunderlag och okulär besiktning då huvuddelen av 
området utgörs av berg/fast mark. 

Inom området påträffades ställvis jord av organiskt ma-
terial. De två torvområden som påträffades fi nns i norra 
samt nordöstra delen av området. Genom undersökning 
av manuell sticksond uppmättes en mäktighet om under 
0,5 meter. Området utgörs av tunt eller osammanhängan-
de ytlager av morän med block på berg. Uppskattat jord-
djup är i huvudsak c:a 0–1 m. I områdets norra-nordöstra 
del samt sydvästra del ökar jorddjupet till c:a 1–3 m. res-
pektive c:a 3–5 m och jorden utgörs ytligt av lera–silt.

Förutsättningar för ras och skred föreligger ej i området.

Totalstabiliteten för området bedöms vara tillfredsstäl-
lande, dock kan lokala variationer förekomma.

Idag fi nns områdets högsta punkt i sydöstra delen och 
marken sluttar mot befi ntlig exploatering i sydöst. Beakta 
dock att om markytan utanför, men angränsande till ak-
tuellt område, förändras och avsänks kan det ha negativ 
påverkan på markstabiliteten inom området vilket i så fall 
bör kontrolleras av geoteknisk sakkunnig.

Planförslag 
Fältgeoteknisk undersökning rekommenderas då framfö-
rallt utmed områdets västra sida samt i läge för ny väg och 
nya byggnader (gäller de som ej placeras inom exempelvis 
område av berg i dagen). Denna föreslås utföras i sam-
band med projektering av ny anslutningsgata i Kronvä-
gens förlängning. 

I samband med projektering av mark behöver sänkning 
av marknivån inom kvartersmarken för industriändamål 
beakta eventuella förändringar av markstabiliteten sydost 
om planområdet. 

I de delar av området där jorden utgörs av ej sättnings-
känslig jord som tunt jordtäcke på berg och morän med 
inget till ringa jorddjup kan försumbara sättningar för-
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väntas uppstå vid tillkommande last. Där sättningskäns-
lig jord förekommer kan kompensationsgrundläggning 
bli aktuell. För ett helt sättningsfritt utförande erfordras 
djupgrundläggning.

Planerade byggnader bedöms kunna grundläggas ytligt 
inom fastmarksområden med bibehållen nivå på markyta.

Där jorddjupet ökar och sättningskänslig jord förekom-
mer kan djupgrundläggning bli aktuellt.

Förorenad mark
Inga kända föroreningar fi nns i området. Inom det befi nt-
liga industriområdet i söder fi nns två potentiella förore-
ningar utpekade. 

Planförslag 
Om markföroreningar påträffas under mark,-spräng,-
schakt,- eller fyllnadsarbete ska tillsynsmyndighet kontak-
tas enligt miljöbalken 10 kap11§. 

Radon
Enligt översiktlig inventering utgör marken normalrisk-
område vad avser radon. För mark som klassas som nor-
malriskområde för radon gäller generellt att man inte kan 
utesluta förhöjd risk för markradon lokalt. Därför före-
skrivs, enligt anvisningar från Boverket, att grundläggning 
ska utföras radonskyddande. Kravet innebär att byggnads-
delar som står i kontakt med jorden utformas så att luft 
från marken förhindras att tränga in i byggnaden. Speciell 
uppmärksamhet måste därvid ägnas åt håltagningar i gol-
vet för genomföringar etc. Åtgärder för att klara tillåten 
radonhalt inne i byggnader utförs vid projekteringen av 
nybyggnationen. 

Planförslag 
Markradonundersökning ska göras av byggherren i sam-
band med bygglovsprövning om inte byggnation sker i 
radonsäkert utförande.

Fornlämningar och kulturminnen 
Inga kända fornlämningar eller kulturminnen fi nns i om-
rådet. Varken i historiska kartor eller vid platsbesök har  
spår av tidigare bebyggelse noterats. 

Planförslag 
Alla fornlämningar, såväl kända som okända, är skyddade 
enligt kulturminneslagen. 

Skulle i samband med exploatering eller andra arbe-
ten fornlämningar eller misstänka fornlämningar på-
träffas skall kontakt tas med tillsynsmyndigheten, dvs. 
länsstyrelsen.

BEBYGGELSEOMRÅDEN
Planförslaget innebär en utveckling av befi ntligt indu-
striområde i söder. Inom industriområdet fi nns idag fyra 
byggnader med verksamheter såsom lackering och last-
bilspåbyggnad Byggnadernas tak och fasadmaterial är i 
huvudsak av plåt och omges av hårdgjorda ytor. Tillåten 
byggnadshöjd i området är i huvudsak satt till 9,0 meter.

Väster om planområdet ligger bostadsområdet Rolfserud 
med villakvarter som vuxit fram sedan 1900-talets början. 
Bostadsområdet är beläget som närmast 200 meter från 
planområdets kvartersmark för industriändamål. 

Service och arbetsplatser
Sydöst om planområdet vid trafi kplats Rolfserud fi nns 
en drivmedelsstation och i närområdet fi nns kommersiell 
service i form av bilhandel och möbelbutik. Den kom-
mersiella servicen är i huvudsak koncentrerad till Säffl e 
centrum ca. 1,3 km söder om planområdet. Arbetsplatser 
fi nns i olika utsträckning bland de verksamheter om be-
drivs inom industriområdet. 

Planförslag 
Kvartersmarken ges markanvändningen industriändamål 
och teknisk anläggning pumstation (JE

1
).  Genom före-

slagen användning skapas ytterligare möjligheter till nya 
verksamheter i området och i Säffl e som kan generea så-
väl komersiell service som arbetsplatser. Markanvänding 
avseende tekninsk anläggning pumstation är satt inom 
hela kvartersmarken men avser främst pumpstationer el-
ler andra mindre tekniska anläggningar inom planområ-
det. Största byggnadsarea är 60% av fastighetsarean (e

1
). 

Nockhöjden anges till högst 12 meter (h
1
) för att anpassas 

till kringliggande bebyggelse. Marken inom kvartersmar-
ken ska beredas så att nivåskillnader mot angränsande all-
män platsmark och annan industrimark ska tas upp inom 
egen fastighet (n

1
).

Tillgänglighet
Områdets marknivåer är något varierande med en höjd i 
södra delen av området. 

Ovan: Industribyggnader längs Kronvägen



10 | ANTAGANDEHANDLING

Planförslag 
Nytillkommande byggnader och tomter ska utformas till-
gängliga för personer med nedsatt rörelse- eller oriente-
ringsförmåga enligt Boverkets föreskrifter. 

FRIYTOR
Vid platsbesök konstaterades en mindre stig längs områ-
dets västra kant. Längs stigen återfanns en del nedskräp-
ning. Skogen bedöms inte besitta stora rekreationskvali-
teter eller nyttjas i någon hög utsträckning men bedöms 
delvis nyttjas för promenader. Mindre stigar återfanns 
även mer centralt i området men bedöms trampats upp 
av djur. 

Planförslag 
Ett fullt genomförande av planförslaget innebär att stora 
delar av skogen avverkas och hårdgörs. En mindre del 
skog kvarstår norr om planområdet samt inom planområ-
det mot öster och väster. 

GATOR OCH TRAFIK 

Planområdet är beläget intill väg 175 och angörs via plane-
rad förlängning av Kronvägen. 2017 uppmättes årsdygns-
trafi ken (ÅDT) för väg 175 vilken uppgick till 1329 fordon 
varav ca. 15 % utgjordes av tung trafi k. Hastigheten på väg 
175 är 80 km/h vid avfart till Kronvägen. 

Kronvägen är en återvändsgata vilken trafi keras av besö-
kare och gods till verksamheterna. Gatans hastighetsbe-
gränsning är 50 km/h. 

Planförslag 
Anslutningsväg (GATA) till kvartersmarken kommer ske 
från väster från befi ntlig planlagd gata i detaljplan för indu-
striområde i Norra Rolfserud inom stadsdelen Rolfserud. Huvud-
man för gata inom planområdet är kommunen. bredden 
på gatan är mellan 18,5-24 meter. Utrymme har getts för 

att inrymma gata, GC-väg, dike, samt släntutfall. Då  ett 24 
meters fordon behöver 26 meter i diameter för att vända  
har vändplatsen getts en diameter på 28 meter för att ha 1 
meter marginal på båda sidorna.

Parkering och varumottagning
Idag sker parkering och varumottagning för verksamhe-
terna inom respektive tomt. Vid platsbesök konstaterades 
även viss parkering längs Kronvägen. 

Planförslag 
Parkering och varumottagning föreslås ordnas inom 
kvartersmark. Ingen tomtindelning föreslås varvid ingen 
beräkning av yta för parkering eller interntrafi k görs. Be-
stämmelse om att marken får bebyggas till 60% (e

1
) säk-

rar att ytor fi nns tillgängliga för ändamålet. Höjdskillna-
der mellan kvartersmark och gata anpassas vid behov på 
kvartersmark.

Gång och cykeltrafi k
Separat gång- och cykelbana (GC-bana) fi nns längs Kron-
vägen vilken kantas av rad av träd. GC-banan är del av 
Säffl es sammanhängande cykelstråk. Från Kronvägen le-
der GC-banan söder ut längs väg 175 samt mot bostads-
området Rolfserud. 

I cykelplan för  Säffl e kommun antagen 2021 framgår 
att det idag inte möjlighet att cykla på säkra vägar mellan 
Säffl e och Nysäter. Sträckan som helhet är främst av be-
tydelse för turism och rekreation men det fi nns också viss 
potential till arbetspendling och kombinationsresor mel-
lan Nysäter och Knöstads bytespunkt vid E18. 

Nedan: Karta från Säffl e cykelplan 2021

Planförslag 
Planområdet föreslås anslutas till det sammanhängande 
GC-stråket längs Kronvägen (GATA). För att möjliggöra 

175

Granbäcksvägen

Kronvägen

Norge/Vänerbanan

i

E45

Ovan: Redovisning av närliggande vägar.
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för en eventuell framtida utbyggnad av GC-väg längs med 
väg 175 har en remsa naturmark (NATUR) införts längs 
planens östra gräns till en bredd om 15 meter.

Kollektivtrafi k
Väg 175 trafi keras av Värmlandstrafi k. Närmaste hållplats 
är belägen ca. 300 meter norr om planområdet kring in-
formationsplatsen. Hållplatsen trafi keras av en linje, 806.

Planförslag 
Inga ändringar föreslås.

STÖRNINGAR OCH RISKER
Buller
Planområdet är idag berört av buller från omgivande indu-
stri samt väg 175  öster om planområdet och järnväg 350 
meter söder om planområdet.

Planförslag 
Trafi k kommer att genereras till det nya planområdet. 
Markanvändning industri kommer troligtvis att ge upphov 
till en del tunga transporter. Trafi kmängd och typ av trans-
port beror på vilken typ av etablering området får. Även 
viss industriverksamhet kan orsaka buller samt utsläpp till 
luft, även detta beror på vilken typ av verksamhet som 
kommer att etablera sig. Det är relativ låg bullerpåverkan 
till bostäder då avståndet till närmsta bostadsområden är 
ca 200 meter.

Farligt gods
Planområdet är beläget intill väg 175 vilken är primär 
transportled för farligt gods. Vidare fi nns verksamheter 
i närområdet som skulle kunna utgöra riskkällor. En ris-
kanalys har genomförts för de riskkällor som fi nns inom 
150 meter från planområdet samt transporter till och från 
området. Vänerbanan har inte beaktats i utredningen då 
denna är belägen på ett avstånd som överstiger 150 meter. 

Av riskanalysen framkom att befi ntligt industriområde 

inte innefattar några farliga verksamheter. Inga verksam-
heter har tillstånd att hantera brandfarliga vätskor eller ex-
plosiva varor. 

Gällande antalet farligt godstransporter på väg 175 gjor-
des en framräkning av dagens mängd enligt Trafi kverkets 
basprognos för 2040. Av utredningen framkom ett antal 
olycksrisker förknippade med transport av farligt gods. 

Planförslag
Enligt riskanlysen ska ny bebyggelse placeras på minst 20 
meter från väg 175, samt att bebyggelse inom 30 meter 
från väg 175 kräver en del åtgärder. För att uppfylla alla 
åtgärder som riskanalysen krävde har kvartersmarken pla-
cerats 30 meter från väg 175. 

Riskanalysen redovisar även att olycksrisken för de trans-
porter som tillkommer längs Kronvägen bedöms som 
låg. Detta på grund av att förlägningen av Kronvägen har 
ett minsta avstånd till närliggande bostäder på 90 meter 
samt att även om farligt gods transporter kan komma att 
ske till området så är detta troligtvis i en begränsad om-
fattning samt med en låg hastighet. Kommer etableringar 
som kräver tillstånd enligt miljöbalken kommer det i 
prövningen att ställas krav på begränsning av transporter 
och farligt gods. Frågan hanteras således vidare i kom-
mande skeden. 

Anmälnings- eller tillståndspliktig 
verksamhet
Enligt miljöbalken är det tillstånds-/anmälningspliktigt 
att bedriva vissa miljöfarliga verksamheter. Anmälnings-
pliktiga verksamheter (s.k. C-verksamhet) anmäls till kom-
munens miljö- och byggförvaltning. Tillståndspliktiga 
verksamheter (s.k. A- och B-verksamheter) prövas hos 
miljödomstolen (A) respektive länsstyrelsen (B).

Dryga 500 meter söder om planområdet återfi nns en 
tillståndspliktig verksamhet som bedriver B klassad till-
ståndspliktig verksamhet.

Planförslag
Planens genomförande bedöms kunna ge goda förutsätt-
ningar för olika typer av industriell verksamhet med olika 
grad av omgivningspåverkan. De tillståndspliktiga verk-
samheter som påverkar sin omgivning mest, skulle kunna 
omfattas av begränsningar, eller rent av kunna bedömas 
som olämpliga för etablering inom planområdet. Denna 
risk är Säffl e kommun medveten om, men bedömer san-
nolikheten för sådana fall som låg samt vid ett inträffat 
utfall som acceptabelt.

Översvämningsrisk och skyfall
Området omfattas inte av Länsstyrelsens skyfallskarte-
ring.  Enligt skyfallskartering över Säffl e stad så berörs 
planområdet marginellt vid ett 100 års regn. Enligt karte-
ringen ansamlas vattnet från 0,1 meter till 0,3 meters djup 
i planområdets ytterområden, dvs längs med väg 175 och 

Ovan: Gång- och cykelbana längs Kronvägen sett mot väg 
175.
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längs med åkermarken i väst. En dagvattenutredning och 
skyfallsanalys har genomförts för planområdet av Wikon. 
Skyfallsavledningen i området föreslås i huvudsak att lösas 
i samma stråk som dagvattenhantering (se Dagvatten).

Ovan: Avledning av skyfall 

Planförslag
Markytor intill nya byggnader bör planeras så att ytvatten 
vid skyfallssituationer inte rinner in i byggnaden eller inne-
stängs och magasineras på ett okontrollerat sätt.

Framtida gatuanslutning till Kronvägen kan skapa ett in-
stängt område kring föreslagen våt damm. Dammen bör 
därmed vallas in och framtida gatuanslutning höjdsättas så 
att ytledes avrinning, då den våta dammen översvämmas, 
sker mot den torra dammen och ej belastar gatuområde 
och tomtmark söderut mot Säffl e tätort.

De gånger regnmängderna är så pass stora att den torra 
dammen översvämmas, bräddas dagvatten norrut med yt-
ledes rinnväg längs låglänt terräng över åkermarken. Den 
framtida gång- och cykelvägen kommer verka som barriär 
mot tomtmark åt sydväst.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Spill- och dricksvatten
Planområdet ska kopplas på det kommunala vatten- och 
spillvattenledningsnätet och kommunalt VA-verksamhets-
område inrättas för planområdet. 

Dagvatten
Naturlig avrinning från större delen av planområdets väs-
tra del sker idag mot befi ntlig ängs- och jordbruksmark, 
väster om området. Avvattning av jordbruksmarken sker 
via åkerdränering och låglänt terräng mot befi ntligt väg-
dike, längs Granbäcksvägen, med rinnväg norrut. Diket 
korsar Granbäcksvägen via vägtrumma, dimension 1 600 
mm. För vidare avledning via dike väster ut mot recipient 
Byälven. 

Sydvästra spetsen av planområdet avvattnas söderut mot 
Säffl e tätort och ansluter till befi ntligt dagvattenlednings-
nät. Den nordöstra delen avvattnas mot vägdiket norrut, 

längs med väg 175. Vidare avledning sker via tidigare 
nämnt dike, korsar Granbäcksvägen via trumma för vi-
dare avledning mot Byälven. Den sydöstra delen av pla-
nområdet avvattnas idag söderut mot fastighet Spiran 3 
och avleds via ett dike mot nordost med anslutning till 
vägdiket, längs med väg 175. Del av den sydöstra delen 
av planområdet avvattnas även direkt mot vägdiket längs 
med väg 175. Diket ansluter sedan till befi ntligt dagvat-
tenledningsnät med släppunkt i skogsområdet nordost om 
planområdet och väg 175. Skogsområdet avvattnas norrut 
mot befi ntlig åkermark med avledande åkerdike och efter-
liggande dike mot Byälven. 

Ovan: Bild över befi ntlig avrinning i området.

Nuvarande avrinning sker från skogsmark och bedöms 
ha en avrinningskoeffi cient på 0,1 utefter Svenskt Vattens 
publikation P110 Avledning av dag-, drän- och spillvat-
ten. Framtida förhållanden bedöms till en avrinningskoef-
fi cient på 0,7, vilket motsvarar ett slutet byggnadssätt med 
industriområde.

Planområdets placering i utkant av Säffl e tätort antas mot-
svara det P110 anger som ”gles bostadsbebyggelse” och 
ska vid dimensionering av nya dagvattensystem klara mi-
nimikrav för återkomsttid med trycklinje i marknivå, 10 år, 
samt återkomsttid för regn vid fylld ledning, 2 år. Varaktig-
het 10 min samt klimatpåslag om 25 %.

I dagvattenutredningen från Wikon så framgår att för-
väntade föroreningar från området är näringsämnen, me-
taller, olja och suspenderade ämnen som kan komma att 
påverka uppsatt MKN för recipient Byälven. En framtida 
dagvattenbelastning till Byälven bedöms komma från en 
markanvändning motsvarande ett lättare industriområde, 
samt det gemensamma gatuområdet. Förväntade utlopps-
halter från exploaterad markanvändning överstiger 5 av 12 
riktvärden. 2 av 12 utloppshalter hamnar på gränsen. 

Planförslag
I dagvattenutredningen har man utgått från avrinningsko-
effi cent 0,7, vilket motsvarar ett slutet byggnadssätt. Ge-
nom att i detaljplanen reglera att minst 30% av fastighet-
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sarean ska vara genomsläpplig (b
1
) säkerställs en maximal 

hårdgöringsgrad om 70%. Detta bedöms ge god marginal 
för dimensionering av dagvattenanläggningar.

Avledning av dagvatten föreslås ske mot nordväst, mot 
Byälven. Höjdsättning av framtida tomtytor föreslås 
utföras så att avledning av dagvatten, från respektive fast-
ighet, inom planområdet kan ske via föreslagen dagvat-
tenledning förlagd i framtida lokalgata. Med avseende på 
resulterande föroreningsberäkningar, med utloppshalter 
från exploaterad markanvändning överstigande angivna 
riktvärden, föreslås normalstora fl öden alltid ledas via en 
våt damm. Detta regleras inom detaljplanen med bestäm-
melse om dammar (damm

1
) inom NATUR. Syftet är att 

rena dagvattnet och sänka nivåer av oönskade förore-
ningar till recipienten. Denna våtdamm sammankopplas 
med en efterliggande torrdamm som anordnas utanför 
planområdet till väster. En ”bypass”-funktion föreslås 
anläggas vid inloppet till den våta dammen, för att större 
regnmängder ska kunna ledas förbi den våta dammen 
direkt till den torra dammen. Detta för att kraftigare 
fl öden inte ska skölja med sig oönskade föroreningar från 
reningsanläggningen. Den torra dammen syftar till att 
fördröja dagvatten vid större regnmängder så att föränd-
rad avrinningssituation minimerar påverkan på Byälven 
ytterligare. Från den torra dammen föreslås avledningen 
mot dike i norr med utlopp i Byälven ske via dagvatten-
ledningen.
Exploatering inom planområdet bedöms utefter beräkna-
de utsläppsvärden och föreslagen dagvattenhantering inte 
medföra en betydande påverkan på Byälven för att uppnå 
uppsatt MKN för recipienten. 

Värme
Verksamheternas värmeförsörjning föreslås ske med lång-
siktigt hållbara energilösningar.

El, telefon och IT
Ledningar för el och fi ber fi nns framdraget i Kronvägen.

Längs med jordbruksmarken i planområdet västra del har 
Vattenfall ett avtalsservitut för kraftledning. 

Planförslag
Planområdet ansluts till befi ntligt elnät. Utrymme för be-
fi ntlig nätstation ges inom bestämmelse för teknisk an-
läggning nätstation samt plats för ny nätstation föreslås 
inom planens norra del (E

2
). 

I samband med projektering och utbyggnation av Kronvä-
gen in i planområdet ska el- och fi berledningar (kanalisa-
tion) förberedas. 

Vid behov av fl ytt av ledningar tas kostnaden av den som 
initierar fl ytten.

Avfallshantering
Avfallshantering sker enligt kommunens renhållningsord-
ning och avfallsplan.

5. KONSEKVENSER AV 
PLANENS GENOM-
FÖRANDE

Detaljplanen möjliggör en utveckling av industri i Säff-
le. Närområdet pekas idag ut som objekt för framtida 
markanvändning vad avser utveckling av verksamheter i 
kommunens översiktsplaner. Bedömningen görs att plan-
förslaget är förenligt med de allmänna intentionerna för 
utveckling i Säffl e och att planen därmed är förenlig med 
kommunens översiktsplan.

Planområdet ligger i anslutning till befi ntligt verksamhets-
område och infrastruktur. Området idag består av cirka 
4,6 hektar skogsmark där cirka 4 hektar utav dessa utgörs 
av naturvärden i form av lövrik naturbarrskog. Genom 
planens genomförande kommer både natur- och frilufts-
värden att påverkas och försvinna.

Ett plangenomförande innebär en förändrad landskaps-
bild vilket främst bedöms påverka de boendes utblickar då 
skog kan komma att ersättas med industri.  För att minska 
påverkan från de boende har en bestämmelsen införts om 
att befi ntlig skogsridå ska bevaras (plantering

1
) inom na-

turmarken längs med kvartersmarkens gräns i väster, samt 
en bestämmelse om högsta nockhöjd om 12 meter (h

1
). 

Att etablera industri på denna plats istället för direkt öster 
om de boende som FÖP Säffl e stad föreslår gör dock att 
inverkan bedöms bli lägre. Landskapsbilden vid den norra 
infarten till Säffl e stad vid väg 175 kommer att påverkas. 
För att minska negativ påverkan har en planbestämmelse 
(f

1
) införts i syfte att säkerställa en anpassad bebyggelse. 

Detaljplanen innebär även att ett markskifte mellan kom-
munen och fastighetsägeren till fastighet Säffl e 5:37 ska 
komma till stånd. Markskiftet är en förutsättning för att 
kommunen ska få rådighet över all mark inom planom-
rådet för att möjliggöra en etablering. I gengäld kommer 
jordbruksmak som i nuläget ligger inom den kommunägda 
fastigheten Säffl e 5:16 att överföras till fastighet Säffl e 5:37 
för att ägaren till denna fastighet ska få rådighet över och 
kunna bruka jordbruksmarken. Detta avser dock endast 
kvarvarande jordbruksmark utanför detta planområde.

Marken inom fastighet Säffl e 5:16 är i FÖP Säffl e stad 
utpekad som möjlig mark för verksamheter. Genom att 
markskiftet kommer till stånd är det inte troligt att marken 
kommer utvecklas för verksmaheter inom en nära framtid 
som FÖP Säffl e stad föreslår utan marken kommer istället 
att fortsätta att nyttjas som jordbruksmark. Förutom att 
etableringens placering bedöms ge en mindre inverkan för 
de boende väster om planen innebär det också att kom-
munen bevarar brukningsvärd jordbruksmark som  är för-
enligt med MB 3 kap 4§. Etableringen innebär dock att de 
naturvärden som delar av skogen utgörs av kommer att 
försvinna. 

Etablering av industri kan även komma att innebära vissa 
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störningar som farligt gods, en ökad ljudnivå och ljus för 
närboende, detta bedöms dock som begränsat med avseen-
de på avstånd från industriområdet till befi ntliga bostäder. 

6. GENOMFÖRANDE-
FRÅGOR

Detta avsnitt har till uppgift att redovisa de organisatoris-
ka, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder 
som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ända-
målsenligt genomförande av detaljplanen. Genomföran-
defrågornas beskrivning har ingen rättsverkan. Avsikten 
med beskrivningen är att den skall vara vägledande vid 
genomförandet av detaljplanen.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Lovplikt
Inga förändringar av lovplikten är aktuella.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen får laga 
kraft. Åren bestäms utifrån rimligheten att genomföra pla-
nen. Under genomförandetiden har fastighetsägaren en 
garanterad rätt att bygga i enlighet med detaljplanen och 
detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl före-
ligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detalj-
planen att gälla, men kan då ändras eller upphävas utan 
att fastighetsägaren har rätt till ersättning för till exempel 
förlorad byggrätt.

Planavgift
Planavgift ska tas ut enligt gällande taxa, i samband med 
bygglovprövning. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark såsom ga-
tor och naturområden. 

Ansvarsfördelning
Vad ska göras? Vem gör?
Planarbete Säffl e kommun
Fastighetsbildning Lantmäteriet
Markarbeten/grovplanering tomt Exploatör
Byggnation inom kvartersmark Exploatör
Flytt av ledningar Exploatör
Utbyggnad av gata Säffl e kommun
VSD-utbyggnad Säffl e kommun

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning
Avstyckning av fastigheter för industriändamål inom kvar-
tersmarken för industriändamål och teknisk anläggningar 
(J, E

1
, E

2
) kan ske i enlighet med detaljplanen. Kvarters-

marken för respektive område kan komma att delas i fl era 
fastigheter beroende på efterfrågan.

I nuläget ligger en del av planområdet inom den privatäg-
da fastigheten Säffl e 5:37. En fastighetsreglering skall ske 
på så vis att fastigheten Säffl e 5:37 avstår mark från denna 
fastighet inom planområdet till den eller de industrifastig-
heter som skall bildas genom ovan nämnda avstyckning. 
I samband med denna fastighetsreglering ska även delar 
av den västra delen av Säffl e 5:16 ”städas upp”  (utanför 
planområdet) vilket kommer att framgå inom ramen för 
ansökan om fastighetsreglering. 

NATUR-marken samt GATA inom detaljplanens bör 
fastighetsregleras för att ingår i Säffl e 5:17. 

Detaljplanen innebär även att ett markskifte mellan kom-
munen och fastighetsägeren till fastighet Säffl e 5:37 ska 
komma till stånd. Markskiftet är en förutsättning för att 
kommunen ska få rådighet över all mark inom planom-
rådet för att möjliggöra en etablering. I gengäld kommer 
jordbruksmak som i nuläget ligger inom den kommunägda 
fastigheten Säffl e 5:16 att överföras till fastighet Säffl e 5:37 
för att ägaren till denna fastighet ska få rådighet över och 
kunna bruka jordbruksmarken. Detta avser dock endast 
kvarvarande jordbruksmark utanför detta planområde.

Servitut, gemensamhetsanläggningar, 
samfälligheter och ledningsrätter
Beroende på efterfrågan av tomter kan det vara möjligt 
att fl era mindre tomter styckas av inom kvartersmarken. 
Här kan eventuellt en lösning med skafttomter komma att 
bli aktuell för att säkerställa in- och utfarter för bakomlig-
gande tomter beroende på utformning. Detta kan också 
gälla för det norra E2-området. Alternativt kan detta till-
godoses genom servitut för utfart över framförliggande 
fastighets mark.

Kommunen behöver säkerställa markåtkomst för dagvat-
tenledning genom ledningsrätt över fastighet Säffl e 5:16 
när den övergår till fastighet Säffl e 5:37.  

Vattenfalls ledning kan komma att behöva fl yttas i höjd- 
eller sidled för anläggande av GATA och damm

1
. Vid 

behov av fl ytt av ledningar tas kostnaden av den som ini-
tierar fl ytten. 

Avtal
Del av Säffl e 5:16 omfattas av ett skriftligt jordbruksarren-
de mellan Säffl e kommun (upplåtande) och en privatper-
son/jordbrukare (nyttjande). Detta arrende ska sägas upp.  
Den del av Säffl e 5:16 som ligger inom planområdet ska 
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användas för föreslaget ändamål och fi nnas kvar i kommu-
nens ägo. Kvarvarande jordbruksmark inom 5:16 utanför 
planområdet ska istället överlåtas till 5:37 till nuvarande 
arrendator/framtida fastighetsägare. 

Inlösen
Planen omfattar allmän platsmark (NATUR) samt allmän 
kvartersmark (E

2
) som är i privat ägo. Reglerna om inlö-

sen i 6 kap. 13 § samt 14 kap. 14 § PBL gäller därmed för 
dessa områden. Planen innebär i dessa fall en rättighet, 
samt på fastighetsägares begäran, skyldighet för kommu-
nen att lösa in mark, utan stöd av överenskommelse, som 
är utlagd enligt ovan. 

Detta kommer dock sannolikt inte att bli aktuellt i detta 
fall då en överenskommelse genom avtal ska äga rum (se 
ovan). 

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi
Då planen omfattas av kommunalt huvudmannaskap 
innebär det en kostnad för Säffl e kommun att iordning-
ställa den allmänna platsmarken inom planområdet. Ett 
utkast till exploateringskalkyl ska tas fram parallellt med 
detaljplaneprocessen. Intäkter från försäljning av tomter 
kommer att förekomma, men bedöms inte vara fullt kost-
nadstäckande för Säffl e kommun. Avsättning av medel för 
investeringar i kommunens budget behöver reserveras för 
att möjliggöra planens genomförande. 

Genomförandetid
Genomförandetiden för detaljplanen är fem (5) år. 

Planavgift
Planavgift ska tas ut i samband med bygglovprövning i 
enlighet med vid respektive tidpunkt gällande taxa. 

TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska utredningar till underlag för planförslaget är: 

1. Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande för-
djupad översiktsplan av Säffl e tätort med närom-
råde, 2017-06-21

2. Dagvattenutredning för detaljplan Kronvägen Nor-
ra, Wikon 2021-09-08

3. Riskanalys Kronvägen Norra, Brandskyddslaget 
2020-11-23

4. PM Geoteknik, DP Kronvägen Norra, Säffl e, Ram-
böll 2020-10-23

5. PM- Riktad inventering hotade- och skyddade arter, 
Norra Kronvägen, Säffl e Kommun, Ernstson Kon-
sult 2022-11-08

TILLSTÅND
Verksamheter och industri som planen tillåter kan komma 
att kräva anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken. 

Anläggande av trummor, damm, diken omfattas av anmä-
lan 11 kap 9a § MB. 

Ändring av markens beskaffenhet genom att markavvatt-
na omfattas av tillstånd enligt 11 kap 9a § MB.

7. MEDVERKANDE 
TJÄNSTEPERSONER

Planbeskrivningen är upprättad av samhällsplanerare Ma-
rielle Nilsson och Anna Lindstedt, SBK Värmland AB, i 
samarbete med Daniel Nordholm, Peter Pettersson och 
Annika Sahlén, Miljö- och byggförvaltningen, Säffl e 
kommun.  

Medverkat har även tjänstepersoner från Teknik- och fri-
tidsförvaltningen och Kommunledningskontoret.

Säffl  e 2022-11-09

Daniel Nordholm Anna Lindstedt

Stadsarkitekt  Samhällsplanerare 

Peter Pettersson  Annika Sahlén

Förvaltningschef   Planhandläggare
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§ 127 Dnr MB/2020:189 

Detaljplan Norra Kronvägen - beslut om godkännande 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 24 augusti 2020 att ge miljö- och byggnadsnämnden i 
uppdrag att upprätta detaljplan för Norra Kronvägen, Säffle 5:17 med flera. Säffle 
har ett behov av ny verksamhetsmark i attraktiva lägen. Planförslaget föreslår en 
utökning av befintligt industriområde invid väg 175. Syftet med planen är att pröva 
möjligheten för industriändamål inom området. Planområdet inrymmer del av 
fastigheterna Säffle 5:17, Säffle 5:37 samt en mindre del av Säffle 5:16. Säffle 5:16 
och 5:17 ägs av Säffle kommun, Säffle 5:37 är privatägt. Planområdet är ca 5,3 
hektar. 
Planen handläggs med ett utökat förfarande enligt PBL 2010:900, kapitel 5. 
Planområdet är utpekat i översiktsplanen som ett utvecklingsområde för verksamhet 
(dock inte Säffle 5:37). I kommunens fördjupning av översiktsplanen för Säffle stad 
finns inte området utpekat. 
Beslutsunderlag 
Granskningsutlåtande, 2022-11-09 
Planbeskrivning, 2022-11-09 
Plankarta med bestämmelser, 2022-11-09 
Naturvärdesbedömning, 2017-06-21 
PM-Riktad inventering hotade- och skyddade arter, 2022-11-08 
Dagvattenutredning, 2022-04-07 
Riskanalys, 2020-11-23 
PM Geoteknik, 2020-10-23 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att detaljplanen i och med föreslagna 
ändringar efter granskning vara redo för antagande enligt 5 kap 27§ plan- och 
bygglagen. 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar godkänna granskningsutlåtandet och förslag 
till detaljplan för Norra Kronvägen samt överlämna detsamma med tillhörande 
handlingar till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 27§ plan- och 
bygglagen. 
 
--- 
 
Beslutet expedieras till: 
- Kommunfullmäktige 
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Sammanfattning  

En inventering har skett i samband med framtagande av fördjupad översiktsplan för Säffle tätort. Störst naturvärde 

har ett skogsområde i planens nord-östra delar där skogen består av ett större sammanhängande naturvärde i form 

barrnaturskog av naturskogslinkande karaktär samt randområden till denna skog av lövrik och fleråldrad 

skogsvegetation.  

Större delen av inventeringsområdet sträcker sig utmed Byälven och det är främst strandbrinken som då har högre 

naturvärden. I två områden finns dock också högre naturvärden utpekade och då främst knutet till grövre 

lövvegetation.  

 

Inventeringen har skett enligt den standard som är framtagen för naturvärdesinventering, SS 199000:2014.  
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1 Bakgrund / Inledning 

Naturvärdesinventeringen är en del i planarbetet med framtagande av en fördjupad översiktsplan för Säffle tätorts 

strandnära områden.  

2 Syfte med naturvärdesinventering 

Syftet med inventeringen är att identifiera och avgränsa de geografiska områden i landskapet som är av positiv 

betydelse för biologisk mångfald samt att dokumentera och naturvärdesbedöma dessa. I rapporten finns också 

samtliga områden som inte bedöms ha några höga naturvärden beskrivna.  

3 Avgränsning och metodik 

Inventeringen genomfördes den juni månad 2017 vid två tillfällen genom en översiktlig biotopkartering i fält. Inför 

fältbesöket har området studerats utifrån tillgänglig data så som flygfoto, artdataportalen samt GIS-skikt från 

Länsstyrelsen.  

Metodiken som har använts följer SS 199000:2014 med tillägg av värdeklass 4 samt värdeelement och att all mark 

har beskrivits, även områden med lågt naturvärde och som där med inte bedöms ha någon naturvärdesklass.  

Det huvudsakliga syftet med en naturvärdesinventering är att beskriva och värdera naturområden med betydelse 

för den biologiska mångfalden. En naturvärdesinventering ska enligt standarden resultera i avgränsade, bedömda 

områden av positiv betydelse för den biologiska mångfalden.   

Med naturvårdsobjekt menas här ett geografiskt avgränsat område med naturvärde som utgörs av en dominerande 

naturtyp och som tilldelas en gemensam naturvärdeklass.  

Detaljeringsgraden för inventeringen har varit fältnivå med detaljeringsgrad medel.  
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4 Allmän beskrivning av området 

Nedan redovisas de delområden som inventeringsobjektet består av.  

 

Karta med utredningsområdet markerat. 
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Delområden i norr.  

4.1 Delområde A 

Stora delar av området utgörs av ett större naturvärdesobjekt som är naturbarrskogsliknande. I området finns 

olikåldrad vegetation av löv- och barr. Området hyser gran till stora delar men på torrare partier, där även hällmark 

förekommer, finns visst inslag av tall.  I hela området finns rikligt med lövvegetation av asp, sälg, björk, ek och rönn. I 

område finns flera mycket grova aspar. Närmast vägen i norr samt i syd är det mer produktionsliknande skog, i 

södra delarna medelåldrig gran och utmed vägen i norr finns flera hällmarker med både tall och lövvegetation.  
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Foto över blandlövvegetation i öppnare delar 

4.2 Delområde B  

Området utgörs av en glest bevuxen åkerholme som är solbelyst och ligger solitärt i ett brukat åkerlandskap. 

4.3 Delområde C 

Området utgörs av åkermark, i åkermaken finns bland annat ett öppet dike samt en åkerholme, delområde B, både 

diket och åkerholmen är biotopskyddade.  
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4.4 Delområde D 

Delområdet utgörs av tätortsnära lövvegetation, i området finns inslag av trädgårdsväxter så som rönnspirea och 

körsbär närmast befintlig bebyggelse. I de delar som ligger längre norr om det påverkade området finns rikligt med 

lövvegetation med visst inslag av barrvegetation av gran och tall. Lövvegetationen består av bland annat asp, al, 

rönn, lönn och ek. I delar av området finns mycket grova aspar samt solitära träd av bland annat klenare ek och al. 

Naturvärden är främst knutet till de lägre fuktigare områdena i området där även markvegetationen är frodig och 

fuktpåverkad. 

 

Foto över grövre aspar i området 

4.5 Delområde E 

Området består av tomtmark med gräs, buskar och träd. 

  



_____________________________________  _________________________________________ 

              Macintosh HD:Users:henricernstson:Documents:HEkonsult_lokalt:7435:NVI_100.docx / utskriven: 2017-06-21 9 (27) 

4.6 Delområde F 

De södra delarna av området utgörs av öppen tomtmark, med gräsmatta till stora delar. Utmed stranden utgörs det 

i centrala delen av området av brantare bergssluttning ned i vattnet, med tall och örnbräken mm. I norra delen 

består strandremsan av en klippt låglänt strand. I de norra delarna av delområdet är det delvis avverkat och viss 

produktionsskog kvarlämnad i en ravin. 

 

Foto över strandområdet nedanför befintliga hus i området.  
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Karta över områden i centrala Säffle 

4.7 Delområde G 

Delområdet utförs av en ö med ett glesare skogsparti. I området finns mycket stigar och dessa ansluter till 

fastlandet med en gångbro.  
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Foto över ön 

 

Foto över strandpromenaden till ön 
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4.8 Delområde H 

Delområdet utgörs av stadsmiljö och med en kaj mot älven. I området finns flera brygganläggningar samt 

sjösättningsramp mm.  

Foto över kajområdet samt en sjösättningsramp i bildens förgrund. 
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4.9 Delområde I 

Delområdet utgörs av stadsmiljö och med en kaj mot älven. I området finns flera brygganläggningar. Östra delarna 

utgörs av glesare bebyggelse och parkering. Utmed hela området finns strandpromenad. I de centrala delarna finns 

slussanläggning. 

 

Foto mot bron över älven



_____________________________________  _________________________________________ 

              Macintosh HD:Users:henricernstson:Documents:HEkonsult_lokalt:7435:NVI_100.docx / utskriven: 2017-06-21 14 (27) 

foto över sluss som ligger i området. 
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Karta över södra säffle. 

4.10 Delområde J 

Delområdet utgörs av båthamn och flera områden med båtskjul. Området är låglänt och i norra delarna finns ett 

större fuktigt område som även har en öppen vattenspegel. Strandremsan mot älven är vassbevuxen och i stora 

delar finns flera sammanhängande större vassbälten.  
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Utmed flera delar av området finns sammanhängande vassbälten mellan bryggor och båtanläggningar. 

4.11 Delområde K 

Delområdet utgörs bland annat av en båthamn med parkering. Öst från stranden utgörs området av lövvegetation 

och öppna igenvuxna marker. Området genomkorsas av en grusad GC-väg. I området finns riklig lövvegetation av al, 

sälg, asp, ek, lönn, rönn mm. I området finns också inslag av brännässlor och älgört och i området närmast älven 

finns områden som är fuktigare och påverkade av vatten.  
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Foto över kaj som sträcker sig utmed stranden i området. 

 

Foto över vegetationen i torrare delar i området. 
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4.12 Delområde L 

Delområdet utgörs av en bäck som rinner genom lätta lermarker. I området finns rikligt med lövvegetation och flera 

mycket grova alar. 

 

Foto över lövsly i sänka med dike.  
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5 Naturvärdesobjekt och landskapsobjekt 

Inom ramen för inventeringen ska geografiska områden av positiv betydelse för den biologiska mångfalden 

identifieras enligt SS199000:2014 och anges som naturvädesobjekt. Ett naturvärdesobjekt ska vara så enhetligt att 

det kan tilldelas en gemensam natuvärdesklass. Naturvärdesklass är en sammanvägning mellan arter och livsmiljöer. 

Förutom naturvärdesobjekt skall även landskapsobjekt som är viktiga för den biologiska mångfalden identifieras och 

beskrivas. Nedan visas en principbild för naturvärdesklass från SS199000:2014 där en sammanvägning av art 

respektive livsmiljö leder till en naturvärdesklass.  

 

Principbild från SS 199000:2014 för att illustrativt beskriva hur arter respektive livsmiljöer (biotoper) leder till en bedömd 

naturvärdesklass.  
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Karta över utredningsområdet med naturvärdesobjekt samt landskapsobjekt markerade.  
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5.1 Naturvärdesobjekt A 

Visst naturvärde, klass 3 

Värdering: Barrnaturskog  

Värde: Flerskiktad skog med grov lövvegetation av bland annat asp. 

Karaktär och motivering: 

Området är flerskiktat, olikåldrad skogsmark med vegetation av löv och barr. I området finns flera mycket grova 

lövträd.  

 

Grövre aspar i barrvegetation. 

5.2 Naturvärdesobjekt B 

Visst naturvärde, klass 4 

Värdering: Åkerholme 

Värde:  

Karaktär och motivering: Solbelysta solitära träd i produktiv åkermark.  
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5.3 Naturvärdesobjekt D 

Visst naturvärde, klass 4 

Värdering: lövvegetation 

Värde: översilningsmark 

Karaktär och motivering: Området består av låglänt terräng med högörtsvegetation och lövträd. I området finns 

riklig lövvegetation och lövträd som står solitärt. I gränsen mot söder finns även mycket grova aspar.  

 

Uppslag av lövträd i fuktig näringsrik mark.  
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5.4 Landskapsobjekt 1 

Typ: Blandlövskog 

Motiv:  

Flerskiktad blandskog med inslag av torrhällar, produktionsskog och uppslag av yngre lövträd i så kallade lövbrännor. 

 

Foto på del av glesare lövpartier kring värdekärnan, där det finns mer naturvärde.
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5.5 Landskapsobjekt 2 

Typ: Lövvegetation 

Motiv:  

Större sammanhängande lövskogsområde med fuktig mark i de lägre partier och torrare inslag i höjderna.  

 

Lövvegetation, ju högre upp från vattnet, ju torrare och grövre träd samt mer och mer blandvegetation. 
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Karta över södra delen 
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5.6 Naturvärdesobjekt L 

Visst naturvärde, klass 3 

Värdering: Grov lövvegetation 

Värde: Grövre al 

Karaktär och motivering: Området utgörs av en bäck och tillhörande sänka, i området finns riklig buskvegetation av 

löv men också grövre lövträd av al m.fl.  

 

Grövre lövträd. 

5.7 Landskapsobjekt 1 Linjeobjekt 

Typ: Vass 

Motiv: Större sammanhängande vassvegetation.  
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6 Referenser: 

Artdatabanken 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. Artdatabanken SLU, Uppsala 

Hallingbäck, T. (red.) 2013. Naturvårdsarter. ArtDatabanken SLU. Uppsala. ISBN: 978-91-88506-93-1 

SIS 2014: Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI)- Genomförande, naturvärdesbedömning och 

redovisning: Svensk Standard SS 199000:2014 

SIS 2014: Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – Komplement till SIS199000: Teknisk rapport 

SIS-TR 1999001:2014 

 

6.1 Referenser internet: 

Artdatabanken, artportalen  http://www.artportalen.se/ 

Länsstyrelsens kartdatabas  http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/gis/Sv/P

ages/karttjanster.aspx 

Skogsstyrelsens hemsida  http://www.skogsstyrelsen.se/ 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Säffle kommun planerar ett nytt detaljplanområde, Kronvägen Norra. Området ligger placerat i 

utkanten av Säffle, norr om E45 längs med väg 175 (se figur 1). Området angränsar till 

befintligt verksamhetsområde innehållande industri, detaljhandel, service och lagerhandel för 

skrymmande varor. Planytan är på c:a 5,3 ha och är idag täckt av barr- och lövskog. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utökat utrymme för etableringar av lättare icke-störande 

industri-/verksamhetsändamål.   

 

 

Figur 1 Orienteringskarta för detaljplanområde, Kronvägen Norra.  

 

1.2 Syfte och mål 
Syftet är att utreda vilken påverkan en framtida exploatering skulle medföra gällande 

dagvattnets förändrade flödes- och föroreningsbelastning. Samt ge förslag på vilka eventuella 

behov av flödes-, magasinerings- och reningskrav som bör ställas i detaljplanen till följd av 

förändrad markanvändning. Konsekvenser vid eventuella skyfall kommer att utredas.    
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1.3 Avgränsningar 
Utredningen baseras på utformningsförslag av detaljplanområdet från SBK Värmland, samt 
underlag i form av digital grundkarta och befintligt ledningsnät från Säffle kommun. Platsbesök 
har även genomförts.  

Inga provtagningar har gjorts och föroreningsberäkningar baseras därmed på schablonvärden 
från StormTacs webbapplikation (StormTac V. 2020-11-26). Dessa bör därmed tolkas med 
största försiktighet och endast ses som en grov indikation av förändrad föroreningsbelastning 
till recipient.  

Beräkningar har genomförts i enlighet med Svenskt vattens publikation P110 Avledning av dag-
, drän- och spillvatten med tillhörande bilagor 10-1a och 10-6a. Samt Svenskt vattens 
publikation Utformning och dimensionering av anläggningar för rening och flödesutjämning av 
dagvatten och Vägverkets publikation Rening av vägdagvatten Preliminära råd vid 
dimensionering av enklare reningsanläggningar.     

Säffle kommun saknar i dagsläget en dagvattenstrategi och dagvattenpolicy.   

Presenterade nivåer anges i höjdsystemet RH2000.  

 

2 Förutsättningar 

2.1 Befintlig dagvattensituation 
Nuvarande yta är kuperad med högsta punkt i sydöstra delen av planområdet på +63 och 
lägsta nivå återfinns vid +53,5 (se figur 2). Enligt SGU jordartskarta (1:25 000–1:100 000) består 
större delen av området av berg med ett tunt eller osammanhängande ytlager av 
oklassificerad jordart. I den västra delen av området består marken främsta av siltig lera.  

Naturlig avrinning (se figur 2) från större delen av planområdets västra del sker idag mot 
befintlig ängs- och jordbruksmark, väster om området. Avvattning av jordbruksmarken sker via 
åkerdränering och låglänt terräng mot befintligt vägdike, längs Granbäcksvägen, med rinnväg 
norrut. Diket korsar Granbäcksvägen via vägtrumma, dimension 1 600 mm. För vidare 
avledning via dike väster ut mot recipient Byälven. Sydvästra spetsen av planområdet 
avvattnas söderut mot Säffle tätort och ansluter till befintligt dagvattenledningsnät. Den 
nordöstra delen avvattnas mot vägdiket norrut, längs med väg 175. Vidare avledning sker via 
tidigare nämnt dike, korsar Granbäcksvägen via trumma för vidare avledning mot Byälven. Den 
sydöstra delen av planområdet avvattnas idag söderut mot fastighet Spiran 3 och avleds via ett 
dike mot nordost med anslutning till vägdiket, längs med väg 175. Del av den sydöstra delen av 
planområdet avvattnas även direkt mot vägdiket längs med väg 175. Diket ansluter sedan till 
befintligt dagvattenledningsnät med släppunkt i skogsområdet nordost om planområdet och 
väg 175. Skogsområdet avvattnas norrut mot befintlig åkermark med avledande åkerdike och 
efterliggande dike mot Byälven.  
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Figur 2 Orienteringskarta för befintlig avrinning.  

 

2.2 Recipient Byälven 

För samtliga vattenförekomster finns fastställda miljökvalitetsnormer (MKN) av Sveriges 
vattenmyndigheter. Dessa beskriver målet för vilken kvalitet en vattenförekomst ska uppnå till 
en bestämd tidpunkt, med grundmålet att samtliga vattenförekomster ska uppnå God status. 
Recipient i det här fallet är Byälven som tillhör delavrinningsområdet Övre Säffle och 
mätstation SE656069-133501. Nuvarande ekologisk och kemisk status klassas som Måttlig 
respektive Uppnår ej god status1. Miljökvalitetsnormen har satts till ett kvalitetskrav på God 
ekologisk status 2027 samt God kemisk ytvattenstatus, med undantag för mindre stränga krav 
vad gäller föroreningshalter av bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar som 
bedöms överskrida gränsvärden i samtliga vattenförekomster. Det ekologiska kvalitetskravet 
motiveras främst av problem inom områdena fisk, konnektivitet, flödesreglering samt 
morfologiska förändringar, det vill säga bristande vandringsvägar för fiskliv, erosion till följd av 
ökad flödesenergi och förändrad ekologisk status i sin helhet till följd av fysisk förändring. 
Kemiskt kvalitetskrav motiveras av ”sämst styr”-principen av alla prioriterade ämnen, främst 
påvisas kvicksilverhalten i fisk överstiga rekommenderade gränsvärden.  

 
1 VISS Vatteninformationssystem Sverige(u.å.). Byälven ns Harefjorden. 
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA30451822 [2021-08-12] 
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3 Framtida situation 
Planförslaget innefattar utrymme för fem delområden (se figur 3) med gemensamt anslutande 
gata mot Kronvägen i väst och anslutande gång- och cykelväg mot öst, längs med väg 175. 
Planområdet omfattas av ytorna som presenteras i tabell 1. Nuvarande avrinning sker från 
skogsmark och bedöms ha en avrinningskoefficient på 0,1 utefter Svenskt Vattens publikation 
P110 Avledning av dag-, drän- och spillvatten. Framtida förhållanden bedöms till en 
avrinningskoefficient på 0,7, vilket motsvarar ett slutet byggnadssätt med industriområde.  

Planområdets placering i utkant av Säffle tätort antas motsvara det P110 anger som ”gles 
bostadsbebyggelse” och ska vid dimensionering av nya dagvattensystem klara minimikrav för 
återkomsttid med trycklinje i marknivå, 10 år, samt återkomsttid för regn vid fylld ledning, 2 år. 
Varaktighet 10 min samt klimatpåslag om 25 %.    

 

 

Figur 3 Indelning av avrinningsytor från detaljplanområdet.  

 

Tabell 1 Detaljplanens yta indelad i delområden.  

Område Yta  
1 9 500 m2 

2 11 000 m2 

3 12 000 m2 

4 10 000 m2 

5 5 500 m2 

Lokalgata 1 400 m2 

GC 1 000 m2 
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4 Föroreningspåverkan 
För uppskattning av framtida föroreningsbelastning från planområdet, till följd av förändrad 
markanvändning, har schablonvärden från StormTacs webbapplikation använts. Förväntade 
föroreningar från området är näringsämnen, metaller, olja och suspenderade ämnen som kan 
komma att påverka uppsatt MKN för recipient Byälven. För beräkning av utgående mängder 
och föroreningshalter används medelvärde från SMHI med årsnederbörd på c:a 700 mm. 
Kommunen önskar skapa utrymme för etableringar motsvarande icke-störande 
industri/verksamheter inom området. En framtida dagvattenbelastning till Byälven bedöms 
komma från en markanvändning motsvarande ett lättare industriområde, samt det 
gemensamma gatuområdet. Utgående föroreningshalter för befintlig situation och 
exploaterad markanvändning presenteras i tabell 2. Utgående mängder presenteras i tabell 3. 
Beräknade värden bör tolkas med försiktighet då schablonvärden varierar kraftigt beroende på 
markanvändning, materialval och platsers specifika förutsättningar.  

Säffle kommun saknar i dagsläget egna styrdokument och förhåller sig därmed till 
Riktvärdesgruppens riktlinjer. Dessa presenteras i tabell 2. Förväntade utloppshalter från 
exploaterad markanvändning överstiger 5 av 12 riktvärden. 2 av 12 utloppshalter hamnar på 
gränsen. I jämförelse med andra industriverksamheters utsläppssiffror från år 2020 som Nordic 
paper Seffle och Schäfer Ytbehandling i Säffle (se tabell 3), med Byälven som recipient, 
konstateras att påverkan från exploaterat område hamnar betydligt lägre.  

 

Tabell 2 Föroreningshalter från befintlig respektive exploaterad markanvändning i jämförelse med framtagna 
riktvärden från Stockholms län.  

 Befintlig  
situation 

(skogsmark) 

Exploaterad  
markanvändning 
(lättare industri/ 

kvartersmark) 

Exploaterad  
markanvändning 

(gatuområde) 

Riktvärdesgruppen 
Sthlm:s län 

Halt μg/l μg/l μg/l μg/l 

P 17 292 119 250 

N 450 1 640 1 870 3 500 

Pb 6 25 3 15 

Cu 7 35 22 40 

Zn 15 214 13 150 

Cd 0,2 1 0,3 0,5 

Cr 4 10 7 25 

Ni 6 12 5 30 

Hg 0,01 0,06 0,1 0,1 

SS 34 000 80 000 46 000 100 000 

Olja 150 1 700 770 1 000 

BaP 0,01 0,1 0,01 0,1 
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Tabell 3 Föroreningsmängder från befintlig respektive exploaterad markanvändning.  

 Befintlig 
situation 

(skogsmark) 

Exploaterad  
markanvändning 

(kvartersmark + gatuområdet) 

 
Nordic paper Seffle AB2 

 
Schäfer Ytbehandling 

i Säffle AB3 

Mängd kg/år kg/år kg/år (2020) kg/år (2020) 

P 0,06 7,0 1 903  

N 1,6 40,7 14 640  

Pb 0,02 0,6   

Cu 0,02 0,8 16,4 1,2 

Zn 0,05 5,0 177,7 21,6 

Cd 0,001 0,03 0,41  

Cr 0,01 0,2 4,8 5,1 

Ni 0,02 0,3 21,1 1,6 

Hg 0,00004 0,001 0,134  

SS 120 1940   

Olja 0,5 40,9   

BaP 0,00004 0,003   

 

5 Förslag på framtida dagvattenhantering 
Avledning av dagvatten från det framtida planområdet föreslås ske mot nordväst, mot 

Byälven, för att inte belasta befintligt dagvattennät in mot Säffle tätort ytterligare (se förslag i 

BILAGA 1). Höjdsättning av framtida tomtytor föreslås utföras så att avledning av dagvatten, 

från respektive fastighet, inom planområdet kan ske via föreslagen dagvattenledning förlagd i 

framtida lokalgata. Med avseende på resulterande föroreningsberäkningar, med utloppshalter 

från exploaterad markanvändning överstigande angivna riktvärden, föreslås normalstora 

flöden alltid ledas via en våt damm inom delområde 5. Syftet är att rena dagvattnet och sänka 

nivåer av oönskade föroreningar till recipienten. Denna sammankopplas med en efterliggande 

torr damm. En ”bypass”-funktion föreslås anläggas vid inloppet till den våta dammen, för att 

större regnmängder ska kunna ledas förbi den våta dammen direkt till den torra dammen. 

Detta för att kraftigare flöden inte ska skölja med sig oönskade föroreningar från 

reningsanläggningen. Den torra dammen syftar till att fördröja dagvatten vid större 

regnmängder så att förändrad avrinningssituation minimerar påverkan på Byälven ytterligare. 

Nedströms mark önskas vara fortsatt brukbar, därmed föreslås avledning från den torra 

dammen ske via dagvattenledning med utlopp i Byälven.  

Med målet att uppnå uppsatt MKN för Byälven har behov av åtgärder främst påvisats vad 

gäller vandringsvägar för fiskliv, flödesreglering och morfologiska förhållanden längs älven. 

Med föreslagen princip av dagvattenhantering begränsas flödesbelastning till Byälven från 

framtida exploatering till att efterlikna naturlig avrinning som finns från befintligt 

skogsområde. Förändrad föroreningsbelastning från exploaterad yta hanteras via öppna 

dagvattenanläggningar med kombinerad rening i två steg. Exploatering bedöms utefter 

 
2 Naturvårdsverket (u.å.) Utsläpp i siffror. 
https://utslappisiffror.naturvardsverket.se/Sok/Anlaggningssida/?pid=3365 [2021-08-21] 
3 Naturvårdsverket (u.å.) Utsläpp i siffror. 
https://utslappisiffror.naturvardsverket.se/Sok/Anlaggningssida/?pid=3373 [2021-08-21] 
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beräknade utsläppsvärden och föreslagen dagvattenhantering inte medföra en betydande 

påverkan på Byälven för att uppnå uppsatt MKN för recipienten.       

 

5.1 Våt damm 
Dagvattenhantering från planområdet föreslås ske i två steg, med först en våt damm i syfte att 

rena normala regnflöden från anslutande ytor och ett andra steg, en torr damm, med kapacitet 

att fördröja större regnmängder.  

Antaganden och beräkningar för framtagandet av den våta dammens utformning har gjorts i 

enlighet med Svenskt Vattens publikation Utformning och dimensionering av anläggningar för 

rening och flödeutjämning av dagvatten samt Vägverkets publikation Rening av vägdagvatten: 

Preliminära råd vid dimensionering av enklare reningsanläggningar.  

Dammen utformas med en permanent våt del, med konstant vattennivå, och en ovanliggande 

reglervolym. Reningen består dels av en sedimenterande process av partikulära föroreningar 

och kan med fördel anläggas med växtzoner vilket gynnar reningsprocessen från lösta 

föroreningar i dagvattnet. Förväntad reningsgrad av en våt damm anges i tabell 4. Generell 

reningsgrad finns endast tillgängligt för utvalda ämnen och bör endast ses som grovt 

uppskattade värden.   

 

Tabell 4 Generella reningsgrader - våt damm 

 Våt damm 

 % 

P 55 

N 35 

Cu 60 

Zn 60 

SS 80 

BaP 75 

     

Den permanenta vattenytan rekommenderas utgöra ungefär 1,5 % av den reducerade arean, 

3,5 ha, från avrinningsområdet vilket ger en yta om 530 m2. Permanent vattendjup bör ligga på 

minst 0,8 m inom de djupaste zonerna och maximalt 2 m.      

Reglervolymen föreslås dimensioneras utefter ”first-flush”-principen, vilket motsvarar de 

första 15 mm av ett regn, som med reducerad area ger en volym på 530 m3. Detta motiveras 

av att största delen av årligt transporterad föroreningsmängd kommer under mindre regn och 

deras avrinning. Avtappning rekommenderas dimensioneras så att tömningstiden av 

reglervolymen tar mellan 12–24 timmar. 

Ytbehov för föreslagen våt damm förutsätter en bottennivå på c:a +50,9, med omslutande 

släntlutning 1:3. Bräddnivå upp till +53, c:a 0,5 m under befintlig terräng, ger en totalt 

tillgänglig magasinsvolym på 1 130 m3. Föreslagen damm klarar även krav för rekommenderad 

permanent vattenyta, med ett permanent vattendjup upp till nivå c:a +51,9. 
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En ”bypass”-funktion anläggs vid dammens inlopp på nivå +53 för avledning av större 

regnmängder och dammen står full. Avledning sker då direkt till nedströms torr damm.   

 

5.2 Torr damm  
För att inte belasta befintliga dagvattensystem nedströms exploateringsområdet ytterligare 

föreslås en fördröjande damm innan avledning mot Byälven. Tillåten avtappning kan då 

begränsas till ett flöde på 5,8 l/s och ha. Vilket motsvarar befintlig avrinningssituation 

bestående av skogsmark. Dimensionerande regn bedöms till återkomsttid 10 år, varaktighet 10 

min och klimatpåslag om 25 %. Detta resulterar i ett magasinsbehov på 1 400 m3. 

Samfördröjning med dagvattenavrinning från intilliggande bostadsområde och anslutande 

dagvattensystem från Norra Rolfserudvägen, Jungmansgatan och Sjömansgatan ger ett 

magasinsbehov på 1 600 m3.  

Presenterad yta för föreslagen torr damm förutsätter en bottennivå på c:a +51,6 med 

släntutfall 1:2 mot befintlig terräng. Även den torra dammen bidrar med en viss renande effekt 

motsvarande generell reningsgrad presenterad i tabell 5. Generell reningsgrad finns endast 

tillgängligt för utvalda ämnen och bör endast ses som grovt uppskattade värden.   

 

Tabell 5 Generella reningsgrader – torr damm.  

 Torr damm 

 % 

P 10 

N 25 

Cu 30 

Zn 30 

SS 50 

BaP 30 

 

5.3 Skyfall 
Markytor intill nya byggnader bör planeras så att ytvatten vid skyfallssituationer inte rinner in i 

byggnaden eller innestängs och magasineras på ett okontrollerat sätt.  

Framtida gatuanslutning till Kronvägen kan skapa ett instängt område kring föreslagen våt 

damm. Dammen bör därmed vallas in och framtida gatuanslutning höjdsättas så att ytledes 

avrinning, då den våta dammen översvämmas, sker mot den torra dammen och ej belastar 

gatuområde och tomtmark söderut mot Säffle tätort.  

De gånger regnmängderna är så pass stora att den torra dammen översvämmas, bräddas 

dagvatten norrut med ytledes rinnväg längs låglänt terräng över åkermarken. Den framtida 

gång- och cykelvägen kommer verka som barriär mot tomtmark söderut.  

Skyfallsstråk bedöms inte påverka omkringliggande byggnader, se figur 4.    
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Figur 4 Skyfallsstråk 
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1. Objekt och uppdrag 

1.1 Allmänt 
Ramboll Sweden AB har på uppdrag av SBK Värmland AB utfört en 

sammanställning av befintligt geotekniskt underlag samt genomfört ett platsbesök 

för ny detaljplan för industriverksamhet inom Säffle 5:17 mfl, Säffle. Föreliggande 

utredning utgör underlag till ny detaljplan.  

1.2 Områdesbeskrivning 
Aktuellt område ligger strax nordost om Säffle (se Figur 1), norr om E45 och 

består av kuperat skogslandskap som angränsar mot väg i öster, befintligt 

industriområde i söder och åkermark i väster/norr.  

 

 

Figur 1 Aktuellt område visas här ungefärligt (urklipp ur Plan-PM, Säffle kommun). 

2. Underlag  

Av beställaren har följande underlag tillhandahållits: 

- Plan PM_Industri Kronvägen norra 2020-05-07, Säffle kommun 

Kartunderlag av Sveriges geologiska undersökning (SGU) har studerats och 

inarbetats i föreliggande handling.  

3. Planerad byggnation 

Inom aktuellt område planeras nya tomter för industrier och lokalgata, se Figur 2. 

Uppgifter såsom placering av nya byggnader och ny väg, nivå på färdigt golv och 

mark föreligger ej för dagen.  
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Figur 2 ”Ideskiss planområde”, ur Plan-PM 

4. Befintliga förhållanden 

4.1 Topografi och ytbeskaffenhet 
Inom området finns en höjdskillnad på c:a 5 m mellan lägsta och högsta punkt 

vilka bedöms påträffas i områdets nordvästra respektive sydöstra del. Området 

utgörs av skog och terrängen är varierande plan och kuperad.  

5. Platsbesök 

5.1 Generellt 
Geotekniker Charlotta Jonsson och Charlotte Andersson har utfört platsbesök i 

september 2020. Här redovisade fotografier och dess ungefärliga läge framgår av 

Figur 3.  

Inom området påträffades ställvis jord av organiskt material. De två torvområden 

som påträffades finns i norra samt nordöstra delen av området. Dessa 

undersöktes med manuell sticksond. Torvens mäktighet överskred ej c:a 0,5 m.  
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Figur 3 Karta enligt Figur 2 med ungefärlig markering för fotografier.  

5.2 Fotografier 

 

Foto 1 Områdets södra del (A). Berg i dagen förekommer t h i bild. (Fotografiet är 
taget strax utanför områdesgränsen, vid södra hörnet av tomt 3.)  
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Foto 2 Nord - nordvästra delen (B). 

Foto 3 Nord - nordöstra delen (C).  
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Foto 4 Nordöstra delen, vid väg 175 (D).  

 

 

Foto 5 Sydöstra delen och områdets högsta punkt, befintliga industrier skymtas i 

bakgrunden (E).  
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Foto 6 Kalhygge utanför områdets sydöstra del, som angränsar mot befintlig 

exploatering (F).  

6. Sammanställning av SGU:s kartunderlag 

6.1 Tolkade jordlager- och jorddjupsförhållanden  
Området utgörs av tunt eller osammanhängande ytlager av morän med block på 

berg, se Figur 4. Uppskattat jorddjup är i huvudsak c:a 0–1 m, se Figur 5.   

I områdets norra - nordöstra del samt sydvästra del ökar jorddjupet till c:a 1–3 m 

respektive c:a 3–5 m och jorden utgörs ytligt av lera – silt.  

Förutsättningar för ras och skred föreligger ej i området, se Figur 6.  
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Figur 4 Jordartskarta, SGU (Aktuellt område har markerats ungefärligt) 

 
Figur 5 Jorddjupskarta, SGU (Aktuellt område har markerats ungefärligt) 

 
Figur 6 Förutsättningar för ras- och skred, SGU (Aktuellt område har markerats 
ungefärligt) 
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7. Slutsatser och rekommendationer  

7.1 Allmänt 
Platsbesök bekräftar okulärt SGU:s underlag.  

Här angivna rekommendationer ska bekräftas alternativt revideras då uppgifter på 

följande föreligger 

- placering av byggnader och väg i plan 

- typ av konstruktion  

- färdig golvnivå  

- nivå på markyta  

- nivå på ny väg 

Fältgeoteknisk undersökning rekommenderas då framförallt utmed områdets 

västra sida samt i läge för ny väg och nya byggnader (gäller de som ej placeras 

inom exempelvis område av berg i dagen). 

7.2 Stabilitet – generellt  
Totalstabiliteten för befintliga förhållanden bedöms vara tillfredsställande inom 

området. Lokala avvikelser kan förekomma.  

Idag finns områdets högsta punkt i sydöstra delen och marken sluttar mot 

befintlig exploatering i sydöst. Beakta dock att om markytan utanför, men 

angränsande till aktuellt område, förändras och avsänks kan det ha negativ 

påverkan på markstabiliteten inom området vilket i så fall bör kontrolleras av 

geoteknisk sakkunnig.  

7.3 Sättningar – generellt  
I de delar av området där jorden utgörs av ej sättningskänslig jord som tunt 

jordtäcke på berg och morän med inget till ringa jorddjup kan försumbara 

sättningar förväntas uppstå vid tillkommande last.  

Där sättningskänslig jord förekommer kan kompensationsgrundläggning bli 

aktuell. För ett helt sättningsfritt utförande erfordras djupgrundläggning.  

7.4 Grundläggning – generellt  
Planerade byggnader bedöms kunna grundläggas ytligt inom fastmarksområden 

med bibehållen nivå på markyta.  

Där jorddjupet ökar och sättningskänslig jord förekommer kan djupgrundläggning 

bli aktuellt.  
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Säffle kommun ska upprätta en ny detaljplan för området Kronvägen Norra i Säffle. Syftet med 
planen är att pröva möjligheten för industri/verksamhetsändamål inom området. Planområdet ligger 
utmed väg 175 (Arvikavägen) som utgör en primär transportled för farligt gods. I anslutning till 
planområdet ligger även ett befintligt industriområde som inte har bedömts påverka planområdet ur 
risksynpunkt. Transporter till och från planområdet bedöms inte påverka bostäder i områdets närhet. 

Länsstyrelsen i Värmland använder sig av den vägledning för planläggning intill transportleder för 
farligt gods som har upprättats av Länsstyrelsen i Dalarnas län. Enligt denna vägledning ska en 
riskhanteringsprocess genomföras när detaljplaner tas fram inom 150 meter från en farligt godsled.  

Syftet med riskanalysen är att undersöka lämpligheten med aktuellt planförslag genom att utvärdera 
vilka risker som människor inom det aktuella området kan komma att utsättas för samt i 
förekommande fall föreslå hur risker ska hanteras så att en acceptabel säkerhet uppnås. Riskanalysen 
ska utgöra underlag för den nya detaljplanen. 

I en inledande kvalitativ riskanalys identifierades ett antal olycksrisker förknippade med transporter 
av farligt gods på väg 175, vilka bedöms kunna påverka risknivån inom planområdet. För planerad 
markanvändning för industri/verksamhetsändamål bedöms dock risknivån vara så låg att åtgärder 
endast behöver vidtas som skydd mot olyckor med brännbar gas (klass 2.1) och olyckor med 
brandfarliga vätskor (klass 3).  

För att hantera identifierade risker ges nedanstående förslag på åtgärder för att minska konse-
kvenserna av en eventuell olycka. Observera att åtgärderna endast utgör ett förslag och att det är 
upp till kommunen/projektet att ta beslut om åtgärder. De åtgärder som man beslutar om ska sedan 
formuleras som planbestämmelser på ett sådant sätt att de är förenliga med Plan- och bygglagen 
(2010:900). 

• Ny bebyggelse placeras minst 20 meter från väg 175 (närmaste vägkant).  

• Obebyggda ytor inom 30 meter från väg 175 planeras så att de inte uppmuntrar till 
stadigvarande vistelse. 

• Byggnader som placeras inom 30 meter (från närmaste vägkant) från väg 175 och som vetter 
direkt mot vägen utan framförliggande bebyggelse utformas med följande åtgärder: 

- Respektive lokal där personer vistas stadigvarande utförs med minst en utrymningsväg 
som mynnar på motsatta sidan, bort från vägen. 

- Friskluftsintag placeras på motsatta sidan, bort från vägen, alternativt placeras på tak. 

- Byggnader utförs med fasadåtgärder som förhindrar brandspridning in i byggnaden 
under 30 minuter. Åtgärderna behöver verifieras med strålningsberäkningar i samband 
med byggnadsutformning med hänsyn till avstånd och övriga förutsättningar. 

Om rekommenderade åtgärder och restriktioner följs bedöms ingen fördjupad analys vara 
nödvändig. Observera att vid annan markanvändning än den planerade enligt ovan, som t.ex. innebär 
en högre personbelastning, kan det bli aktuellt att genomföra en fördjupad analys avseende risker 
kopplade till farligt godstransporter för att bedöma påverkan på risknivån inom området. För aktuell 
markanvändning accepteras en något högre risk jämfört med exempelvis bostäder, vård eller hotell.
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Säffle kommun ska upprätta en ny detaljplan för området Kronvägen Norra i Säffle. Syftet med 
planen är att pröva möjligheten för industri/verksamhetsändamål inom området. Planområdet ligger 
utmed väg 175 (Arvikavägen) som utgör en primär transportled för farligt gods. I anslutning till 
planområdet ligger även ett befintligt industriområde. Med anledning av närheten till riskkällorna 
ställs krav på att dessa analyseras i planprocessen. 

 
Syftet med riskanalysen är att undersöka lämpligheten med aktuellt planförslag genom att utvärdera 
vilka risker som människor inom det aktuella området kan komma att utsättas för samt i 
förekommande fall föreslå hur risker ska hanteras så att en acceptabel säkerhet uppnås. 

 
Uppdraget omfattar framtagande av en övergripande riskanalys som underlag för den fortsatta 
planeringen av området. Riskanalysen ska utvärdera omfattningen av den risk som väg 175 kan 
innebära för den planerade bebyggelsen. Även risker förknippade med närliggande verksamheter 
samt transporter till och från området kommer att utvärderas. 

Analysen omfattar endast plötsliga och oväntade händelser med akuta konsekvenser för liv och hälsa 
för människor som vistas inom det studerade området. I analysen har hänsyn inte tagits till 
långsiktiga effekter av hälsofarliga ämnen, buller eller miljöfarliga utsläpp. 

Trafikanter på omgivande vägar omfattas inte av analysen. 

 
Plan-PM, detaljplan för Kronvägen Norra, Säffle kommun, daterat 2020-05-07 [2] 

 
Riskanalysen omfattas av Brandskyddslagets kvalitetsledningssystem som innebär att en annan 
konsult i företaget har genomfört en övergripande granskning av rimligheten i de bedömningar som 
gjorts och de slutsatser som dragits (internkontroll). Signatur i kolumnen för internkontroll på sidan 
2 bekräftar kontrollen. 

 

 
Ett flertal olika lagar reglerar när riskanalyser skall utföras. Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) skall 
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till boendes och övrigas 
hälsa. Sammanhållen bebyggelse skall utformas med hänsyn till behovet av skydd mot uppkomst av 
olika olyckor. Översiktsplaner skall redovisa riskfaktorer och till detaljplaner ska vid behov en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram som redovisar påverkan på bland annat hälsa. Utförande av 
miljökonsekvensbeskrivning regleras i Miljöbalken (1998:808). 

Länsstyrelsen i Värmland använder sig av den vägledning för planläggning intill transportleder för 
farligt gods som har upprättats av Länsstyrelsen i Dalarnas län [1]. Enligt denna vägledning ska en 
riskhanteringsprocess genomföras när detaljplaner tas fram inom 150 meter från en farligt godsled. 
Samma förutsättningar gäller för väg och järnväg. 

I vägledningen presenteras rekommenderade skyddsavstånd till olika markanvändning,  
se Figur 1.1. Uppfyller man dessa avstånd behövs normalt ingen särskild riskhantering. 
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Figur 1.1. Markanvändning som normalt kan planeras utan särskild riskhantering. Avstånden gäller från väg- 
och rälskant [1]. 

Om skyddsavstånden enligt Figur 1.1 inte kan hållas kan det krävas särskilda skyddsåtgärder för att 
skydda människor som vistas inom riskområdet. För att utreda detta behöver en riskanalys utföras. 

 
Förutom ovanstående lagar och riktlinjer förekommer ytterligare ett antal lagar och föreskrifter 
avseende risk och säkerhet som kan vara relevanta i planärenden. Dessa berör i första hand 
hantering och rutiner för olika typer av riskkällor som kan vara värda att beakta. Exempelvis så ger 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut föreskrifter för hantering av olika 
brandfarliga och explosiva ämnen. 

Vidare hanterar Lag (2003:778) om skydd mot olyckor olika verksamheters ansvar för att upprätthålla 
ett tillfredsställande skydd mot olyckor. En konsekvens av denna lag som kan vara av särskilt intresse 
i planärenden är om det i anslutning till planområdet finns anläggningar vilka klassas som ”farliga 
verksamheter” enligt kap 2:4 i denna lag. Sådana verksamheter är ålagda att vidta nödvändiga 
åtgärder för att hindra eller begränsa olyckor och de är även skyldiga att analysera risker och 
påverkan på närområdet. 
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Området norr om Kronvägen omfattar idag ingen bebyggelse men angränsar till ett större 
verksamhetsområde innehållande industri, detaljhandel, service och lagerhandel för skrymmande 
varor. Läget invid väg 175 (Arvikavägen) gör området attraktivt för utveckling då goda 
kommunikationer och skyltlägen finns.  

Cirka 150 meter sydväst om planområdet ligger ett större bostadsområde och i nordväst finns en 
mindre gårdsbildning (Rolfserudstorp), se figur 2.1. 

 

Figur 2.1. Planområdets läge norr om Kronvägen samt omgivande bebyggelse (Källa: Hitta.se). 

 

Planområde Järnvägen 
(Vänerbanan)  

Befintligt 
verksamhetsområde 

Bostadsområde  

Väg 175 
(Arvikavägen)  
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För området finns en gällande detaljplan som omfattar de södra delarna av planområdet (Detaljplan 
för utvidgning av Rolfseruds industriområde, delar av Säffle 5:17, Kronan 1, Spiran 1 och 2). 
Markanvändningen i denna detaljplan är betecknad som ”industri med verksamhet som inte kräver 
ett större skyddsavstånd än 200 meter” (J1). 

 

Figur 2.2. Detaljplan för utvidgning av Rolfseruds industriområde söder om planområdet. 

 
Planförslaget föreslås möjliggöra för utveckling av icke störande industri/verksamheter inom 
området i syfte att skapa planberedskap för industrimark i kommunen. Planförslaget bedöms 
preliminärt kunna skapa cirka 40 000 kvm kvartersmark för industri-/verksamhetsändamål, se figur 
2.3. Definitionen på markanvändning industri (J) respektive verksamheter (Z) anges i 
planbestämmelsekatalogen på Boverkets hemsida [3]: 

Användningsbestämmelse J (industri) 

Användning industri ska tillämpas för områden för produktion, lager, partihandel och annan jämförlig 
verksamhet. Även komplement till verksamheten industri ingår i användningen. 

Användningsbestämmelse Z (verksamheter) 

Användningen verksamheter ska tillämpas för områden för service, lager, tillverkning med tillhörande 
försäljning, partihandel och annan jämförlig verksamhet med begränsad omgivningspåverkan. Även 
komplement till verksamheten ingår i användningen. 

Trafik till och från området kommer enligt planförslaget att matas via Kronvägen som föreslås 
förlängas norrut enligt skissen i figur 2.3.  
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Figur 2.3. Idéskiss över planområdet norr om Kronvägen [2]. 

 

 
Inledningsvis görs en inventering av riskkällor i anslutning till det studerade området. 
Riskinventeringen omfattar de riskkällor (transportleder för farligt gods, järnvägar, verksamheter som 
hanterar farligt gods) som kan innebära plötsliga och oväntade olyckshändelser med konsekvens för 
det aktuella området.  

Inventeringen fokuserar på de riskkällor som ligger på ett sådant avstånd att Länsstyrelsens riktlinjer 
anger att de ska beaktas (inom 150 meter) eller om de utgör en farlig verksamhet som bedöms kunna 
påverka risknivån inom planområdet. Även transporter till och från området ska beaktas. 

För de aktuella riskkällorna görs en beskrivning av verksamheten samt en inventering av hantering 
och/eller transport av farliga ämnen. Inventeringen utgör grunden för den fortsatta analysen.  

 

 
Planområdet ligger utmed väg 175 (Arvikavägen) som utgör en primär transportled för farligt gods. 
Söder om planområdet ligger ett befintligt industriområde samt järnvägen (Vänerbanan). Avståndet 
till järnvägen överstiger dock 150 meter varför denna inte behöver hanteras vidare i analysen. 

Inom befintlig industrifastighet direkt norr om Kronvägen finns ett företag som tillverkar 
påbyggnader för transporter inom skogsnäringen. Företaget har inget tillstånd för att hantera 
brandfarliga eller explosiva varor. Detsamma gäller det företag som finns på fastigheten söder om 
Kronvägen som arbetar med fordonslackering. Avståndet till planområdet är 60 meter respektive 
150 meter.  

Resultatet av riskinventeringen redovisas i Tabell 3.1. 
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Tabell 3.1. Inventering av riskkällor i planområdets närhet. 

Riskkälla Avstånd till planområde Kommentar 

Väg 175 (Arvikavägen) 0 m Primär transportled för farligt gods i 
planområdets direkta närhet. 

Befintligt industriområde 60 m Avstånd från planområdet till 
närmaste befintliga industrifastighet. 
Inga farliga verksamheter har 
identifierats och inga verksamheter 
inom 150 meter har tillstånd för att 
hantera brandfarliga eller explosiva 
varor. 

 

Verksamheterna inom befintligt industriområde bedöms inte påverka planområdet ur risksynpunkt. 
Riskkällan hanteras därför inte vidare i denna riskanalys. 

 
Enligt planförslaget föreslås Kronvägen förlängas norrut för att utgöra tillfartsväg till planområdet. I 
väst och sydväst om Kronvägen ligger bostadsområdet Rolfserud, se figur 2.1. Avståndet mellan 
Kronvägens förlängning och närmast belägna bostäder blir cirka 90 meter. Transporter med farligt 
gods kan komma att ske till området, men troligtvis i begränsad omfattning eftersom föreslagen 
markanvändning är icke störande industri/verksamheter. Med tanke på begränsat antal transporter 
och låg hastighet på Kronvägen bedöms olycksrisken sammantaget som låg. 

Avståndet mellan befintliga bostäder och Kronvägens förlängning anses vara betryggande ur 
risksynpunkt med avseende på transporter till och från området. Riskerna hanteras därför inte vidare 
i denna analys. 

 

 
Farligt gods är en vara eller ett ämne med sådana kemiska eller fysikaliska egenskaper att de i sig 
själv eller kontakt med andra ämnen, t.ex. luft eller vatten, kan orsaka skada på människor, djur och 
miljö eller påverka transportmedlets säkra framförande. Farligt gods delas in i klasser (riskkategorier) 
utefter de egenskaper ämnet har. De olika ämnesklasserna delas i sin tur in i underklasser. 

I tabell 3.2 redovisas de olika klasserna samt typ av ämnen. 

 
Väg 175 (Arvikavägen) är en regional väg mellan Säffle och Arvika. Infarten till området sker i 
korsningen väg 175/Kronvägen.  

Trafikverket genomför kontinuerliga trafikmätningar på väg 175. Den senaste trafikmätningen är från 
2017 och då uppgick årsmedeldygntrafiken (ÅDT) till 1329 fordon på den aktuella sträckan förbi 
planområdet. Andelen tung trafik var ca 14,7 % (196 tunga fordon/ÅDT). 

För att ta höjd för eventuell framtida ökning av trafiken har trafikmängden räknats upp enligt 
Trafikverkets prognos för person- och godstransporter. Enligt basprognosen för 2040 räknas 
trafikmängden upp med 1,0 % per år för persontrafik [3] och 1,65 % per år för godstrafik [4], vilket 
ger ett trafikflöde på cirka 1700 fordon per dygn år 2040, varav 290 lastbilar. 

Väg 175 är rekommenderad som primär väg för transporter av farligt gods och det finns inga 
restriktioner för olika farligt godsklasser. Teoretiskt sett kan därför transporter av i stort sett samtliga 
farligt godsklasser passera förbi det aktuella planområdet.  
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Vilka farliga ämnen som transporteras på vägen och i vilken mängd finns det i dagsläget ingen samlad 
information om. För den aktuella vägsträckan uppskattas därför antalet farligt godstransporter i dag 
utifrån nationell statistik. Det antas grovt från förutsättningen att trafiken motsvarar det nationella 
genomsnittet avseende andelen av tung trafik som utgör farligt gods. 

Trafikanalys, som bland annat ansvarar för statistik inom området vägtrafik, upprättar årliga statistik-
rapporter över den totala lastbilstrafiken, inkl. farligt gods, på Sveriges vägar. Utifrån statistik över 
transporterade godsmängder farligt gods i under perioden 2015-2019 [5] så beräknas farligt gods 
utgöra ca 2,5-3 % av de totala transporterade godsmängderna. Om man istället studerar antalet 
transporter farligt gods så uppskattas farligt godstransporterna i genomsnitt utgöra ca 1-1,5 % av det 
totala antalet lastbilstransporter på svenska vägar.  

För den studerade sträckan av väg 175 så skulle detta motsvara cirka 860 farligt godstransporter per 
år (365 x 0,012 x 196 tunga fordon per dygn) idag och cirka 1250 transporter per år för prognosåret 
2040 (365 x 0,012 x 286 tunga fordon per dygn). Även fördelningen mellan respektive farligt 
godsklass utgår från Trafikanalys nationella statistik. Detta antas gälla både idag och för prognosåret 
2040. I Tabell 3.2 redovisas det totala antalet farligt godstransporter på väg 175 samt fördelningen 
mellan respektive farligt godsklass utifrån den nationella statistiken 2015-2019. 

Tabell 3.2. Farligt gods indelat i olika klasser enligt ADR-S [6] samt ämnesklassens andel av det totala antalet 
farligt godstransporter i Sverige, uppskattat utifrån nationell statistik från Trafikanalys [5]. Antal transporter på 
väg 175 är därefter beräknat för år 2017 respektive prognosåret 2040. 

Klass Ämne Beskrivning Andel Antal 2017 Antal 2040 

1 Explosiva ämnen 
Sprängämnen, tändmedel, ammunition, 
krut, fyrverkerier etc. 

1,4% 12 18 

2 Gaser 

2.1. Brandfarliga gaser (acetylen, gasol 
etc.) 

2.2. Icke brandfarliga, icke giftiga gaser 
(kväve, argon etc.) 

2.3. Giftiga gaser (klor, ammoniak, 
svaveldioxid etc.) 

20,1% 173 251 

3 Brandfarliga vätskor 
Bensin, etanol, diesel- och eldningsoljor, 
lösningsmedel och industrikemikalier etc. 

52,9% 454 662 

4 
Brandfarliga fasta 
ämnen m.m. 

Kiseljärn (metallpulver), karbid, vit fosfor 
etc. 

2,6% 22 33 

5 
Oxiderande ämnen 
och organiska 
peroxider 

Natriumklorat, väteperoxider, kaliumklorat 
etc. 

2,9% 25 36 

6 Giftiga ämnen 
Arsenik, bly- och kvicksilversalter, cyanider, 
bekämpningsmedel etc. 

8,3% 71 104 

7 Radioaktiva ämnen 
Medicinska preparat. Transporteras 
vanligen i mycket små mängder. 

0,1% 1 1 

8 Frätande ämnen 
Saltsyra, svavelsyra, salpetersyra, natrium, 
kaliumhydroxid (lut) etc. 

7,4% 64 93 

9 Övriga farliga ämnen 
Gödningsämnen, asbest, magnetiska 
material etc. 

4,5% 39 56 

 Totalt   860 1253 
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Utifrån riskinventeringen görs en uppställning av möjliga olycksrisker som kan påverka människor 
inom det studerade området. 

För identifierade olycksrisker görs en kvalitativ bedömning (inledande analys) av möjlig konsekvens 
av respektive händelse. En grov bedömning görs även av sannolikheten för att en olycka ska inträffa. 
Denna bedömning syftar i huvudsak till att avgöra om händelsen kan inträffa över huvudtaget, d.v.s. 
om riskkällan omfattar just de förutsättningar som krävs för att den identifierade olycksrisken ska 
finnas. 

Utifrån de kvalitativa bedömningarna av sannolikhet och konsekvenser görs sedan en sammanvägd 
bedömning av huruvida identifierade olycksrisker kan påverka risknivån inom aktuellt planområde. 
Olycksrisker som med hänsyn till små konsekvenser och/eller låg sannolikhet ej anses påverka 
risknivån inom planområdet bedöms vara acceptabla och bedöms därför ej nödvändiga att studera 
vidare i en fördjupad analys. 

 
Utifrån riskinventeringen är bedömningen att det är olycka vid transporter av farligt gods på väg 175 
som kan medföra möjlig konsekvens för det aktuella planområdet. 

 
Som tidigare nämnts delas farligt gods in i nio olika klasser utifrån ADR-S [6]. 

I Tabell 4.1 nedan görs en övergripande beskrivning av vilka ämnen som tillhör respektive klass och 
vilka konsekvenser en olycka med respektive ämne kan leda till. 

Tabell 4.1. Konsekvensbeskrivning för olycka med respektive ADR -klass. 

Klass Konsekvensbeskrivning 

1. Explosiva ämnen Riskgrupp 1.1: Risk för massexplosion. Konsekvensområden kan vid stora mängder 
(> 2 ton) överstiga 50-200 meter. Begränsade områden vid mängder under 1 ton. 

Riskgrupp 1.2-1.6: Ingen risk för massexplosion. Risk för splitter och kaststycken. 
Konsekvenserna normalt begränsade till närområdet. 

2. Gaser Klass 2.1: Brännbar gas: jetflamma, gasmolnsexplosion, BLEVE. 
Konsekvensområden mellan ca 20-200 meter. 

Klass 2.2: Icke brännbar, icke giftig gas: Konsekvenserna vanligtvis begränsade till 
närområdet kring olyckan. 

Klass 2.3: Giftig gas: Giftigt gasmoln. Konsekvensområden över 100-tals meter. 

3. Brandfarliga vätskor Brand, strålningseffekt, giftig rök. Konsekvensområden vanligtvis inte över 40 m. 

4. Brandfarliga fasta ämnen 
m.m. 

Brand, strålningseffekt, giftig rök. Konsekvenserna vanligtvis begränsade till 
närområdet kring olyckan. 

5. Oxiderande ämnen och 
organiska peroxider 

Självantändning, explosionsartade brandförlopp om väteperoxidslösningar med 
konc. > 60 % eller organiska peroxider kommer i kontakt med brännbart, organiskt 
material. Skadeområde ca 70 m radie. 

6. Giftiga ämnen Giftigt utsläpp. Konsekvenserna vanligtvis begränsade till närområdet. 

7. Radioaktiva ämnen Utsläpp av radioaktivt ämne, kroniska effekter mm. Konsekvenserna begränsas till 
närområdet. 

8. Frätande ämnen Utsläpp av frätande ämne. Konsekvenser begränsade till närområdet. 

9. Övriga farliga ämnen Utsläpp. Konsekvenser begränsade till närområdet. 

Utifrån beskrivningen ovan bedöms det vara ämnen ur följande klasser som kan vara relevanta att 
beakta vid bedömning av risknivån för det aktuella planområdet: 
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• Klass 1.1. Massexplosiva ämnen 

• Klass 2.1. Brännbara gaser 

• Klass 2.3. Giftiga gaser 

• Klass 3. Brandfarliga vätskor 

• Klass 5. Oxiderande ämnen och organiska peroxider 

För övriga ämnen är skadeområdet begränsat till det direkta området kring olyckan och bedöms inte 
innebära någon påverkan på det aktuella planområdet. I avsnitten nedan redovisas separata 
bedömningar för respektive farligt godsklass.  

En olycka med transport av vissa typer av explosivämnen kan leda till mycket omfattande explosioner 
antingen till följd av stora påkänningar eller till följd av brand som sprids till lasten. Konsekvenserna 
av olyckan är beroende av mängden som exploderar, vilket i sin tur beror av hur mycket 
explosivämne som transporteras. Den maximala transportmängden på väg är 16 ton massexplosivt 
ämne. Andelen transporter som rymmer maximala transportmängder bedöms dock generellt vara 
mycket begränsad. 

Enligt Tabell 3.2 utgör antalet transporter med explosivämnen en väldigt begränsad andel av det 
totala antalet farligt godstransporter. Det gällande regelverket ADR-S [6] anger dessutom detaljerade 
och omfattande regler för hur explosiva ämnen skall förpackas och hanteras vid transport för att 
reducera sannolikheten för explosion. Utifrån detta bedöms sannolikheten för att en explosion ska 
inträffa på väg 175 vara mycket låg. 

Med hänsyn till den mycket låga sannolikheten så bedöms olycka med explosivämnen, trots 
potentiellt stora konsekvenser, innebära ett mycket litet bidrag till den sammanvägda risknivån inom 
planområdet. 

De åtgärder som krävs för att begränsa konsekvenserna vid en stor explosion omfattar antingen 
mycket stora skyddsavstånd alternativt omfattande byggnadstekniska åtgärder med kraftig 
förstärkning av bärande konstruktioner m.m. 

Med hänsyn till den mycket låga påverkan på risknivån bedöms det inte rimligt att vidta 
byggnadstekniska åtgärder för explosioner för bebyggelse inom det studerade området. En fördjupad 
analys av olycksrisken behöver inte genomföras. 

En olycka med brännbar gas kan innebära att gas läcker ut och antänds (antingen genom tryck eller 
när den har spridits bort från utsläppskällan) eller att en gastank utsätts för utvändig brand vilket 
hettar upp gasen så att den expanderar snabbt och spränger tanken. Beroende på utsläpps- och 
antändningsscenario kan konsekvenserna av olyckan variera. Vid stora utsläpp kan skadeområdena 
överstiga 100-200 meter. Konsekvensen består främst i en hög värmestrålning mot omgivningen. 
Oskyddade personer utomhus löper störst risk för att förolyckas, men olyckan kan även leda till 
omfattande brandspridning till kringliggande bebyggelse. I värsta fall kan en explosion uppstå. 

Enligt Tabell 3.2 kan cirka 20 procent av farligt godstransporterna utgöra gastransporter. Normalt 
utgör brännbara gaser en relativt stor andel av det totala antalet gastransporter.  

Med hänsyn till konsekvensområden för större skadescenarier med brännbar gas så uppskattas dessa 
olyckor få en relativt stor påverkan på risknivån inom planområdet. De åtgärder som krävs för att 
begränsa konsekvenserna av större olyckor med brännbar gas omfattar antingen stora skyddsavstånd 
alternativt byggnadstekniska åtgärder som syftar till att begränsa spridning av gaser eller brand in i 
byggnaderna samt att öka möjligheten att utrymma byggnaderna även vid en olycka på vägen. 

Åtgärder till följd av olyckor med brännbar gas bedöms rimliga att vidta, se vidare avsnitt 5. Att 
tillräckligt skydd erhålls bedöms inte behöva verifieras i en fördjupad riskanalys.  
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Giftiga gaser behöver inte ”aktiveras” genom antändning för att bli farlig. Den är farlig så snart den 
läcker ut. Beroende på vind och topografi kan gasen spridas långa sträckor och fortfarande ha dödliga 
koncentrationer. Vid större utsläpp kan människor både utomhus och inomhus skadas eller 
omkomma på upp till flera hundra meters avstånd från utsläppet.  

Även giftiga gaser transporteras trycksatta i tankar vilket innebär att sannolikheten för utsläpp vid en 
olycka minskar. 

Andelen gastransporter som rymmer giftig gas är generellt mycket lågt. I den kartläggning som 
utfördes av MSB i september 2006 [7] redovisas mycket begränsade transportmängder av klass 2.3 
på samtliga svenska vägar med undantag för specifika vägar där mängderna kan bli relativt 
omfattande.  

Sannolikheten för ett utsläpp av giftig gas på väg 175 bedöms vara extremt låg med tanke på fåtal 
transporter. Trots potentiella stora konsekvenser så bedöms olycksscenariot innebära ett mycket 
litet bidrag till den sammanvägda risknivån. De åtgärder som kan vidtas för att begränsa 
konsekvenserna av olyckor med giftig gas omfattar antingen stora skyddsavstånd alternativt 
byggnadstekniska åtgärder som syftar till att begränsa spridning av gaser in i byggnaderna. 

Med hänsyn till den mycket låga påverkan på risknivån bedöms det inte vara rimligt att vidta 
specifika byggnadstekniska åtgärder för giftig gas för planerad bebyggelse inom det studerade 
området. Vissa åtgärder som skydd mot brännbara gaser ger dock även ett skydd mot giftiga gaser, 
se vidare avsnitt 5. Att tillräckligt skydd erhålls bedöms inte behöva verifieras i en fördjupad 
riskanalys. 

Brandfarliga vätskor utgör en stor andel av det totala antalet transporter av farligt gods på Sveriges 
vägar, drygt 50 % enligt tabell 3.2. En stor del av transporterna utgörs av tankbilar med drivmedel till 
bensinstationer m.m. 

Ett stort utsläpp av exempelvis bensin kan, om det antänds, innebära att hög värmestrålning drabbar 
omgivningen och kan orsaka brännskador på oskyddade människor eller brandspridning in i 
byggnader. Allvarliga konsekvenser kan normalt uppkomma inom maximalt 30-40 meter från 
olycksplatsen. Detta gäller om utsläppet kan spridas fritt kring olycksplatsen, dvs. omgivningen ligger 
på samma nivå som, eller lägre än, vägen. 

De åtgärder som kan vidtas för att begränsa konsekvenserna omfattar antingen skyddsavstånd 
alternativt byggnadstekniska åtgärder som syftar till att begränsa spridning av brand in i byggnaderna 
samt att öka möjligheten att utrymma byggnaderna även vid en olycka på vägen. 

En stor andel (drygt hälften) av det totala antalet transporter av farligt gods består av transporter av 
brandfarliga vätskor. Trots att antalet totala transporter på väg 175 är relativt få så behöver 
riskbidraget från denna olyckstyp beaktas i nära anslutning till vägen (30-40 meter). 

En dikesren löper längs med vägen vilken kan, om den behålls, bidra till att begränsa utbredningen av 
utsläppet och ge viss reducering av skadeområdet.  

Åtgärder till följd av olyckor med brandfarlig vätska bedöms rimliga att vidta för bebyggelse inom 30 
meter från väg 175.  

Vid avstånd över 30 meter från vägen bedöms riskbidraget vara så lågt att det inte är rimligt att vidta 
specifika byggnadstekniska åtgärder som skydd mot olycka med brandfarliga vätskor vid 
markanvändningen industri/verksamhetsändamål.  
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En olycka med utsläpp av oxiderande ämnen eller organiska peroxider leder normalt inte till något 
följdscenario som innebär allvarliga personskador. Det finns dock ämnen inom denna farligt 
godsklass som, om de kommer i kontakt med brännbart, organiskt material (t.ex. bensin, motorolja, 
etc.), kan leda till självantändning. Blandningen kan till och med innebära ett explosionsartat 
brandförlopp som liknar en stor massexplosion. 

Transporter av klass 5 utgör troligtvis en begränsad andel (< 5 %) av det totala antalet farligt 
godstransporter på väg 175. Vidare så är det en mycket begränsad andel av ämnen ur denna klass 
som kan leda till kraftiga brand- och explosionsförlopp. Majoriteten av dessa ämnen är inte tillåtna 
att transportera på väg utan att man t.ex. stabiliserar ämnet för att minska reaktionsbenägenheten 
[6]. 

Olycka med oxiderande ämnen eller organiska peroxider bedöms utifrån ovanstående beskrivning 
innebära ett mycket litet bidrag till den sammanvägda risknivån utmed väg 175. De åtgärder som 
krävs för att begränsa konsekvenserna motsvarar de som redovisas för explosivämnen. 

Med hänsyn till den mycket låga påverkan på risknivån bedöms det inte rimligt att vidta 
byggnadstekniska åtgärder för explosioner till följd av olycka med oxiderande ämnen och organiska 
peroxider för bebyggelse inom det studerade området. En fördjupad analys av olycksrisken behöver 
inte genomföras. 

 
I den inledande riskanalysen identifierades ett antal olycksrisker förknippade med transporter av 
farligt gods på väg 175, vilka bedöms kunna påverka risknivån inom planområdet. För planerad 
markanvändning för industri/verksamhetsändamål bedöms dock risknivån vara så låg att åtgärder 
endast behöver vidtas som skydd mot olyckor med brännbar gas (klass 2.1) och olyckor med 
brandfarliga vätskor (klass 3).  

Observera att vid annan markanvändning än den planerade enligt ovan, som t.ex. innebär en högre 
personbelastning, kan det bli aktuellt att genomföra en fördjupad analys avseende risker kopplade till 
farligt godstransporter för att bedöma påverkan på risknivån inom området. För aktuell 
markanvändning accepteras en något högre risk jämfört med exempelvis handel, bostäder, vård eller 
hotell.

 

 
Med utgångspunkt från ovanstående resonemang redovisas nedan bedömningar i rimligheten att 
vidta olika typer av säkerhetshöjande åtgärder för markanvändningen industri/verksamhetsändamål. 

Vid lokalisering av ny bebyggelse bör man alltid sträva efter att placera bebyggelsen på ett tillräckligt 
stort avstånd från eventuella störningskällor. En zonindelning där mer känslig verksamhet placeras 
”skyddad” bakom mindre känslig verksamhet är ett vanligt sätt att hantera risken på. I det aktuella 
planförslaget skulle det innebära att industribebyggelse (J) placeras närmast vägen medan 
verksamheter (Z) placeras längre ifrån. Även obebyggda ytor i närheten av en riskkälla behöver 
utformas med hänsyn tagen till riskpåverkan. 

De riktlinjer avseende skyddsavstånd som Länsstyrelsen i Värmland har som vägledning redovisas i 
avsnitt 1.6.1. Dessa bör användas som riktvärden för placering av verksamheter. Vid bebyggelse som 
inte uppfyller de rekommenderade skyddsavstånden kan kompletterande byggnadstekniska åtgärder 
behöva vidtas. Omfattningen av åtgärderna är beroende av hur mycket skyddsavstånden underskrids 
samt vilka olycksrisker som behöver beaktas. Syftet med åtgärderna är att reducera det 
”nettotillskott” av oönskade händelser som avsteget medför i förhållande till om riktlinjerna skulle 
följas. 
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Åtgärdernas omfattning behöver dock diskuteras, då risknivån innebär att åtgärder som syftar till att 
reducera risker förknippade med transporter av farligt gods enbart ska vidtas i den mån som de 
bedöms vara rimliga ur ett kostnads-/nyttoperspektiv. Åtgärdernas kostnader ska med andra ord 
ställas i jämförelse med deras riskreducerande effekt. 

 
Utifrån riktlinjerna bedöms inga åtgärder vara nödvändiga att vidta på avstånd över 30 meter för den 
aktuella markanvändningen som avser industri/verksamhetsändamål. Om bebyggelse planeras inom 
30 meter från väg 175 bör konsekvensreducerande åtgärder vidtas. Det rekommenderas att 
industribebyggelse (J) placeras i området närmast vägen, medan verksamheter (Z) placeras längre 
ifrån.

Sammantaget utifrån beskrivningarna i avsnitt 4.2.14.2.1 bedöms nettotillskottet som avsteget från 
rekommenderade skyddsavstånd innebär vara begränsat. För olycksrisker med explosiva ämnen och 
giftiga gaser beror detta på de mycket begränsade transportmängderna på väg 175. De olyckor som 
behöver hanteras är i första hand olyckor med brännbara gaser samt olyckor med brandfarliga 
vätskor. 

För att skydda mot eventuell avåkning av tungt fordon samt akuta konsekvenser i samband med 
olycka med brandfarlig gas/vätska bör ett bebyggelsefritt avstånd på minst 20 meter hållas.  

Utifrån gällande förutsättningar bör ett avstånd på 20 meter hållas till ny bebyggelse. Inom 30 meter 
från väg 175 ska dessutom kompletterande åtgärder vidtas för bebyggelse för 
industri/verksamhetsändamål.  

 
Utformningen av obebyggda områden i anslutning till riskkällor bör göras med hänsyn tagen till den 
förhöjda risknivån. Detta gäller främst för områden mellan ny bebyggelse och riskkällan. Detta 
område bör inte utformas så att de uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Exempel på sådana 
ytor/verksamheter är utegym, uteserveringar, lekparker och liknande. 

Detta innebär för aktuellt planområde att obebyggda ytor utomhus inom 30 meter från väg 175 inte 
ska uppmuntra till stadigvarande vistelse. Markparkering etc. som inte uppmuntrar till stadigvarande 
vistelse kan godtas inom dessa ytor. 

 
Om bebyggelse planeras närmare än 30 meter från väg 175 behöver konsekvensreducerande 
åtgärder vidtas. Enligt avsnitt 4.3 är det framför allt olycksrisken med transport av brandfarlig vätska 
och brännbar gas som behöver beaktas.  

Utrymningsstrategin för bebyggelse i anslutning till en riskkälla kan behöva beakta möjliga externa 
olyckor. Detta innebär att utrymningsvägar behöver dimensioneras och utformas så att utrymning 
kan ske tillfredställande även vid en olycka vid närliggande riskkälla. 

Ny bebyggelse inom 30 meter som vetter direkt mot vägen utan framförliggande bebyggelse ska 
därför utformas med åtminstone en utrymningsväg som mynnar på den motsatta sidan, bort från 
riskkällan. Det rekommenderas att denna utrymningsväg utgörs av ”normal” entré för att på så sätt 
ta hänsyn till människors benägenhet att utrymma samma väg som de kom in. Om huvudentréer 
skulle planeras mot riskkällan så är det viktigt att utrymningsvägarna bort från riskkällan är mycket 
lätta att identifiera och nyttja. 

För att begränsa risken för att brandgaser samt brännbara och giftiga gaser tar sig in i byggnader 
inom 30 meter från vägen ska ventilationssystem utformas så att friskluftsintag för lokaler där 
personer vistas stadigvarande placeras på den motsatta sidan, bort från vägen, alternativt på tak. 
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För att minska sannolikheten att en brand (olycka med brännbar gas eller brandfarlig vätska) sprider 
sig in i byggnader nära riskkällan innan människor hunnit utrymma kan fasader på byggnader som 
vetter mot riskkällan utföras i material som förhindrar brandspridning in i byggnaden under den tid 
det tar att utrymma. Som ett riktvärde bör brandspridning begränsas i åtminstone 30 minuter för att 
säkerställa utrymningen. Hur omfattande kraven behöver vara för att erhålla skydd mot 
brandspridning är beroende av avståndet mellan byggnad och riskkälla. Nivåskillnader och 
framförliggande bebyggelse och barriärer behöver också beaktas. 

Exempelvis kan väggar utföras i obrännbart material eller med konstruktioner som uppfyller 
brandteknisk avskiljning avseende täthet och isolering. Krav på att förhindra brandspridning gäller 
även fönster och glaspartier. Exempelvis kan fönster utföras så att de är intakta och sitter kvar under 
hela brandförloppet genom att använda brandklassade, härdade eller laminerade glas. 

Detta innebär att bebyggelse för industri/verksamhetsändamål inom 30 meter från väg 175 ska 
utformas med möjlighet att utrymma bort från vägen samt förses med ventilationstekniska åtgärder. 
Detta gäller hela byggnaden även om bara en del ligger inom 30 meter från vägen.  

Fasader på bebyggelse inom 30 meter som vetter direkt mot väg 175 ska utföras så att risk för 
brandspridning in i byggnaden begränsas under minst 30 minuter. Detta ska anges som ett 
funktionskrav i detaljplanen och utformningen ska verifieras utifrån strålningsberäkningar 
(dimensionerande scenario: olycka med brandfarlig vätska) i samband med bygglov när 
byggnaden/byggnadernas utformning och avstånd till vägen är känd. 

 
För ny bebyggelse avsedd för industri/verksamheter inom planområdet rekommenderas att följande 
restriktioner och byggnadstekniska åtgärder vidtas: 

• Ny bebyggelse placeras minst 20 meter från väg 175 (närmaste vägkant).  

• Obebyggda ytor inom 30 meter från väg 175 planeras så att de inte uppmuntrar till 
stadigvarande vistelse. 

• Byggnader som placeras inom 30 meter (från närmaste vägkant) från väg 175 och som vetter 
direkt mot vägen utan framförliggande bebyggelse utformas med följande åtgärder: 

- Respektive lokal där personer vistas stadigvarande utförs med minst en utrymningsväg 
som mynnar på motsatta sidan, bort från vägen. 

- Friskluftsintag placeras på motsatta sidan, bort från vägen, alternativt placeras på tak. 

- Byggnader utförs med fasadåtgärder som förhindrar brandspridning in i byggnaden 
under 30 minuter. Åtgärderna behöver verifieras med strålningsberäkningar i samband 
med byggnadsutformning med hänsyn till avstånd och övriga förutsättningar. 

Observera att ovanstående åtgärder endast utgör förslag och att det är upp till kommunen att ta 
beslut om åtgärder. För att säkerställa att ovanstående åtgärder vidtas krävs att dessa utformas som 
planbestämmelser i detaljplanen. De åtgärder som man beslutar om ska formuleras som 
planbestämmelser på ett sådant sätt att de är förenliga med Plan- och bygglagen (2010:900). Vid 
formulering av planbestämmelser är det viktigt att funktionen i åtgärden bevakas och får ett juridiskt 
skydd. Det är lika viktigt att inte låsa fast sig vid en viss teknik eller ett specifikt material eftersom det 
kan dröja flera år innan planen realiseras. 
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Planområdet Kronvägen norra i Säffle ligger utmed väg 175 som är rekommenderad transportled för 
farligt gods. En ny detaljplan ska tas fram med planerad markanvändning för 
industri/verksamhetsändamål. I anslutning till planområdet ligger ett befintligt industriområde som 
inte har bedömts påverka planområdet ur risksynpunkt. Enligt planförslaget föreslås Kronvägen 
förlängas norrut för att utgöra tillfartsväg till planområdet. Transporter till och från planområdet 
bedöms inte påverka bostäder i områdets närhet. 

I den inledande riskanalysen identifierades ett antal olycksrisker förknippade med transporter av 
farligt gods på väg 175, vilka bedöms kunna påverka risknivån inom planområdet. För planerad 
markanvändning för industri/verksamhetsändamål bedöms dock risknivån vara så låg att åtgärder 
endast behöver vidtas som skydd mot olyckor med brännbar gas (klass 2.1) och olyckor med 
brandfarliga vätskor (klass 3).  

Med anledning av den något förhöjda risknivån samt avsteg från Länsstyrelsens rekommenderade 
skyddsavstånd föreslås att säkerhetshöjande åtgärder vidtas i syfte att reducera ”nettotillskottet” av 
oönskade händelser som avsteget medför. 

I avsnitt 5.5 redovisas de åtgärder som rekommenderas vid föreslagen markanvändning inom 
planområdet. För att säkerställa att åtgärderna vidtas krävs att dessa utformas som 
planbestämmelser i kommande detaljplan. Om rekommenderade åtgärder och restriktioner följs 
bedöms ingen fördjupad analys vara nödvändig. 

Observera att vid annan markanvändning än den planerade, som t.ex. innebär en högre 
personbelastning, kan det bli aktuellt att genomföra en fördjupad analys avseende risker kopplade till 
farligt godstransporter för att bedöma påverkan på risknivån inom området. För aktuell 
markanvändning accepteras en något högre risk jämfört med exempelvis handel, bostäder, vård eller 
hotell.

Ovanstående åtgärder utgör endast en rekommendation och det är i slutändan upp till kommunen 
att ta beslut om eventuella åtgärder. 
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Granskningsutlåtande 
Detaljplan för Norra Kronvägen 
(Säffle 5:17, Säffle 5:16 och Säffle 5:37).  
 
Miljö- och byggförvaltningen har fått i uppdrag att upprätta en detaljplan 
för utökning av befintligt industriområde vid Kronvägens förlängning och 
väg 175.  
 
Planområdet är beläget i den nordöstra delen av Säffle stad och omfattas 
av ovannämnda fastigheter: 5:17, 5:16, 5:37. Säffle 5:16 och 5:17 ägs av 
Säffle kommun medan Säffle 5:37 är privatägt.  

Syftet med planen är att möjliggöra mark för industriändamål i anslutning 
till befintligt industriområde.  

Planförslaget bedöms inte medföra någon betydande påverkan på miljön, 
varför en strategisk miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning inte 
krävs.  

Planen handläggs med ett utökat förfarande enligt PBL 2010:900, kapitel 5 
då planen inte är helt förenlig med kommunens fördjupning av 
översiktsplanen.  

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 9 maj till och med 3 juni 2022. Planen har under 
samrådet funnits tillgänglig för påsyn vid Miljö- och byggförvaltningen, 
Järnvägsgatan 9.  

 

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. 

Efter plansamrådet och inkomna synpunkter har revideringar skett genom 
bland annat justering av E-områden, dagvattendammar, ny 
utformningsbestämmelse samt förtydligande om siktförbättringsåtgärder.  

Granskning av planen har ägt rum under tiden 3 oktober till och med 28 
oktober 2022. Planen har åter skickats på remiss och planen funnits 
tillgänglig för påsyn vid Säffle kommun, Järnvägsgatan 9 samt på 
kommunens hemsida. 

Under granskningstiden har sju (7) yttranden inkommit. Det finns 
huvudsakligen synpunkter av upplysningskaraktär bland inkomna 
yttranden.   

Samtliga inkomna synpunkter under granskningen finns redovisade i detta 
granskningsutlåtande med kommentarer från Miljö- och byggförvaltningen, 
Säffle kommun. 



YTTRANDEN                                                                                                                                KOMMENTARER 

LÄNSSTYRELSEN 

Datum: 2022-10-21 
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Vid närmare inmätning har avstånden mellan åkerholmens gräns och 
planlagd mark för GATA och NATUR uppmätts till 6,9 till 10,3 
meter. Detta är enligt Säffle kommuns bedömning tillräckligt för 
brukande av åkermarken. 

Detaljplanen berör inte åkerholmen eller den närmaste åkermarken 
kring denna och därmed släcks inte biotopskyddet. För att 
definitionen av åkerholme ska gälla ska holmen omges av åkermark 
eller kultiverad åkermark (t.ex. slåtter eller bete) och detta kommer 
inte att ändras på grund av detaljplanen.  

Säffle kommun har för avsikt att behålla marken mellan åkerholmen 
och NATUR/GATA i kommunal ägo och säkra upp markens funktion 
genom utarrendering eller egen drift, så att åkerholmens biotopskydd 
kan bevaras. 

En kompletterande inventering av fridlysta och artskyddade arter har 
genomförts och bilagts till planen inför antagandet. 
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Funktionshinderkonsulent – Säffle kommun  
Datum: 2022-10-28 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Noteras. 
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Lantmäteriet 

 

 

 

 

 
 

    

 

 

Noteras. Planbeskrivningen kompletteras inför antagande. 

 

Noteras. Planbeskrivningen kompletteras inför antagande. 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras. Plankartan justeras inför antagande.  
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Vattenfall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras. 
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Telia Skanova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras. Ledningarna bedöms inte påverkas av planens genomförande. 
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Trafikverket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siktröjningen kommer att genomföras senast inför slutbesked för första 
tillkommande industrin inom planområdet. 

 

Noteras. Synpunkter tas vidare till projekterings- och genomförandeskedet. 



YTTRANDEN                                                                                                                                KOMMENTARER 

Gatuenheten, Teknik- och fritidsförvaltningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågan har utretts av gatuenheten efter inlämnat yttrande. En dialog har 
förts med Trafikverket i frågan. 

Gällande trafikföreskrifter har av Trafikverket konstaterats vara inaktuella, 
och har nu ändrats genom nytt beslut av Länsstyrelsen i Värmland 2022-10-
11.  

Synpunkten från gatuenheten resulterar i en ändring i planbeskrivningen 
inför planens antagande. 
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Förändringar inför antagandeskedet 

Planbeskrivningen:  

Planbeskrivningen kompletteras med upplysningar enligt Lantmäteriets 
yttrande. 

Planbeskrivningen justeras avseende hastighet väg 175 

Komplettering avseende inventering av området utifrån artskyddade och 
fridlysta arter. 

Plankartan:  

Plankartan förtydligas gällande formuleringen av prickmark.  

Minskning av planområdesgränsen mot väster (mot ännu ej 
fastighetsbildade kv. Märket) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ställningstagande 

Det finns inga kvarstående synpunkter. 

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

Medverkande tjänstemän 

Granskningsutlåtandet är sammanställt av Daniel Nordholm, 
Stadsarkitekt, Säffle kommun i samverkan med Peter Pettersson, 
förvaltningschef och Annika Sahlén, planhandläggare.  

 

Säffle  

9 november 2022, rev. inför KF 21 december 2022 
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Kommunstyrelsen 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 19 Dnr KS/2022:482 

Svar på motion om förbättringar av Botilsäter förskolas 
parkering och lekområde 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har undersökt och ser inte behov av de 
yrkanden som finns i motionen. Med motiveringen att parkeringsplatsen vid 
förskolan/skolan är dimensionerad så att den räcker för såväl vårdnadshavare som 
personal utifrån dagens barn- och elevtal. Lekområdesytan räcker utifrån antalet 
barn vid förskolan idag och rivning av hus samt anläggning av parkering och 
lekområde innebär stora omkostnader.  
Barn- och utbildningsnämnden anser att motionen ska avslås.  
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 179, 2022-12-12. 
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden § 165, 2022-11-23. 
Tjänsteytteranden från barn- och utbildningsnämnden, 2022-11-23.  
Motion om förbättringar av Botilsäter förskolas parkering och lekområde,  
2022-05-08.  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta avslå motionen.  
 
__________________ 
 
Protokollsanteckning 
Marianne Utterdahl (SiV) inkommer med följande protokollsanteckning:  
”Sjukvårdspartiet anser att det är en viktig fråga som motionen lyfter och som 
behöver vidare undersökning än svaret på motionen anger. Dessutom saknar vi en 
barnkonsekvensanalys i frågan. Enligt FN:s konvention om barnens rättigheter ska 
alltid en barnkonsekvensanalys göras i frågor som rör dem. I artikel 12.2, en av de 
fyra grundläggande delarna i konventionen, anges särskilt att barnet ska beredas 
möjlighet att höras i alla (rättsprocesser och) administrativa förvarande som rör 
honom eller henne, vilket innebär att även barn/en ska höras i frågan.  
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Kommunstyrelsen 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

Emellertid inser vi att detta behöver ses över vid samtliga skolor och förskolor i 
kommunen, och att tillvägagångssätten för att trygga barnen kan se ut på olika sätt. 
Därför motsätter vi oss inte förslag till svar, men tar frågan vidare genom att idag 
ha skickat in en motion med förslag om att göra en allmän översyn av 
trafiksäkerheten vid kommunens skolor. 
  
För Sjukvårdspartiets Säfflegrupp 
Marianne Utterdahl” 
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Motion om förbättringar av Botilsäter förskolas 
parkering och lekområde 
Sammanfattning 
Mathias Gyllensteen Söderström har den 8 maj 2022 inkommit med en 
motion till kommunfullmäktige i Säffle kommun gällande förbättringar av 
Botilsäter förskolas parkering och lekområde  
Yrkandet i motionen är: 
- Kommunfullmäktige beslutar att riva den husbyggnad som inte längre är i 
drift 
- Kommunfullmäktige beslutar att anlägga en ny personalparkering med 
egen infart bakom förskolan 
- Kommunfullmäktige beslutar att utöka förskolans lekområde med de cirka 
700 kvadratmeter som frigörs vid en rivig av befintlig husbyggnad 
Förslag till beslut är att Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår Barn- 
och utbildningsnämnden att avslå motionärens förslag. 

Bakgrund 
Mathias Gyllensteen Söderström menar att i Botilsäter skolområde finns idag 
en husbyggnad som inte är i funktion då den inte lär uppfylla de krav som 
ställs. Byggnaden har varit oanvänd i minst tio år och lär knappast användas 
i framtiden heller. 
Lekområdet är begränsat till en mindre lekpark idag med tillhörande 
”skogsparti”. Personal och föräldrar trängs idag med en parkering utanför 
skolmatsalen om cirka 5-6 parkeringsplatser varav personalen idag består av 
6 personer med varierande arbetstider.  
Problematiken uppstår vid hämtning och lämning av barn då skolans 
parkering i regel är fylld och likaså förskolans. 
Genom att riva byggnaden som inte längre används öppnas enorma 
möjligheter att få till en riktigt bra lösning både för personal, föräldrar och 
barnen. 
Om man anlägger en väg bakom dagiset längs åkerkanten så kan man göra 
egna personalparkeringar för förskolepersonalen samt att förskolans 
lekområde blir betydligt större än idag. Det finns också en möjlighet att man 
flyttar stängslet ut mot Näsvägen inåt för att skapa en tryggare miljö där 
riken för barn som klättrar över och ut i trafiken minimeras. Sistnämnda 
lösning skulle vid stora barnkullar vara lösningen för ytterligare parkeringar! 



Säffle kommun 
Datum 
2022-11-04 

 
 

Sida 
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Ärendets beredning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har berett ärendet.  

Beslutsunderlag 
Mathias Gyllensteen Söderströms motion den 8 maj 2022. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Barn- och utbildningsförvaltningen ser inte behov av de yrkanden som finns 
i motionen. Med motiveringen att parkeringsplatsen vid förskolan/skolan är 
dimensionerad så att den räcker för såväl vårdnadshavare som personal 
utifrån dagens barn- och elevtal. Lekområdesytan räcker utifrån antalet barn 
vid förskolan idag och rivning av hus samt anläggning av parkering och 
lekområde innebär stora omkostnader.  
Barn- och ungdomsförvaltningen har inte heller behörighet att fatta sådana 
typer av beslut om rivning av huskropp, anläggning av parkeringsplats eller 
utökning av lekområde. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Stora omkostnader vid genomförande av motionens yrkande. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämnden 
att avslå motionärens förslag. 
 

Ylva Winther 
Skolchef 

Gustav Weingartshofer 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen
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Barn- och utbildningsnämnd 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 165 Dnr BUN/2022:490 

Motion om förbättringar av Botilsäter förskolas parkering 
och lekområde 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har undersökt och ser inte behov av de 
yrkanden som finns i motionen. Med motiveringen att parkeringsplatsen vid 
förskolan/skolan är dimensionerad så att den räcker för såväl vårdnadshavare som 
personal utifrån dagens barn- och elevtal. Lekområdesytan räcker utifrån antalet 
barn vid förskolan idag och rivning av hus samt anläggning av parkering och 
lekområde innebär stora omkostnader.  
Barn- och ungdomsförvaltningen har inte heller behörighet att fatta sådana typer av 
beslut om rivning av huskropp, anläggning av parkeringsplats eller utökning av 
lekområde. 
Beslutsunderlag 
Mathias Gyllensteen Söderströms motion den 8 maj 2022. 
Tjänsteyttrande om Motion om förbättringar av Botilsäter förskolas parkering och 
lekområde, 22-11-04. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionärens förslag. 
 
__________________ 
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