
Samrådsredogörelse
Fördjupad översiktsplan för Säffle stad
Säffle kommun har arbetat fram ett förslag till fördjupning av översiktsplanen (FÖP) 
för Säffle stad.

Planens syfte är att arbeta fram en gemensam målbild för utvecklingsriktning för 
Säffle stad och dess omgivning.

Planförslaget har varit föremål för samråd under tiden 27 december 2016 till 28 
februari 2017. Avsikten med samrådet är att synpunkter under samrådstiden ska 
kunna bidra med ytterligare kunskap samt ge möjlighet till insyn och påverkan.

Samråd har skett med Länsstyrelsen, fastighetsbildningsmyndigheten, övriga myndig-
heter, grannkommuner och andra som bedömts ha väsentligt intresse av förslaget.

Planförslaget har funnits tillgänglig på miljö- och byggkontoret, biblioteket samt på 
kommunens hemsida. Det har även hållits öppet hus på 45:ans köpcenter den 19 
januari mellan kl.15.00-19.00 och på ICA Kvantum Guttane den 2 februari mellan 
kl.15.00-18.00.

Samtliga inkomna synpunkter under samrådstiden finns redovisade i sin helhet i den-
na samrådsredogörelse, med kommentarer från Miljö och bygg, Säffle kommun.

Efter det formella samrådet har kommunen haft möte med Länsstyrelsen (den 13 
mars 2017) för att diskutera planförslaget mer ingående i vissa frågor såsom utpe-
kande av LIS-områden, utveckling av genomfart Säffle (E45) och FÖP som styrdoku-
ment.
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LÄNSSTYRELSEN
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Naturvärden
Naturvärdesinventering har genomförts inför granskning för LIS-områden och utök-
ningsområde för verksamheter i norr. Område i norr där nyckelbiotop finns utpekad 
sedan tidigare har naturvärdesobjekt identifierats, visst naturvärde klass 3 för barr-
naturskog med tillhörande landskapsobjekt i blandlövskog. Detta område har inför 
granskning undantagits planen och utökningsområdet för verksamheter har således 
minskat. Resterande utökningsområde för verksamheter i denna del omfattar åker-
holme och öppet dike som omfattas av generellt biotopskydd enligt 7 kap. MB. För 
att genomföra åtgärder på biotopskyddade naturvärden kommer det krävas dispens 
från Länsstyrelsen. Detta kommer hanteras i kommande detaljplan där dispensskäl 
bör motiveras i enlighet med Naturvårdsverkets vägledning.

Inom LIS-område för Tingvallastrand har naturvärdesobjekt för lövvegetation, visst 
naturvärde klass 4, identifierats i en avgränsad del av området närmast vattnet på 
fastland och större område har bedömts som landskapsobjekt med värde i lövvegeta-
tion. Det är angeläget att bevara denna karaktär vid en exploatering och bedömning-
en är att det genom detaljplan går att säkerställa att områdets värdeskapande ele-
ment tryggas, såsom bevarande av solitära träd. Bebyggelsen kommer med hänsyn 
till naturvärden samt översvämningsrisk att hänvisas mot öster och vägen.
I utökningsområde för bostadsbebyggelse i anslutning till LIS- område för Kvarnpar-
ken har naturvärde i bäckravin med grova alträd identifierats och aktuellt område 
har undantagits från planen inför granskning.
Inom område för Kanalstråket har endast den sydvästra delen pekats ut för naturvär-
de med värdelement i vassbevuxen strandremsa som i stora delar omfattar samman-
hängande större vassbälten. Detta behöver tas hänsyn till i kommande detaljpla-
nearbete och exploateringar. LIS -Kanalstråket har begränsats inför granskning och 
nyckelbiotop för Karlsborgsåsen plockats bort. Alléer är skyddade enligt det generella 
biotopskyddet (MB 7kap.) Kommunen bedömer inte att värdefulla träd bör hävdas i 
en FÖP. Dess värden behöver ställas i relation till betydelsen av det projekt som kan 
komma att stå i konflikt med träd-en.

För kommande detaljplaner för utpekade utvecklingsområden i FÖP:en behöver en 
bedömning gällande naturvärden göras i samband med behovsbedömningen, här 
påvisas om vidare naturvärdesinventeringar bör göras inom ramen för det fortsatta 
detaljplanearbetet.
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Kulturmiljö
Planhandlingarna har kompletterats med vidare beskrivning av påverkan av kultur-
värden i anslutning till nya utpekade områden.

För kommande detaljplaner för utpekade utvecklingsområden i FÖP:en behöver en 
bedömning gällande kulturvärden göras i samband med behovsbedömningen, här 
påvisas om vidare utredning av kulturvärden bör göras inom ramen för det fortsatta 
detaljplanearbetet. Gällande behandling av bygglovsärenden finns en hög ambi-
tionsnivå för hänsynstagande gällande kulturmiljövärden med stöd i rådande goda 
underlag för utpekande av värdena i centrum (Kulturmiljöprogrammet mm).

Friluftsliv
Handlingarna har kompletterats med att omfatta beskrivning av de nationella målen 
för friluftsliv, samt en analyskarta över tillgänglighet till grönområden i staden. Ana-
lysen visar att i princip hela Säffle stad har god närhet till grönområde.
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Kulturmiljö
Se svar under tidigare rubrik för Kulturmiljö.

Miljömål
Handlingarna komplettera med att omfatta positiva effekter på miljömålen, samt har 
ytterligare miljömål adderats.

Kommunen bedömer att förtätning kan ske utan bekostnad av ”värdefulla stråk med 
tätortsnära natur”.

”Giftfri miljö” har lagts till beskrivning av påverkan på miljökvalitetsmålen.
Stycket under ovan nämnda rubrik har kompletterats med resonemang om ev. påver-
kan.
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Kommunikationer
Kommunen och Trafikverket delar inte samma uppfattning om vägens utveckling 
genom Säffle. Kommunen anser att fortsatt diskussion bör ske inom ramen för väg-
plan och kommer låta den fördjupade översiktsplanen visa ambitionen och viljan hos 
kommunen avseende gestaltningen av sträckningen av E45 genom Säffle stad.

Gestaltningsprogrammet bygger på att genom olika åtgärder skapa en mer småska-
lig och trivsam genomfart/infart till staden. Kommunen anser att det går att genom-
föra gestaltningsåtgärder utan påverkan på trafiksäkerhet då de fysiska åtgärderna 
föreslås i kombination med sänkt hastighet, men detta får studeras vidare inom 
ramen för vägplanearbetet enligt ovan. Framkomligheten kan anses komma att på-
verkas i den mån att förslaget omfattar sänkt hastighet på detta parti av E45, vilket 
gör att genomresande måste reducera hastigheten på en sträcka av omkring 2 km. 
Med hänsyn till de kvaliteter som kan skapas i trafikmiljön, samt att avsedd sträcka 
endast omfattar ca 2 km (totalt sett en begränsad del av E45)  bedöms inte förslaget 
ha en negativ påverkan på riksintresset.
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MKN luft
Noteras, planhandlingarna har justerats. 
De huvudsakliga luftföroreningarna kommer från Nordic papers verksamhet på väs-
tra sidan av älven. Kommunen har tillsammans med Nordic paper Säffle AB månads-
vis mätt SO2 och NO2 sedan 1996 och vid jämförelse av medelvärden från de olika 
åren syns tydlig minskning av ug/m3 dock förekommer fortfarande toppar med högre 
värden. 
Säffle kommun planerar att under 2019 mäta PM10, NO2 och SO2 enligt föreskrift, 
vilket kommer ligga till grund för framtida planering. 
Kommunen bedömer att området kring Tingvallastrand/Holmen fortsatt bör pekas ut 
som LIS-område för bostadsbebyggelse genom detaljplan. I samband med detaljplan 
kommer luftkvalitetsfrågan att behandlas vid behovsbedömning och med underlag 
från mätningarna som planeras (och troligtvis kommer att genomföras i området för 
Tingvallastrand/Rolfserud) kan frågan om lämplighet och alternativa lösningar bätt-
re behandlas. Med hänsyn till utvecklingen kring verksamhetens utsläpp under årens 
lopp med avsevärd minskning kan det i framtiden även rimligen komma att utvecklas 
vidare mot renare utsläpp.

MKN vatten
Noteras. Avsnittet om MKN vatten har justerats.
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Strandskydd
Tidigare utpekanden av LIS-områden omfattar inte Säffle stad utan är koncentrerade 
till tätorter och glesare landsbygd och har således olika förutsättningar gentemot 
utpekade områdena i FÖP:en gällande befintlig service och infrastruktur etc. De om-
råden som pekas ut i FÖP:en påverkar ej tidigare utpekanden (och vice versa) då det 
råder olika förutsättningar genom att de sistnämnda är tänkta att stärka Säffle stad. 
Kapitlet om strandskydd har kompletterats med ny rubrik under vilket det redogörs 
för ett resonemang kring de nya utpekade LIS-områdena i relation till tidigare utpe-
kanden i ÖP utifrån konsekvenser som ett LIS-utpekande kan medföra för underlag 
för service etc.

Lokalisering av nya bostadsområden har valts utifrån närhet till befintlig bebyggelse 
och infrastruktur där det har bedömts lämpligt med hänsyn till terrängförhållanden. 
Område för Kvarnparken tas inte bort, då kommunen bedömer det möjligt att hante-
ra risk för skred och ras i detaljplan samt MKB där mer detaljerade undersökningar 
kan göras för att bedöma områdets stabilitet och där åtgärdsförslag kan redovisas. 
Bedömningen är att delar av LIS-området som utgör riskområde med rådande 
plushöjd kan planeras för bostadskompletterande funktioner (såsom brygga, gemen-
samma ytor etc) och att bostadshus kan placeras längre inåt land. Detta kommer att 
behöva bedömas mer noggrant vid detaljplanearbetet, men ett fortsatt utpekande av 
området för LIS för bostäder anses motiverat.
Planhandlingarna har kompletterats med analys av lokaliseringsval, likaså resone-
mang kring översvämning och luftkvalitet för Tingvallastrand/Holmen.

Området kring Kanalstråket har begränsats.
För hantering av naturvärden se svar s.4.
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Tingavllastrand/Holmen
Se tidigare kommentar. För hantering av naturvärden se svar s.4.

Kommunen anser det viktigt att i FÖP peka ut lämpliga lokaliseringar för fler bryggor 
i älven. Detta pekar ut en viljeriktning och ger en samlad bild brygganläggningar i 
staden som underlag för att sedan kunna utredas och prövas vidare i detaljplaneske-
det.
Luft+översvämningsrisk viktiga frågor för DP. Generellt, mht varierande topografi 
samt minskad trend i svaveloxid (medelvärde) bedöms området ändå intressant och 
lämpligt för bostadsändamål. 

Kvarnparken
Se tidigare kommentar. 

Kanalstråket
Noterat, LIS-området för Kanalstråket har begränsats. 
LIS-området avser utveckling av kanalparken (parkändamål), småbåtshamn och båt-
hus inom Flå, GC-stråk  etc. Inriktningen är generellt attraktivitetshöjande åtgärder 
som är allmänt tillgängliga. Exakt vad detta kan innebära kan inte specificeras i detta 
skede och exakta åtgärder därmed inte preciseras. Dialog förs med Säffle sportklubb 
som bl.a. avser  att iordningsställa tillgänglighetsanpassade bryggor för fiske och 
vistelse och bygga en fiskeklubbstuga (friggebod). 
Handlingarna har kompletterats med hantering av översvämning samt ras- och 
skredrisk inom utpekade LIS-områden.
Noterat, nyckelbiotop för Karlsborgsåsen undantas.
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Villa Billerud
Naturvärdesinventering har genomförts och identifierade inga objekt inom LIS-områ-
det.

Mellankommunala frågor
Noterat.
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Hälsa och säkerhet
Handlingarna har kompletterats med tydligare beskrivning gällande klimatföränd-
ringar som kan komma att påverka Säffle.

Noteras, handlingarna har kompletterats med denna upplysning.

Ras och skred
Beskrivningen av ras och skredrisken längs älven har utvecklats. 
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Förorenad mark
Samrådshandlingarna omfattade efterfrågad redovisning.
Handlingarna har kompletterats med beskrivning av hur kommunen avser att beakta 
och hantera förorenade områden. Vid ändrad markanvändning bedöms platsspecifi-
ka förutsättningar och det kan bli aktuellt med markundersökningar för att klargöra 
föroreningssituationen, vilken även kan komma att åtföljas av åtgärdsplan för att 
avhjälpa föroreningar. 

Buller
Noterat, handlingarna har kompletterats i detta hänseende.

Tillståndspliktiga verksamheter och Sevesoanläggningar
Noterat, handlingarna har kompletterats i detta hänseende.

Tydlighet
Noterat. Säffle kommun bedömer att planhandlingarna är tydliga och håller på att 
tillämpa planen i praktiken. I de allra flesta fall är det Säffle kommun som är exploa-
tör.
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Markanvändning
Noterat.
De ytor som i samrådet pekades ut som utökningsområden för grönområde har juste-
rats och redovisar befintliga grönområden, då de redan idag utgör sådana.
Förtätning föreslås huvudsakligen ske inom område för centrum.

Sociala frågor
Noterat.
Kommunen arbetar aktivt med jämställdhet exempelvis vid behandling av skolmiljöer, 
nya simhallen samt bådas utemiljöer har jämställdhetsfrågan och barnperspektivet 
lyfts. Handlingarna har kompletterats med ett utökat resonemang.
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TRAFIKVERKET
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Trafikverkets syn på E45
Gestalningsprogrammet visar på ett antal förslag till gestaltningsåtgärder av genom-
fart Säffle (E45). Det visar också på en hög ambitionsnivå som Säffle kommun anser 
är oerhört viktigt för stadens och kommunens attraktivitet. Det kan finnas delar som 
ganska enkelt går att genomföra medan andra kan hamna i konflikt med andra in-
tressen. Detta ser kommunen som ett underlag till kommande arbete med vägplanen 
där olika intressen får jämkas samman till en god och fungerande helhet.

ÅVS och Vägplan för E45
Kommunen och Trafikverket delar inte samma uppfattning om vägens utveckling 
genom Säffle. Kommunen anser att fortsatt diskussion bör ske inom ramen för väg-
plan och kommer låta den fördjupade översiktsplanen respresentera ambitionen och 
viljan hos kommunen.
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Gestaltningsprogrammet- trafiksäkerhet och framkomlighet
Noterat.
Kommunen ser gestaltningsförslaget som ett underlag till kommande arbete med 
vägplanen där avvägning av olika intressen får göras.

Gestaltningsprogrammet bygger på att genom olika åtgärder skapa en mer småska-
lig och trivsam genomfart/infart till staden. Kommunen anser att det går att genom-
föra gestaltningsåtgärder utan påverkan på trafiksäkerhet då de fysiska åtgärderna 
föreslås i kombination med sänkt hastighet. Framkomligheten kan anses komma 
att påverkas i den mån att förslaget omfattar sänkt hastighet på detta parti av E45, 
vilket gör att genomresande måste reducera hastigheten på en sträcka av omkring 
2 km. Med hänsyn till de kvaliteter som kan skapas i trafikmiljön, samt att avsedd 
sträcka endast omfattar ca 2 km (totalt sett en begränsad del av E45)  bedöms inte 
förslaget ha en negativ påverkan på riksintresset och framkomligheten i stort.
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Kommunen anser att frågan om drift och underhåll tillsammans med övriga aspekter 
som Trafikverket lyft i sitt yttrande bör hanteras vidare i samband med arbete för 
vägplan. Gestaltningsförslaget visar, som nämts ovan, kommunens vilja och ambition 
och bedöms fungera som ett underlag för fortsatt diskussion.

Buller
Inga områden för nya bostäder föreslås i närhet till järnvägen.
Gällande buller och vibrationsstörningar i befintliga miljöer längs Trafikverkets väg-
områden och järnvägen har Trafikverket ansvar för att genomföra buller- och vibra-
tionsåtgärder för att åtgärda befintliga störningar. 

Risker
Trafikverkets påtalade avstånd för ny bebyggelse (30 m), samt utredningsområde för 
risk (150 m) i närhet till farligt godsled är noterat. 
Inom en FÖP kan utpekande av utökningsområden för ny bebyggelse i närhet till risk-
källor förhållas till en identifierad risk, men då det på denna planeringsnivå är oklart 
om och hur ett utökningsområde kan komma att exploateras är det lämpligen vid 
detaljplanering av ny bebyggelse som frågan utreds ytterligare.
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Riktlinjer och genomförandeansvar
Riktlinjer och genomförandeansvar har justerats. Åtgärder (enligt beskrivning i 
planförslaget) på cirkulationsplats Granbäcksvägen och trafikplats E45/175 utgör 
kommunens förslag till åtgärder för aktuella avsnitt av E45 och kommer att lyftas in 
i diskussion med Trafikverket inom kommande arbete med vägplanen där avvägning 
av olika intressen får göras. 

GC-väg mellan Säffle- Värmlandsbro avses genomföras av kommunen tillsammans 
med Trafikverket. GC Säffle-Krokstad/Duse avser genomföras av Säffle kommun (ev. 
med regionalt ekonomiskt stöd för GC-projekt).

Sammantagen bedömning
Se tidigare kommentar kring gestaltningsprogrammet.
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TELIASONERA SKANOVA ACCESS AB 

Skanova önskar i ett tidigt skede medverka i planarbetet, det vill säga när detaljpl-
anarbete påbörjas, för att få med befintliga ledningar i planeringsunderlaget. På så 
sätt kan oförutsedda hinder i planeringen som berör Skanovas nät undvikas för att 
få en smidigare och snabbare planprocess.

LANTMÄTERIET

Lantmäteriet har ingen erinran mot planförslaget.

Noterat.
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VÄRMLANDSTRAFIK
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LIS-områden
Noterat.

Ansvarsfördelning
Noterat. Värmlandstrafik borde ej stå som ansvariga. Det ersätts med Säffle kommun 
i samarbete med Värmlandstrafik.
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Attraktiva kommunikationer
Noterat.
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Genomförande
Ett arbete har fortsatt under och efter planens samrådsskede, där en arbetsgrupp 
har formaliserats med representanter från samtliga förvaltningar under ledning av 
kommunchefen, där FÖP:ens intentioner och åtgärdsförslag bryts ned, prioriteras 
och tidssätts. Detta resulterar i underlag till investerings- och driftbudgetarbetet 
inom kommunen.
 
Ovanstående innebär att de åtgärdsförslag som föreslås inom ramen för FÖP:en 
inte bara blir “luftslott” utan sannolikheten för genomförande ökar markant genom 
en strategiskt och systematisk hantering av förslagen. 

Nedan visas en processbild över arbetsgruppens arbetsmodell.SAMHÄLLSUTVECKLINGSGRUPPEN

INFO FÖR 
KÄNNEDOM

EXTERNA
AKTÖRER

(näringsliv, föreningsliv, 
a l lmänhet)

ARBETSGRUPP ARBETSGRUPP ARBETSGRUPP ARBETSGRUPP ARBETSGRUPP

UTVECKLINGSÄRENDEN FILTRERAS I TIDIGT SKEDE MED HELHETSSYN OCH BRED FÖRANKRING

1. VARFÖR
2. BEHOVSANALYS
3. LOKALISERING

4. HUR
5. NÄR
6. KOSTNAD

SAMHÄLLSBYGGNADS-
GRUPPEN

RESPEKTIVE ARBETS-
GRUPPÅTERKOPPLING

BEREDNING OCH BESLUT I RESPEKTIVE PROJEKTÄGANDE NÄMND/KS

KC
LEDNINGSGRUPP

INRIKTNING &
BEMANNING

SEKTORS-
ÖVERGRIPANDE
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BENGTSFORS KOMMUN

Bengtsfors kommun har inget att erinra mot Säffle kommun FÖP för Säffle stad utan 
anser planer vara väl genomarbetad och att den utgör en trevlig läsning där mäng-
den illustrativa bilder lättar upp dokumentet.

GRUMS KOMMUN

Grums kommun har inga synpunkter på den fördjupade översiktsplanen för Säffle 
stad.
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SHANTI ANTONSSON, UTVECKLINGSCHEF FÖRSKOLAN BARN- 
OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Förskolan ser att vi eventuellt kan komma att ha behov av en utökning av området 
avsatt för offentlig service i direkt anslutning till förskolan Pluto. Detta för att klara 
förskolornas lokalbehov fram till perioden 2030.

KULTURNÄMNDEN

Kulturnämnden har inget att erinra mot ”Fördjupning av översiktsplaner för Säffle 
stad”, FÖP.

Kulturnämnden ser möjligheterna till samarbete och dialog med Miljö och bygg som 
en viktig potential för en utveckling av Säffle centrum där konst och kultur ses som 
en viktig utvecklingsfaktor.

Önskemålet har beaktats och planhandlingarna har justerats.
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SOCIALNÄMNDEN

Ärendebeskrivning
Behovet av särskilda boendeplatser har noterats och i granskningsförslaget har rikt-
linjerna förtydligats till att (förutom specifikt arbeta för att kunna erbjuda LSS-plat-
ser centralt i staden) även omfatta särskilt boende för äldre. Miljö och bygg anser 
att beskriven aktivitet tillsammans med utpekad markanvändning ger möjlighet att 
åtminstone tillgodose del av det identifierade behovet centralt i staden inom utpekat 
centrumområde eller inom intilliggande bostadsområde. Aktiviteten har flyttats till 
riktlinjer för ”Bygg ihop-sprid inte ut” .

Miljö och bygg bedömer att det omfattas i tillhörande aktivitet till riktlinjen ”sträva 
efter kvalitet, trygghet, trivsel och tillgänglighet”. Arbete pågår inom ramen för bl.a. 
”Offentliga rummet”-gruppen med grov tidssättning och prioritering av föreslagna 
aktiviteter i FÖP, som underlag för årets och kommande års budgetarbete.

Noterat. Socialnämnden är välkomna att ta kontakt med Teknik- och fritidsnämn-
den och gatuenheten för att hjälpa till att identifiera tillgänglighetsbrister i trafiken. 
Trafikplanen är fortfarande aktuell och är gatuenhetens strategiska styrdokument för 
framtida åtgärder. Revidering av planen kan komma att bli aktuellt inom några år.
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Kommunen arbetar för en bra linjesträckning och tidtabell för vår stadsbuss (och 
även för den regionala busstrafiken). Linjesträckningen är kopplad till äldreboenden, 
skolor, arbetsplatser och handel.

Se tidigare svar till Socialnämndens sammanträdesprotokoll.

Se tidigare svar till Socialnämndens sammanträdesprotokoll.

Noterat. Miljö och bygg delar denna uppfattning och frågan om socialförvaltningens 
verksamhet och lokalisering har diskuterats och utretts över en längre tid och är nu 
på gång att realiseras. Kommande liknande förändringar av kommunal verksamhet 
och eventuell omlokalisering till mer centralt belägna platser är positiv för staden, 
men behöver utredas för att identifiera behov och lämplighet av omlokalisering.
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Viss busstrafik har tvingats läggas om pga ombyggnationer, men stadsbus-
sen, övrig stadstrafik och en del regionala busslinjer trafikerar centrum. I 
övrigt hänvisas till färdtjänst. 
Kommunen arbetar för en bra linjesträckning och tidtabell för vår stadsbuss 
(och även för den regionala busstrafiken). Linjesträckningen är kopplad till 
äldreboenden, skolor, arbetsplatser och handel.

Noterat, Miljö och bygg delar denna uppfattning och riktlinjen ”Fokusera 
på att skapa trygga och trivsamma miljöer i de särskilt utsatta områdena i 
staden” syftar till att uppnå detta. Här anser Miljö och bygg att det är viktigt 
med samarbete med de boende och verkande på platsen, samt med social-
förvaltningen för att uppnå ett så bra resultat som möjligt. Miljö och bygg 
anser att delaktighet kan bidra till känslan av att kunna påverka och stolthet 
genom skapande och således ökad trivsel och vårdande av platsen.

Noterat, handlingarna har justerats med närmare beskrivning av behovet 
särskilda boendeplatser. 

Miljökonsekvensbeskrivningar
Se tidigare svar kring kollektivtrafik. Trafikplanen är fortfarande aktuell. Revi-
dering kan komma att vara aktuell inom ett par år.

Fokus i FÖP:arbetet har varit att FÖP:en ska fungera strategiskt och resulte-
ra i att etablera ett gemensamt synsätt och arbetssätt, vilket har resulterat 
i att en arbetsgrupp har formaliserats med representanter från samtliga 
förvaltningar under ledning av kommunchefen, där FÖP:ens intentioner och 
åtgärdsförslag bryts ned, prioriteras och tidssätts. Detta resulterar i underlag 
till investerings- och driftbudgetarbetet inom kommunen.
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KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET
Pensionärsrådet upplever materialet svårläst så det är omfattande och upplevs som 
ostrukturerat.
Pensionärsrådet föreslår miljö- och byggnadsnämnden att bjuda in till en allmän 
information, till exempel på Medborgarhuset, där man muntligen informerar om den 
fördjupade översiktsplanen innan beslut tas.
Pensionärsrådet vill även föra fram vikten av att allmänna kommunikationer går ge-
nom centrala Säffle, med flera hållplatser, då många äldre rörelsehindrade annars får 
svårt att utnyttja allmänna kommunikationer.

Noterats.

Det har funnits möjligheter för allmänheten att under samrådstiden få information 
om planförslaget (vid 2 tillfällen, dels på 45:ans köpcentrum och dels på ICA Kvan-
tum). Det finns också möjlighet att kontakta Miljö och bygg för vidare dialog. 

Kommunen arbetar för att kunna erbjuda hållplatser i bra lägen med tillgänglighets-
anpassning i centrala Säffle.
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KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET
RITNINGSGRANSKNINGSGRUPPEN

Miljö och bygg anser att kommunens intentioner att arbeta för förbättrad tillgäng-
lighet framkommer i planförslaget. Strategin ”En stad med människan i centrum” 
anger riktlinjen att ”Säffle ska vara tillgängligt” samt strategin ”Gestalta staden med 
omsorg och kvalitet genom riktlinjen ”Sträva efter kvalitet, trygghet, trivsel och till-
gänglighet”. Vidare genomsyras förslaget av krav på tillgänglighet i flera hänseenden 
bl.a genom förslag till förbättrade kopplingar i stadens GC-nät och kommunikationer 
till att skapa attraktiva boendemöjligheter centralt för särskilt boende.

Att jobba för förbättrad tillgänglighet är ett långsiktigt arbete där kommunen även 
behöver arbeta i dialog med övriga fastighetsägare i Säffle stad.

Fortsatt dialog sker genom granskning där planförslaget åter kommer att skickas på 
remiss för möjlighet att lämna synpunkter.

Del 1 Planförslag
S.10. Önskemål om plan för LSS-boende har noterats. Socialförvaltningen äger frå-
gan.

S.15. Vid nybyggnation följs BBR (Boverkets byggregler) krav på tillgänglighet.

S.16. ”Aktiviteter för alla” är en ambition att Säffle stad ska kunna erbjuda trivsel för 
alla oavsett behov och att staden bl.a. ur tillgänglighets- och trygghetsaspekt ska 
kunna erbjuda värdefulla och trevliga miljöer. ”Närhet och tillgänglighet” står för 
känsla och faktiska förutsättningar. Närhet är något som upplevs och förhoppningen 
är att staden genom goda fysiska kopplingar och förtätning ska kunna ge upplevelsen 
att det råder närhet till olika funktioner och mötesplatser. Tillgänglighet innebär att 
det faktiskt ska vara fysiskt möjligt, i största möjliga mån utan hinder, att ta sig till 
olika platser i staden.
S.17. ”Livskvalitet för alla” bygger på ovanstående och att kommunen ska arbeta för 
att alla oavsett behov och förutsättningar ska ha tillgång till staden (ex. ska kunna ta 
sig till stranden vid Kanalstråket), sedan är det förstås subjektivt vad som räknas in i 
varje individs uppfattning av livskvalitet.
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En fastighetsstrategi för kommunens fastigheter innebär i korthet att det ska finnas 
en plan för vad de kommunala fastigheterna ska användas till med identifierade 
förändringsbehov och ansvar för genomförande.
S.22. Åsyftat stycke handlar om stadsmässighet och därmed benämns inte tillgäng-
lighetsaspekten. Noterat om hänvisning till enkelt avhjälpta hinder.
S.24. Ett bostadsförsörjningsprogram omfattar alla former av boende, vilket miljö och 
bygg anser framgår i gällande beskrivning.
S.33. Här anges att generellt ska det satsas på lösningar som ökar tillgängligheten 
och tryggheten bland stadens alla olika trafikanter och att det framförallt föreslås 
att gång- och cykeltrafiken prioriteras. Miljö och bygg anser att ledstråk kan läsas in i 
denna beskrivning.
S.41. Synpunkterna har noterats och justerats. Parkeringspolicy kommer att utgöra 
ett separat styrdokument som komplement till FÖP:en. 
S.42. Frågan har skickats till Teknik- och fritidsförvaltningen. Inom ramen för kom-
mande planarbete för Flå-området under 2018 ska denna aspekt tas med. 
S.44. Noterats.
S.45. Att kunna ta sig till och nyttja grönområden. 

Det utförs ett antal tillgänglighetsåtgärder årligen. Dessa åtgärder identifieras till-
sammans med representanter för kommunala handikapprådet. Tillgänglighetsåtgär-
der har utförts i kommunen sen ett antal år tillbaka och då har man främst sett över 
de centrala delarna av Säffle där mest trafik finns. Upplever man tillgänglighetsbris-
ter i trafikmiljön är det välkommet att kontakta gatuenheten.

S.46. Noterats och justerats.
S.50. Teknik och fritidsförvaltningen har ett uppdrag att se över kommunens lekplat-
ser, där kommer tillgänglighetsfrågan vara en viktig del i arbetet.
S.60. Noterats och justerats.

Del 2 Planeringsförutsättningar
S.10. Vid nybyggnation följs BBR (Boverkets byggregler) krav på tillgänglighet.
Noterats och justerats att inventeringen är genomförd. Frågan har skickats till SÄBO.
S.24. Miljö och bygg strävar efter att alla gator ska vara i gott skick och framförallt 
vara framkomliga. Skötselåtgärder för gata hanteras inom ramen för driftsbudget. 
Kontakt kan tas med gatuenheten eller kommunens felanmälanstjänst för att påtala 
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aktuella partier som behöver åtgärdas.
S.25. Planförslaget förtydligas kring detta.
S.29. Miljö och bygg ställer sig positiva till förslaget på en sådan inventering. Frågan 
skickas vidare till Teknik- och fritidsförvaltningen.
Se.37. Miljö och bygg ställer sig positiva till förslaget på en sådan inventering. Vid 
eventuell tillgänglighetsinventering bör den ta ett helhetsgrepp som även omfattar 
offentliga miljöer såsom lekplatser, fritidsområden inkl. elljusspår, Kanalstråket och 
offentliga byggnader.

Gestaltningsprogram för E45 utgör underlag för FÖP Säffle stad och kommer inte att 
justeras ytterligare inom ramen för FÖP arbetet.
Gestaltningsprogram för Säffle centrum är godkänt av Miljö och byggnadsnämnden 
samt Teknik och fritidsnämnden 15-02-17 och utgör underlag för planen. Dokumen-
tet är gällande.
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SJUKVÅRDSPARTIET I VÄRMLAND

Noterat.

Del 1.
S.11. Noterats. Alla planhandlingar har uppdaterats inför granskning och likaså 
avsett stycke.
Trafikplanen godkändes av kommunfullmäktige 30 mars 2009 §39 och är gatuenhe-
tens strategiska styrdokument för framtida åtgärder.
S.13.  Nomineringen noteras då det utgör ett uppmärksammande av det kulturarbete 
som genomförts i Säffle.
S.14. Noterats, stycket har kompletterats.
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S. 15. Avsnittet tydliggörs något inför planens granskningsskede.

S.21. Enskilda fastigheter tas bort, men arbetas in i det kommande arbetet med 
markpolicy.

S.23. Projektering pågår för kv. Bryggaren. Kv. Domaren, norr om Tingshuset, kan 
vara aktuellt för bostadsändamål eller annat “allmänt ändamål” såsom vård, under-
visning eller liknande. 

S.24. Nämnda bostadsförsörjningsprogram antogs aldrig av KF. En översyn planeras 
att påbörjas inom kort. 

S.28. Noterat och justerat.
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S.29. Platsen har, tillsammans med fler andra, utretts inom ramen för lokaliserings-
utredning för centrumnära husbilsområden som Teknik- och fritidsförvaltningen tog 
fram våren 2016. Denna identifierade ett antal centralt belägna platser i Säffle stad 
som skulle kunna vidareutvecklas för husbilsparkering. Något beslut i frågan har 
ännu inte fattats. 
Trädportalen (SLU) är en samlingsplats för uppgifter om skyddsvärda träd.

S.41. Kommunen anser att turistbyråns nuvarande centrala läge är väl valt då det 
lockar besökare in till centrum och samtidigt visar Säffles kvaliteter i kanalen, slussen 
och älven. Man skulle däremot kunna förbättra skyltning och hänvisning till centrum 
och turistbyrån samt synliggöra kommunens utbud av besöksmål redan vid det nya 
resecentrumet.

Hälsans stig finns inte längre, då projektet som finansierade detta inte längre är 
aktivt. Planen justeras enligt detta.

S.42. Säffle kanalstation sköter broarna (Sjöfartsverket). Det finns möjligheter att 
föra en dialog med Sjöfartsverket för att synliggöra kommunens önskemål i frågan 
kopplat till attraktivitet och centrumutveckling. 

S.53. Förslaget avser verksamheter såsom friskvårdsmottagning med behandlingar/ 
Rehab etc.

S.54. Noterats och justerats.



YTTRANDEN KOMMENTAR

41

Del 2 Planeringsförutsättningar
S. 11. Noterats. Alla planhandlingar har uppdaterats inför granskning och likaså 
avsett stycke.
S.16. Begreppet är taget ur en rapport från 2014 om ”Upplevd trygghet i Säffle tät-
ort”, av en student från Karlstads universitet, så för bättre kontext se rapporten.

Gestaltningsprogram för Säffle centrum är godkänt av Miljö och byggnadsnämnden 
samt Teknik och fritidsnämnden 15-02-17 och utgör underlag för planen. Dokumen-
tet är gällande.
I nuläget finns inga konkreta planer på hur Perssons gränd kan utvecklas.
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LENNART WESTERLIND

Kommunen arbetar i dialog med fastighetsägare i Säffle för att skapa en så attrak-
tiv och trivsam stadsmiljö som möjligt och en viktig del i detta är gestaltning av ny 
bebyggelse och underhåll av befintliga byggnader. Kommunen för en löpande dialog 
med fastighetsägaren (Konsum Värmland) om denna och några andra fastigheter i 
Säffle och kommunen är medveten om byggnadens och tomtens skick samt betydel-
sen av dess läge som infart till centrum.
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LENNART WESTERLIND, ORDFÖRANDE I BRF KVARNEN

En uttryckt vilja i FÖP:en är just att förtäta och däribland den egna verksamheten 
för bättre tillgänglighet och tydlighet av den kommunala servicen gentemot med-
borgarna. Omlokalisering av kommunens verksamheter kräver dock utredning för att 
identifiera behov och lämplighet av omlokalisering.
Säffle kommun avser tillsammans med organisationen Fastighetsägarna samt de 
större (eller egentligen alla intresserade) fastighetsägarna i staden att ta upp nya 
diskussioner kring hur man gemensamt kan stärka stadens attraktivitet.
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LENNART WESTERLIND, ORDFÖRANDE I BRF KVARNEN

Kommunen är bekant med problematiken kring buller från fordonstrafik (ljudan-
läggningar) längs bl a Storgatan. Detta utgör i stora drag en polisiär ordningsfråga. 
Avstängningar av gatan är svårt (inte minst med hänsyn till räddningstjänst), då det 
endast finns en övergång med bilförbindelse över Byälven samt att en sådan åtgärd 
drabbar fler än de som stör och riskerar att endast förflytta problematiken till ett 
annat område.

Säffle kommun har haft möte med polismyndigheten gällande påtalad problematik 
med bullerstörning från ljudanläggning i biltrafik i centrum och konstaterat (med 
erfarenhet från bl.a Arvika där man har arbetat för att få bukt med liknande problem 
i flera år) att lagstiftningen är förhållandevis uddlös emot denna typ av beteende. 
Trafikförordningens regler om buller är kopplade till  bilens ljud (såsom skrikande 
däck, avgassystem etc) inte från ljud inifrån bilens stereo då detta inte anses kunna 
kopplas till körningen. Polisen har även drivit frågan med stöd av Brottsbalken-för-
argelseväckande beteende för den som spelar för hög musik, men har endast lett till 
böter vid fällande dom i Tingsrätten efter ca 6 månader. Inte heller har möjligheten 
att utifrån Ordningslagens bestämmelser om att utfärda lokala ordningsföreskrifter 
träffat rätt.

Sammanfattningsvis är strävan att fortsatt hålla gatorna öppna för trafik hela dygnet 
utöver vad som nämnts ovan även för att kunna erbjuda ett så levande centrum som 
möjligt. 
Polisen i distriktet dit Säffle tillhör kommer att arbeta för en ändrad lagstiftning för 
att bättre kunna hantera ovan nämnda problem med bullerstörning. Under tiden 
kommer polisen att försöka skärpa övervakningen för att stävja problematiken.
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PONTUS THÖRNER, THÖRNER MASKIN AB

Kommunen förstår vikten av skyltning mot E45 och vad som avses är viss avskärm-
ning men inte att skapa en ogenomsiktlig vägg av träd, det skulle inte förhöja 
känslan av infart till staden.  Syftet med träd i park är att förstärka parkkänslan och 
som hänvisning i dokumentet anges att en tumregel är att avståndet mellan träden 
ska vara en meter/10 km/h. På aktuell sträcka av E45 är hastighetsgränsen 70km/h 
vilket betyder att det skulle handla om ca 7m mellan träden. Siktlinje mot verksam-
heterna kommer således att fortsatt kunna finnas. Utöver avståndet påverkar även 
val av trädtyp. Frågan kommer att tas med in i arbetet med vägplan, tillsammans 
med Trafikverket och bedömningen är att det är möjligt att förena de olika intressena 
(skyltläge och ”grön karaktär”).
Kommunen bedömer inte att fastighetsvärdet påverkas av avsedda förändringar.
Gestaltningsförslaget för E45 utgör underlag för FÖP:en och kommunens vilja och 
genomförande av innehållet kommer att behöva arbetas vidare med tillsammans 
med Trafikverket.
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JAN LUNDBORG

Idén om föreningshus är god, men avhängigt intresset hos föreningslivet.

Kommunen bedömer att nämnda fastigheter är kulturhistoriskt värdefulla och även 
miljö- och karaktärsskapande längs kommunens viktigaste centrumstråk (utöver 
Storgatan) och därmed behöver underhållas för att detta värde ska bevaras.
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JOHAN BERG

Noterats.

Diskussioner pågår mellan Säffle kommun och Konsum Värmland och ambitionen är 
att kommunen ska kunna överta byggnaden.

Kommunen ställer sig positiva till tanken om att skapa ökad tillgänglighet för den 
kommunala servicen. Omlokalisering av kommunens verksamheter kräver dock ut-
redning för att identifiera behov och lämplighet av omlokalisering. Se tidigare svar.
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SYNPUNKTER FRÅN FACEBOOK Kommunen ställer sig positiva till förslaget och arbetar genom centrumutveckling-
med att skapa aktivitet i centrum däribland attraktiva öppettider.

Kommunen delar synpunkten om att försöka arbeta bort tomma lokaler och föreslår 
aktiv förtätning och att medge “bokaler” dvs. kombination av bostad/lokal med möj-
lighet att ändra användningen däremellan öppnar för möjligheten att ha en flexibili-
tet i användningen och att undvika tomma lokaler i väntan på ”rätt” hyresgäst.

Noterats. Gatuenheten i Säffle strävar efter att ha en god belysning i kommunen, i 
synnerhet i de centrala delarna där fler gående vistas. Det ska gå att känna sig trygg 
vid promenader på gata och i parker. Gatuenheten arbetar kontinuerligt med dessa 
frågor och välkomnar nya förslag.
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Per Johansson
Kommunen arbetar aktivt genom centrumutveckling med att skapa aktivitet i cen-
trum. 
Kommunen delar synpunkten om att försöka arbeta bort tomma lokaler och föreslår 
aktiv förtätning och att medge “bokaler” dvs. kombination av bostad/lokal med möj-
lighet att ändra användningen däremellan öppnar för möjligheten att ha en flexibili-
tet i användningen och att undvika tomma lokaler i väntan på ”rätt” hyresgäst.
Gestaltningsprogram för Säffle centrum är godkänt av Miljö och byggnadsnämnden 
samt Teknik och fritidsnämnden 15-02-17 och utgör underlag för planen. Dokumen-
tet är gällande.
Utställningen av samrådsförslaget fanns tillgänglig i biblioteket samt hos Miljö- och 
bygg under hela samrådstiden samt på hemsidan och facebook. Tanken med de två 
kompletterande tillfällena för synpunktslämnande och frågor/diskussion var att nå ut 
till så många människor som möjligt. 

Fredda Karlsson
Kommunen bedömer det inte aktuellt att leda in trafik på Stortorget då en sådan 
åtgärd går inte i linje med utpekade stadsbyggnadsstrategier som bl.a. lyder ”en stad 
med människan i centrum”. Det finns parkeringsplatser i direkt anslutning till Stor-
torget och möjligheten att komma nära verksamheter på torget oavsett trafikslag är 
god.

Johan Berg
Se svar ovan. 

Noterats. Idén är god och har också lyfts av kulturförvaltningen och näringslivsenhe-
ten vid tidigare tillfällen. Möjligtvis kan detta vara en aspekt att ta upp tillsammans 
med organisationen fastighetsägarna samt de lokala fastighetsägarna i staden. 

Jessica Englund
En av stadsbyggnadsstrategierna lyder att gestalta staden med omsorg och kvalitet 
och en del av detta är att hitta platser för gröna inslag. Underhåll av byggnader är 
en viktig fråga där kommunen måste arbeta i dialog med övriga fastighetsägare i 
centrum.
Se svar ovan gällande tomma lokaler.
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SYNPUNKTER FRÅN ”ÖPPET HUS” DAGARNA
Johan Nilsson
GC-väg längs Rolfserudsvägen bör ordnas. Det saknas förbindelse norrut från Rolfse-
rudsområdet.

S.S
Ta bort rondellen vid Sundsgatan – Ö. Storgatan. Tillbaka med trafikljusen. Rondellen 
är för liten.

Gun Andersson
Flytta turistbyrån till järnvägstationen, viktigt med bemanning och köpa biljetter 
(service). Turister som kommer får service direkt! Positiv förtäta och flytta in förvalt-
ningar till centrum. Gör det! Cykelbanan till Värmlandsbro bör genomföras! 
Betr. Fisket i Byälven. Finns förslag om att det ska bli mkt kostsamt att fiska (länssty-
relsen) Viktigt att fisket finns kvar för människorna i Säffle. De problem som finns 
med motsättningar mellan Säfflebor/och flyktingar (som också bor här!) behöver 
bearbetas ex. genom samtal gärna med stöd från fritidsförvaltningen. De båda grup-
perna måste förstå varandra!

Gun Johansson
Tydliggör GC-vägen till Duse camping. Skylta upp och rusta upp den! Även se över 
möjlighet till GC-väg norrut vid Rolfserud. 

Allan Johansson
Det skulle behöva skyltas om Säffle stad från Kilavägen (västra) (har funnits skylt 
förut). 

Gunilla Augustsson
Gör en bra gång och cykelväg till Duse. Bra för turismen. Gör ingen mer liten rondell 
svår att köra i.

Monika
Angående vägen som leder fram till nya simhallen: önskemål om att vägen dras på 
annat håll, alternativt att nuvarande väg får träd. 

Johan Nilsson
Gatuenheten har noterat önskemålet i listan över framtida trafiksäkerhetsåtgärder.

S.S
Kommunen anser att trafiklösningen är fungerande, även om den är något liten i 
omkrets. Trafiken flyter dock smidigare än med t.ex. trafikljus.

Gun Andersson
Kommunen anser att turistbyråns nuvarande centrala läge är väl valt då det lockar 
besökare in till centrum och samtidigt visar Säffles kvaliteter i kanalen, slussen och 
älven.
Arbete pågår med integration som innefattar förvaltningsövergripande angrepps-
sätt.

Gun Johansson
GC till Duse-Krokstad är utpekat i FÖP:en som en koppling att satsa mer på med 
fokus att kunna stimulera besöksmålen kring Krokstad och Duse udde. Anläggande 
av ett ”flanörstråk” intill vattnet, vilket gör att befintlig koppling kan få utgöra ett 
”bråttomstråk”. I samband med detta kommer även skyltning att ses över.
För GC-väg från Rolfserud se svar ovan.

Allan Johansson
Gatuenheten har uppmärksammats på detta och lägger in det som ett förslag till 
åtgärd med ambitionen att genomföra inom närtid.

Gunilla Augustsson
Se svar ovan.

Monika
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder kommer att genomföras på befintliga vägar i an-
slutning till den nya simhallen.
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Kerstin Lundebro
Belysning i Kanalparken och vid Kanalvillan (PRO) behöver förbättras! Strålkastare vid 
vattentornet bländar i parken. Vägen i Kanalparken svårframkomlig med rollator. (Har 
mailat år 2016 men inte sett resultat, Niklas Ekberg)

Ulf Andersson
Förslag till uppställningsplatser för husbilar vid g:a klockstapeln (behöver inte alltid 
vara el).
Idé om gps-punkt/hänvisning på större parkering i centrum (finns i andra kommuner 
ex Borås) ev. plats Zetterlundsgård (V Storgtan)
Många väg- och hänvisningsskyltar är nedkörda m m ses över. 

Mona Bylund, Lisa Danielsson
Bygg badplats på Tullnäbben. Förtäta centrum vid torget. Gör Silvénska till kulturcen-
trum.

Britt-Inger Rosén
Önskar några parkeringar vid Sundsgatan – Sifhällagatan (finns flera verksamheter 
som kräver det i området)
Samordning mellan fastighetsägare så att affärsverksamhet kan flytta till östra sidan 
och kontor o.dyl. flyttas till västra sidan. 
Därmed uppnås en koncentration av handel på östra sidan, kultur/kontor o.dyl. på 
västra. Tänkbart tema för ELSA? 

Sven Åkerblom
Motståndare till 50-meters bassäng. Alldeles för dyrt för lilla Säffle. Varför inte reno-
vera befintlig? 
Vad händer med Säffle herrgård? En mycket fin byggnad. Ta vara på den, glöm inte 
bort den!
Röj sly och ta vara på slyn vid GC-väg mot By kyrka. Behov! 

Hans Karlsson
Centrera klädbutiker på östra sidan av centrum!

Kerstin Lundebro
Ett helhetsgrepp kring hur Kanalparken ska utvecklas ska tas framöver. Gällande 
vägen i Kanalparken (infarten till bl.a. Kanalvillan (PRO) kommer att åtgärdas inom 
kort.

Ulf Andersson
Platsen har utretts inom ramen för lokaliseringsutredning för centrumnära husbils-
områden som Teknik- och fritidsförvaltningen tog fram våren 2016. Något beslut i 
frågan har ännu inte fattats. 

Synpunkter gällande parkering och skyltning i staden har förts vidare till kommunens 
gatuenhet.

Mona Bylund, Lisa Danielsson
En centralt belägen badplats är intressant och kommer att diskuteras vidare. 
I Säffle kommuns förslag till Kulturplan 2017-2020 finns ett uppdrag att utreda sam-
ordning mellan exempelvis Silvénska villan och Medborgarhuset för att levandegöra 
centrum.

Britt-Inger Rosén
Här finns möjligheter att parkera på båda sidor om gatorna i dag. Grundprincipen är 
att parkering ska lösas inom egen fastighet för den verksamhet som där bedrivs.
Se tidigare svar kring förtätning.

Sven Åkerblom
Inriktningsbeslut om 50-metersbassäng är fattat i KF under våren 2017.
I dagsläget finns ingen intressent eller plan för Herrgården men arbete pågår för att 
finna en lämplig hyresgäst för byggnaden. 
En sammanhållen skötselplan i ”FÖP-anda” är en viktig prioritering för Säffle kom-
mun och kommer sannolikt att påbörjas inom kort.

Hans Karlsson
Se tidigare svar om förtätning och GC-väg Duse-Krokstad.
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Kontor, gym, frisörer m m på västra sidan.
Centrera verksamhet i centrum.
Viktigt med kvalité i satsningar.
GC-väg mot Duse/Krokstad behöver underhållas/vårdas. 

N.N
Varför rensas inte ogräs m m vid infarter och centrum.
Satsa på genomfarten mot Duse camping/Krokstad behövs verkligen, ex vis amplar i 
lycktstolpar.
Säffle har fantastisk kultursida. 

N.N
Miljö och bygg har uppmärksammat ett ökat skötselbehov och bedömer det angelä-
get med förbättring för att ge ett bra intryck av Säffle och skapa en attraktiv stad.
Se även kommentar till Sven Åkerblom.
GC-vägen till Duse/Korkstad kommer att förändras beroende på vilken utveckling 
som kommer att ske på området.



FÖRÄNDRINGAR INFÖR GRANSKNING

Förslaget till detaljplan har arbetats om och förtydligats sen samrådet. De 
större förändringar som gjorts är:

•	 Minskning av utökningsområde för verksamheter längs väg 175 med 
hänsyn till naturvärden

•	 Kompletterande resonemang kring naturvärden med underlag genom 
resultat av naturvärdesinventering 

•	 Kompletterande resonemang kring kulturvärden i förhållande till före-
slagen utveckling

•	 Handlingarna har kompletterats med analyskarta samt beskrivning 
över tillgänglighet kopplat till de nationella målen för friluftsliv

•	 Mindre kompletteringar av MKB
•	 Förtydligande av riksintresse för kommunikationer (E45) utifrån kom-

munens	intresse	i	relation	till	Trafikverkets	syn	på	riksintresset
•	 Uppdatering av kapitel för MKN för luft och vatten
•	 Kapitlet för strandskydd och LIS har justerats enligt nedan 
 - Förtydligande av inriktning för LIS- Kvarnparken och mark-
 användning i förhållande till risk för skred och översvämning
 - Begränsningar av LIS- område för Kanalstråket
 - Förtydligande av LIS-område för Tingvallastrand/Holmen avseen 
 de luftkvalitet och översvämningsrisk
 - Nytt LIS-område för bostäder genom DP i södra Kanalparken
•	 Förtydligande angående översvämning och klimatanpassning genom 

tematiskt förhållningssätt (med hänsyn till att skyfallskartering inte är 
färdigställd)

•	 Mindre justeringar avseende risk för ras, skred, förorenad mark, buller 
och tillståndspliktig verksamhet

•	 Kompletterande resonemang  angående sociala frågor i staden
•	 Förtydligande avseende genomförande av det fördjupande översikts-

planeförslaget
•	 Utökningsområde för skola i anslutning till förskolan PLUTO
•	 Justering av utökningsområde för grönområden

I övrigt har redaktionella ändringar gjorts av planen efter inkomna syn-
punkter.
Granskningshandlingarna	kommer	att	finnas	tillgängliga	på	biblioteket,	
miljö och bygg samt kommunens hemsida.

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

Medverkande tjänstemän
Samrådsredogörelsen är sammanställd av stadsarkitekt Daniel Nordholm 
tillsammans med planhandläggare Annika Sahlén och miljö och byggchef 
Peter Pettersson.
 
Säffle	den	30	juni	2017.


