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1. Inledning
BAKGRUND
Säffle kommun har under 2015-2016 utrett förutsätt-
ningarna för att utveckla Ekenäs och tillsammans med 
Duse och Lurö stärka platsen Värmlandsnäs och kom-
munen som en turist- och besöksdestination. Sweco 
Architects har tagit fram ett förslag till utvecklingsplan 
för området (Sweco, 2015-11-04). Idéer finns för ut-
veckling av bland annat restaurangbyggnad, gästhamn 
och camping. En dialog med boende, näringsidkare och 
föreningar har förts under våren och hösten 2016 och 
utvecklingsplanen har sedan justerats utefter inkomna 
synpunkter.

För att vidare utreda lämpligheten av en utökad besöks-
näringsverksamhet samt fastställa inriktning för områ-
dets utveckling ska en detaljplan upprättas för området. 

PLANENS HANDLINGAR
Planen omfattar följande handlingar:

 1. Denna planbeskrivning

 2. Plankarta med bestämmelser samt illustration

 3. Behovsbedömning

 4. Samrådsredogörelse (efter samråd)

 5. Granskningsutlåtande (efter granskning) 

Övriga handlingar av intresse är följande utredningar:

1. Naturvärdesinventering gjord av Henric Ernt-
son konsult 2016-10-26 projekt 7411

2. Kulturmiljöinventering gjord av Värmlands 
museum 2007-12-05, dnr 07.270.097

3. Geoteknisk undersökning PM för Ekenäs, 
gjord av Sweco Civil AB 2015-10-07

PLANENS SYFTE
Syftet med planen är att pröva möjligheten till ut-
veckling för befintlig och ny besöksnäring. Planen ska 
säkerställa pågående markanvändning samt möjliggöra 
ny restaurangbyggnad, ny- om- eller tillbyggnad av 
servicebyggnad, utökade campingplatser, utökning av 
gästhamn, badplats, bastubyggnad samt möjlighet till 
breddad användning av ”Vita villan” m. m. 

PLANDATA 
Planområdet omfattar del av fastigheten Ekenäs 1:3 samt 
fastigheten Ekenäs 1:17 som ägs av Säffle kommun. Plan-
området omfattar ca 4,9 ha.

2. Tidigare ställningstaganden
PLANUPPDRAG
Miljö och bygg får i uppdrag att upprätta detaljplan 
enligt Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2016-04-12 
§39 samt KF beslut 2016-02-29 §30.

Detaljplanen upprättas med standardförfarande i enlig-
het med Plan- och bygglagen (2010:900 SFS 2015:668).

ÖVERSIKTSPLAN
I Säffle kommuns Översiktsplan 2013, antagen 16 
december 2013, finns Ekenäs med som ett LIS-område 
(nr 29) för näringsverksamhet. Motivet till utpekandet 
är bl.a. platsens möjligheter att utvecklas till ett skär-
gårdscentrum av stort värde för det rörliga friluftslivet 
till land och till sjöss. Detta då LIS-området bedöms 
erbjuda utomordentliga förutsättningar för en utbygg-
nad till skärgårdscentrum för det rörliga friluftslivet. För 
att detta ska kunna genomföras krävs en detaljplan som 
också omfattar en detaljerad naturvärdesbedömning. 
Avgränsningen av LIS-området överensstämmer med 
områdena N1 (skärgårdscentrum) och WV (hamn med 
mindre servicebyggnader) i den fördjupade översikts-
plan som finns för Ekenäs från 1997 (den är dock delvis 
inaktuell).

Befintligt VA skall nyttjas och därför ska dagens kapaci-
tet utredas och eventuella förbättringsåtgärder genom-
föras.

Under 2010 startades en fördjupning av översiktsplanen 
för Ekenäs och Åkershus, denna färdigställdes aldrig 

Ovan: Karta med planområdets belägenhet.
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men tanken för området var att använda området som 
skärgårdscentrum.  I samband med FÖP:en togs en kul-
turhistorisk inventering fram som använts som underlag 
för denna plan.

Förslag till detaljplan anses förenlig med kommunens 
översiktsplan.

DETALJPLAN 
Planområdet omfattas idag inte av någon detaljplan. 

BEHOVSBEDÖMNING
En behovsbedömning har genomförts, 2016-11-10, för 
att svara på frågan om planen kommer att påverka mil-
jön. Behovsbedömningen är en analys som leder fram 
till ställningstagandet om en miljöbedömning (MKB) 
behöver genomföras för en plan eller ej. För en plan som 
innebär en betydande miljöpåverkan skall, enligt 4 kap. 
34 § Plan- och bygglagen (PBL) en miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB) upprättas. 

Planområdet omfattar riksintresse för kust- turism och 
friluftsliv enligt miljöbalken (MB) kap. 4:6, vilket är 
generellt utpekat för Vänern. Planens genomförande 
bedöms gynna riksintressets syften.

Sammantaget bedöms planens föreslagna markanvänd-
ning och dess konsekvenser inte medföra betydande 
miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning enligt 
PBL 4 kap 34 § behöver därför inte upprättas. 

TIDIG UTREDNING
Det är viktigt att utveckla turistdestinationen Ekenäs 
för besökande som kommer från land och sjöss. Ekenäs 
är ett viktigt område för rekreation och turism med 
fina natur- och kulturvärden. Många besökare kom-
mer till området varje år med både bil och båt. Hjärtat 
för besöksverksamheten i Ekenäs är restaurangen med 
gästhamn och camping. Detta arbete är av stor betydelse 
för landsbygden på Värmlandsnäs.

Restaurang- och servicebyggnaderna vid Ekenäs gäst-
hamn är i stort behov av upprustning för att klara kom-
mande turistsäsonger. 2015 och 2016 löstes förbudet 
för att bedriva restaurangverksamhet med en temporär 
lösning – genom uppställning av en diskcontainer. För 
att säkra kommande års drift krävs en större investering 
för att kunna behålla och förhoppningsvis även öka 
antalet besökare i området. Nuvarande entreprenörer, 
Ekenäs gästhamn och Camping (som är arrendatorer), 
önskar vidareutveckla området, vilket också ligger i linje 
med kommunens önskan om att utveckla området till 
en viktig målpunkt i Vänern. En utredning har därför 

genomförts för utvecklingen av Ekenäs. 

Utredningen som har gjorts av Sweco Architects, på 
uppdrag av Säffle kommun och entreprenören, syftade 
till att utreda förutsättningarna för att utveckla Ekenäs 
och stärka platsen och Värmlandsnäs som en turist- och 
besöksdestination. Sweco Architects har tagit fram ett 
förslag till utvecklingsplan för området (Sweco, 2015-
11-04). I utredningen framkommer behov av att skapa 
en ny restaurangbyggnad inom del av området som ej 
översvämmas, skapa en bättre eller ny servicebyggnad, 
utökad gästhamn och utökad yta för camping. 

Denna utredning har sedan använts som underlag för 
dialoger med boende, föreningar och näringsidkare 
under vår och höst 2016. Utredningen tillsammans med 
inkomna synpunkter ligger till grund för detaljplanen.

Viktiga frågor/synpunkter både som underlag till 
utredningen och detaljplanen har varit att besöksmålet 
och dess utveckling är starkt kopplat till restaurang- och 
övernattningsverksamheten. Anläggningen och hela 
området behöver även få något mer unikt att mark-
nadsföra och en starkare koppling till andra besöksmål 
i kringliggande kommuner och runt Vänern.  Tänkbart 
för området är satsningar på kajaking och andra vatten-
sporter, fiske och exempelvis fågelskådning. 

FÖRSAMRÅD/WORKSHOP
För att i ett tidigt skede möta både näringslivsidkare, 
föreningar och boende som har intresse av vad som hän-
der vid Ekenäs bjöd Säffle kommun in till ett försam-
rådsmöte i maj 2016.

På mötet presenterades bakgrunden till arbetet samt de 
idéskisser som gjorts av Sweco. Under mötet skedde en 
mindre ”workshop” där deltagarna satt i mindre grupper 
och diskuterade för- och nackdelar med idéskisserna och 
vad som behöver tas med i fortsatt arbete med detaljpla-
nen.

Under samrådet inkom flertalet synpunkter, en del han-
teras inom ramen för detaljplanearbetet, en del styrs inte 
av planen utan kan ske ändå och ett fåtal synpunkter 
tillmötesgås inte.

Synpunkter som tillmötesgås/hanteras inom planarbetet:

•	 Det ska vara en mötesplats.

•	 Fler parkeringsplatser, vilka bör vara diversifierade 
för Lurö-besökare, restaurang och camping mot 
servicehuset och separat för småbåtshamnen. Det 
behöver också finnas plats för trollingvagnar.

•	 Satsa på en sjömack som placeras bra till för de som 
kommer via sjön. Detta för att inte konkurera med 
den nya mack som finns vid Botilsäter.
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•	 Bodarna bör finnas kvar så att de kan användas för 
ex försäljning av lokala råvaror och hantverk samt 
ha utställningar i.

•	 Utveckla lekplatsen, gärna med tema som anknyter 
till platsens marina läge. 

•	 Flytta restaurangen till ett mer sjönära läge.

•	 Viktigt att inte låta Vita Villan förfalla (Ekenäs 
1:17), ge den ökade användningsområden för att 
säkra dess överlevnad.

•	 En badplats behövs inom området då det saknas.

•	 Det behöver vara minst 40 meter mellan bryggorna.

•	 Förläng bryggorna, vågbrytare kommer behövas.

•	 Inga containrar i området, detta förfular intrycket.

•	 Möjligheter att parkera buss inom området (2 st).

•	 Möjligheter att landa med helikopter säkerställs för 
att underlätta för räddningstjänsten att komma till 
området.

Frågor som tillgodoses/arbetas vidare med men som inte 
berör planområdet och hanteras inte inom ramen för 
detaljplanen är:

•	 Bättre vägstandard (Gunnerud - Ekenäs). Kontakt 
har tagits med Trafikverket som ev kan använda 
driftmedel till vägförbättringar.

•	 Stranden i Åkershus behöver omvårdnad med ny 
grus och borttagning av vass. 

•	 Mobiltäckningen behöver förbättras!

•	 Skötsel på vandringsleder. Ta vara på utsikten, glesa 
ur vegetation och ställ ut bänkar. 

•	 Toa längs ut på vandringsleden behövs. 

•	 Sträckan på östsidan går att gå på, men behöver rus-
tas upp, behöver också ökad skötsel (ligger ved o dyl 
över delar av stigen). En led mot Rosenborg, kan 
den också ordnas upp, binda ihop området bättre 
med utgångspunkt Ekenäs. 

•	 Bygga ett utkikstorn längs ut på Ladholmen. 

•	 Lilla Ladholmen – många fågelskådare vadar ut, 
men kanske en brygga över för ”vanligt folk” och 
rörelsehindrade. 

Synpunkter som inte tillgodoses i planarbetet är, kom-
munens svar i kursivt:

•	 Drivmedelsanläggningen ska vara för både båt och 
bil. Detta bedömer kommunen kunna konkurera med 
andra bilmackar samt att det är svårt att finna ett 
läge som tillfredsställer både båtar och bilars behov av 
angöring.

•	 Flytta upp restaurangen på berget i öster så den får 

utsikt och hamnar längre från stranden. Kommunens 
önskan är att området ska ha en stark anknytning till 
Vänern.

3. Avvägningar enligt miljö-
balken
Inom den fysiska planeringen finns hänsyn och avväg-
ningar som behöver göras rörande annan lagstiftning i 
allmänhet och miljöbalken i synnerhet. Följande lagrum 
behöver särskilt beaktas;

3 kap. MB – Grundläggande bestämmelser för hushåll-
ning med mark och vattenområden, främst riksintressen. 

4 kap. MB – Särskilda bestämmelser för vissa områden - 
Vänern med öar och strandområden. Vissa större samman-
hängande områden i landet är i sin helhet av riksintresse 
med hänsyn till de samlade natur- och kulturvärdena 
i området. Ett sådant område är Vänern med öar och 
strandområden. Inom detta ska enligt miljöbalken tu-
rismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, 
intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtlighe-
ten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 
Områden med geografiska hushållningsbestämmelser 
utgör inget hinder för utveckling av befintliga tätorter 
eller av det lokala näringslivet.

5 kap. MB – Miljökvalitetsnormer se vidare under rub-
riken miljökvalitetsnormer.

7 kap. MB – Skydd av naturen, strandskydd, biotop-
skydd, naturreservat, Natura 2000 m m. 

Planen syftar till markanvändning för camping och 
friluftsliv samt besöksanläggning (NR) vilket bedöms 
kunna leda till en ökad servicegrad och möjlighet till en 
stärkt besöksnäringsnod på Värmlandsnäs. 

Miljökvalitetsnormer för vatten och luft bedöms inte 
riskera att överskridas. Se vidare under rubriken Miljö-
kvalitetsnormer i slutet av kapitel 4.

Riksintressen enligt 3 kap Miljöbalken berörs inte. 

Planområdet ligger delvis inom strandskyddsområde för 
Vänern. Området är delvis ianspråktaget för bebyggelse, 
körytor, parkering, bryggor och camping m. m. Om-
rådet är dessutom utpekat som ett LIS-område i över-
siktsplanen. Det bedöms därmed finnas särskilda skäl 
för upphävande av strandskydd i enlighet med MB 7 
kap. 18d § ”Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga 
om upphävande av eller dispens från strandskyddet inom 
ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen får 
man också beakta om ett strandnära läge för en byggnad, 
verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen 
av landsbygden”. 
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Strandskyddet föreslås upphävas inom kvartersmarken 
(NR, COP och P) samt vattenområdena för båt och 
badbryggor (W1 och W2). Ett upphävanade av strand-
skyddet inom dessa områden bedöms inte påverka 
friluftslivet eller naturvärdena negativt, dels då det 
saknas höga naturvärden inom området, dels då områ-
det i dessa delar i stort redan är i anspråkstagna för den 
verksamhet som pågår. Syftet med planen är att skapa ett 
område som är öppet för allmänheten och ska förbättra 
möjligheterna att bedriva rekration på och runt platsen. 
För beskrivning av naturvärdena se rubriken Natur- och 
kulturmiljö.

 

4. Planeringsförutsättningar 
och förändringar
I följande kapitel kommer hänvisningar att ske till 
plankartan genom angivelse av planbestämmelse inom 
parentes i fet stil, t ex (R). Detta för att öka läsbarheten 
av planens olika delar.

NATUR- OCH KULTURMILJÖ
Mark, topografi och vegetation
Planförutsättningar

Under hösten 2016 har en naturvärdesinventering skett 
samband med detaljplanearbetet med Ekenäs småbåts-
hamn Säffle kommun.

Undersökningen hade som syfte att undersöka om 
området hyser värdefulla livsmiljöer och/eller arter som 
indikerar högt naturvärde.

Området är indelat i delområden A-E. 

Delområde A består av ett 
sammanhängande vassbäl-
te, i området finns en torr 
holme samt berg i dagen 
ute i vassen.

Delområde B består av en 
småbåtshamn, längst ut 
i området finns grundare 
områden med gles vass.

Delområde C består av 
parkering, vägar, servicehus 
samt ett campingområde.

Delområde D består av 
klenare träd- och buskve-
getation på hällmark. I området finns kala klippor och 
viss pionjärvegetation.

Mer än halva delområde E utgörs av ett kompakt vass-
bälte. Vid inventeringstillfället var det möjligt att gå ut 
torrskodd i stora delar av området, rotfilten är kompakt.

Vid inventeringstillfället bedöms inte någon mark inom 
inventeringsområdet klara eller komma upp i natur-
värdesklass 4 eller högre, dock bedöms området direkt 
söder om inventeringsområdet (utanför planområdet)
klassas som naturvärdesklass 4, då visst stickprov skedde 
vid inventeringen. I området är vassbältet inte så homo-
gent utan uppluckrat och här och var fanns vassholmar 
och grundområden som bedöms vara bra för sjöfågel 
samt som uppväxtområden för fisk.

Trädgården kring ”Vita villan” är viktig för kulturmiljö-
värdet, se vidare under rubriken kulturhistoria.

Omgivande landskap består dels av skogsområde i söder, 
dels av ett öppet åkerlandskap i öster.

Enligt träddataportalen finns oxel samt al i området som 
är solexponerade, solitära hålträd. Det finns även en 
Skogsek som är mycket grov och står på tomtgränsen/
tomtmarken. 

Planförslag

Planförslaget innebär i stora drag att dagens använding 
och skötsel av området fortsätter. I söder (område D och 
delvis E) bör den yngre lövvegetationen hållas i schack 
för att stärka kopplingen mellan området och Vänern 
(n1). Detta gynnar platsens kontakt med Vänern och 
även uthyrningsstugorna kommer att få en trevligare vy.

En bestämmelse om att skydda den stora ek som finns 
införs (n2), övriga större solida träd bör bevaras i möjli-
gaste mån men bedöms inte kräva skydd.  För att skydda 
den trädgårdsmiljö som finns kring huset införs en 
bestämmelse om vid hårdgörande av marken  får detta 
enbart ske med grus (n3).  Ovan: Kartan visar de olika delområdena.

Ovan: Bilden visar vassom-
rådet inom område D.
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En mindre del av trädgården föreslås bli parkering för att 
klara av det ökade parkeringsbehovet.

Planens genomförande innebär åtgärder i vatten såsom 
muddring- och röjningsarbeten (vattenverksamhet) och 
anläggande av ytterligare bryggor, vilka kräver anmälan 
eller tillstånd enligt miljöbalken beroende på åtgärdernas 
omfattning. I samband med att denna prövning görs så 
ska bl.a. påverkan för fågellivet och den citronfläckade 
kärrtrollsländan (som finns utanför planområdet) utre-
das. 

Geotekniska förutsättningar
Planförutsättningar

Enligt SGU:s översiktliga jordartskarta består marken 
i planområdet av berg, i den norra delen täckt med ett 
tunt jordlager. Geoteknisk undersökning har genom-
förts inom planområdet av Sweco Civil AB 2015-10-07. 
Undersökningen visar på att befintlig restaurangbygg-
nad har problem med sättningar. Enligt uppgift har 
den öppna gräsytan till stor del tidigare utgjorts av ett 
vassområde som utfyllts med muddermassor. Befintlig 
byggnad har under en längre tidsperiod stått på marken 
och bedömningen är att risk för ev. sättningar anses som 
ringa.

Enligt denn geotekniska undersökningen så återfinns 
det inom gräsytan i det översta lagret c:a 0,2 à 0,3 m 
vegetation. Härunder återfinns lös till mycket lös fyll-
ning. Fyllningen utgörs enligt utförd provtagning av 
mycket blandade jordmassor, lera, silt, sand och grus. I 
fyllningen finns inslag av organiskt material. Fyllningen 
underlagras av naturligt lagrad jord. Gränsen mellan fyll-
ning och naturligt lagrad jord har inte kunnat bestäm-
mas. Det bedöms att fyllningens mäktighet kan uppgå 
till c:a 1,5 à 2 m. Naturligt lagrad jord under fyllning 
utgörs dels av lös lera och lerig silt med en mäktighet 
på upp till c:a 2 m och dels av fast lagrad friktionsjord 
av sand och siltig sand med moränkaraktär. Denna 
jord underlagras av morän på berg. De lösa sedimen-
tens mäktighet avtar mot fastmarkspartierna och berg 
i dagen områdena. Stopp vid sondering har skett i den 
fasta friktionsjorden på djup mellan c:a 1 à 4,5 m under 
nuvarande markyta.

Fritt vatten i provhål har vid undersökningstillfället 
(sept-15) mätts på nivåer mellan 0,1 m till 1,7 m under 
markytan. Grundvattennivån ska förväntas variera med 
årstid och nederbördsförhållanden och samtidigt vara 
styrd av nivån i Vänern.

Den naturligt lagrade jorden inom området mellan 
fastmarkspartierna utgörs i huvudsak av lera. Leran 
bedöms vara sättningsbenägen och sättningar kommer 
att utvecklas vid all form av lastökning. Vidare återfinns 

skikt av organiskt material som med tiden komprimeras 
och förmultnar och orsakar sättningar.

Befintlig fyllning är mycket inhomogen, ej komprimerad 
och har innehåll av sättningsbenägen jord. Sättningar 
ska därför förväntas uppkomma fortsättningsvis även 
i detta skikt. I området närmast fastmark- och berg i 
dagen partierna utgörs jorden av fast friktionsjord. Här 
finns inga problem med sättningar.

Stabilitetsförhållandena mot vattnet är i detta uppdrag ej 
kontrollerade. Okulärt kan konstateras att erosionsskydd 
återfinns kring bryggor. Det är dock okänt hur fyllnads-
och jordförhållandena är kring bryggorna.

Planförslag

Planförslaget har utgått från den geotekniska undersök-
ningen och föreslår ingen tyngre bebyggelse i områden 
som har sämre markförhållanden eller i anslutning till 
vattenområdet. Vid byggnation inom området så ska 
rekommendationerna från den geotekniska undersök-
ningen följas. 

Ny bebyggelse med placering inom ytan för utfylld mark 
bedöms behöva ske med djupgrundläggning på spetsbä-
rande pålar och fribärande golv. Nya jordfyllnader för att 
höja marknivåer under och runt byggnad bör undvikas 
eftersom den lastökningen ger sättningar.

Ny bebyggelse med placering inom fast mark och/eller 
berg i dagen partier kan grundläggas ytligt med t.ex. hel 
bottenplatta. Eventuell fyllning kring ny bebyggelse som 
når utanför fastmark ska kontrolleras avseende stabilitet, 
se nedan.  

Vid eventuell ny byggnation inom fastmarks- och berg i 
dagen partier erfordras kontroll av stabiliteten ifall last-
ökningar, utfyllningar mm sker i vattenområdet utanför 
fastmark.

En stabilitetsutredning bör även utföras inför all form av 
förändring, byggnation mm inom området med bryggor 
närmast vattnet. Detta då stabilitesförhållandena ej är 
utredda här. 

Befintlig restaurangbyggnad har erhållit sättningar. 
Dessa sättningar bedöms fortsätta. Åtgärd för att erhålla 
sättningsfrihet för denna byggnad är förslagsvis grund-
förstärkning med pålar.

Kulturhistoria
Planförutsättningar

Inför arbetet med den fördjupade översiktsplanen för 
området under 2010 (antogs aldrig) gjordes en kultur-
miljöutredning av Värmlands museum 2007. I utred-
ningen identifierades fastigheten Ekenäs 1:17 ”Vita 
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Villan” som särskilt kulturhistoriskt intressant (kategori 
1B). Motivet till klassificeringen är att byggnaden till 
sitt yttre är tillsynes mycket välbevarande och är med 
sina ljusmålade fasader en god representant för sin tids 
byggande. Huset bildar med den omgivande trädgården, 
grannfastigheten Ekenäs 2:1 och den gamla vägen mot 
Åkershus en kulturhistoriskt och miljömässigt värdefull 
miljö för området.

Området berörs även av  ett fornlämningsområde RAÄ 
Eskilsäter 141:1 som utgörs av gårdstomt som utgör 
bevakningsobjekt.

Gårdstomt, enligt specialkarta över säteriet Rosenborg 
medunderlydande hemman och torp år 1843. Äldsta 
belägg 1568.

Planförslag

För att säkerställa ”Vita Villans” kutlurhistoriska värde 
införs en varsamhets bestämmelse (k1)  för huvudbygg-
naden om att fasaderna ska vara locklistpanel målad i 
ljus kulör.  Vid om- och tillbyggnad av huvudbyggnaden 
samt vid uppförande av komplementbyggnader ska även 
dessa uppföras med fasader av trä i ljus kulör (f1).

Fornlämningsområdet (bevakningsobjektet) kan påver-
kas då det täcker stora delar av tomten samt att tänkt 
parkeringsyta. Vid åtgärder behöver tillstånd sökas enligt 
2 kap 12 § KML. 

Radon
Planförutsättningar

Radon är en gas som kan innebära risker för människors 
hälsa och säkerhet och kan förekomma i luft och vatten. 
För att minska konsekvenserna för långvarig exponering 
i inomhusmiljö finns gällande rikt- och gränsvärden för 
radon i inomhusluft fastställda av Strålsäkerhetsmyn-
digheten (i samverkan med Boverket, Livsmedelsverket, 
Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket). Riktvär-
den för radonhalt i befintliga lokaler som används för 
allmänna ändamål (FoHMFS 2014:16) och gränsvärden 
för nya byggnader (BFS 2011:6) är satt till 200 Bq/m3. 
Om rikt- eller gränsvärdet överstigs krävs åtgärder.

Enligt översiktsplanen för Säffle kommun finns ingen 
misstanke om radonkänslighet i planområdet.

Planförslag

Tekniskt utförande av byggnader så att gränsvärdet för 
radon inte överskrids säkerställs genom Boverkets Bygg-
regler (BBR). 

Förorenad mark
Planförutsättningar

Det finns ingen sedan tidigare känd markanvändning 
inom området som gör det troligt att misstänka att föro-
reningar finns.  Det finns inte indikation att utfyllnads-
massorna skulle utgöras av förorenande massor.

Planförslag

Skulle markföroreningar påträffas under spräng-, schakt- 
eller fyllnadsarbeten ska tillsynsmyndigheten kontaktas 
enligt Miljöbalken 10 kap 11§.

BEBYGGELSEOMRÅDEN
Planförutsättningar

Planområdet inrymmer dels ”Vita Villan” som ägs av 
kommunen men ej används, dels av bebyggelse kopplat 

Ovan: Fornlämningsområdets utbredning enligt RAÄ. Exakt 
utbredning oklar.

Ovan: Vita Villan som med sin ljusa fasad är intressant.
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till campingverksamheten. Utöver detta finns mindre 
förrådsbyggnader som hör till båthamnen. Samtliga 
byggnader är uppförda med faluröda träplaneler, undan-
taget ”Vita villan”. 

Campingens bebyggelse består av restaurangen/caféet 
består av ett litet kök, en extern disk-container och en 
liten butik. Gästerna serveras ute på altanen då det finns 
inga sittplatser inomhus. De flesta sittplatserna finns 
bakom byggnaden och på kortsidan mot sydost. Bygg-
naden är inte ändamålsenlig för restaurangverksamhet. 
Isoleringen är dålig och utrymmen inte funktionella och 
personalkrävande. Byggnaden lutar då den står på gamla 
muddermassor och den geotekniska undersökningen re-
kommenderar inte att bygga upp en ny på samma plats, 
inte heller att bygga till bedöms lämpligt.

Det finns även en liten butik där det säljs enkla stan-
dard-matvaror, hygienartiklar, lite campingtillbehör och 
glass.

Servicehuset är utrustade med två duschar, två toaletter 
(en av dem är handikappanpassad), en tvättmaskin och 
en torktumlare. Servicehuset är för underdimensionerat 
vid hög beläggning.  

Söder om servicehuset finns fyra uthyrningsstugor.

Utanför planområdet i norr och öster finns ett antal 
bostadshus. Vidare söderut på udden är det obebott.

Planförslag 

Detaljplanen medger markanvändning för fortsatt cam-
ping och besöksverksamhet för stora delar av området 
(NR). En ny restaurang föreslås kunna placeras på ud-
den i söder där den dels får utsikt över Vänern, del place-
ras så att den inte riskerar att översvämmas. Då byggna-
den kommer att få en dominerande placering i området 
sett både från land och från sjön införs en bestämmelse 
om att byggnaden ska ge vara väl gestaltad och anpassas 
till omgivningens förutsättningar (f2). Anpassningen sker 
genom att fasaden ska uppföras av trä och färgsättas med 
traditionella slamfärger, behandlas med järnvitriol eller 
tillåtas gråna naturligt. Takytan ska vara matt. Höjden 
får ej överstiga 7 meter  i nockhöjd (siffra i romb).  

Den befintliga servicebyggnaden ges möjlighet att an-
tingen byggas om och till eller ersättas med en ny större 
byggnad på samma plats. 

Planen möjliggör för en utökning av antalet uthyr-
ningsstugor inom den östra delen av området, dessa får 
maximalt vara 25 kvm i byggnadsarea vardera (e1) samt 
uppföras med en byggnadshöjd om max 3,5 meter (siffra 
i romb). För dessa stugor gäller samma utformningsbe-
stämmelser som för övriga området (f2).

I anslutning till bad och solbryggan föreslås en yta för 
bastu/kallbadhus i upp till 50 kvm in byggnadsarea 
totalt(e2). I övrigt gäller samma bestämmelser som för 
uthyrningsstugorna.

Den plana gräsytan i mitten av campingområdet föreslås 
reserveras för säsongsuppställning av husbilar och hus-
vagnar beläggs med byggförbud (::::) vilket även inklu-
derar förbud att bygga altaner och andra permanenta 
tillbyggnader och anläggningar intill husbilen/husvag-
nen. Detta då området utöver att vara campingplats även 
är ett besöksmål. Ytan bedöms rymma ca 26 stycken 

Ovan: Bodarna som används för restaurang/café. Ovan: Befintliga uthyrningsstugor.

Ovan: Befintligt servicehus.
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husbilar/husvagnar. Vid uppställning ska gällande regel-
verk om avstånd följas.

För övriga delar av området förelås att endast enklare 
byggnader, dvs de får inte ha ett signifikant värde, får 
uppföras för camping-, hamn- och besöksändamål 
(++++). Varje enskild byggnad får max vara 15 kvm och 
totalt får max 10 stycken uppföras inom planområdet 
(e3) med en höjd på 3,5 meter i byggnadshöjd (siffra i 
romb), bebyggelsen ska ha träfasad som är färgsätta med 
traditionell slamfärg, järnvitriol eller som fått gråna na-
turligt samt att taktäckningen ska vara matt (f2). Syftet 
med dessa bestämmelser är att dels hålla i hop områdets 
gestaltning samt säkerställa att bebyggelsen är enklare 
karaktär då det finns risk för översvämning. Befintlig 
restaurangbyggnad får finnas kvar, men bör få en annan 
användning, men den ges inte fortsatt byggrätt om den 
rivs p.g.a risker för översvämning och markens bärighet.

”Vita villan” föreslås få en utöka användning för att 
kunna användas som café, övernattning och eller vara en 
del i besöksmålet (COR). 

Generellt för området som helhet bedöms det vara 
viktigt att värna det allmänna intrycket av platsen vilket 
även bör spegla sig i formspråket för möblering, av-
skärmning, skyltar osv.

Besöksnäring
Planförutsättningar

Området är ett populärt besöksmål, både i sig själv med 
kopplingen till vandringsleder och som anhalt inför 
vidare resa till Lurö. Även campingen och gästhamnen 
lockar många besökare och under 2016 har man haft ca 
700 gästnätter (gäller både gästhamnen och campingen 
tillsammans).

Området är mycket naturskönt och bjuder på vackra 
vyer och växlande miljöer. Det finns vandringsleder, 
grillplatser/vindskydd, utsiktspunkt och en badstrand.

Dock har slyn vuxit upp runt själva campingen de 
senaste åren så att utsikten och därmed kopplingen till 
Vänern försvunnit. Många besökare har blivit besvikna 
då man förväntar sig mer öppet vatten.

Generellt är besökarna nöjda med utbudet och läget vid 
Ekenäs, men det saknas något som lockar en tillbaka dit 

igen. Just nu är det svårmotiverat att åka 80 km tur och 
retur för att uppleva Ekenäs.

Det finns idag en badplats ca 1 km österut vid Åkers-
hus, men det saknas badmöjligheter inom området. Vill 
besökarna bada idag är man hänvisad till båtbryggorna 
då övriga delar av strandkanten är täckt med vass och 
därmed svårtillgänglig. Det bedöms inte vara optimalt 
att blanda bad och båt på detta sätt.

Idag finns följande faciliteter inom området:

•	 grusad parkering

•	 gräsyta för camping, 10 ställplatser

•	 småbåtshamn

•	 gästhamn med 34 platser

•	 restaurang- och butiksbyggnad

•	 servicebyggnad med toa, dusch, tvättmaskin och 
torktumlare

•	 fyra uthyrningsstugor (med 3-4 bäddar)

•	 uthyrning av cyklar och kajaker samt en båt

•	 båtservice (latrin, sugtömning, trailerramp etc).

•	 vandringsleder med väderskydd/grillplats samt 
utsiktsplaster. (4km)

•	 badplats med toalettbyggnad vid Åkershusviken

•	 Wifi

•	 Lekplats

Planförslag 

Detaljplanen medger markanvändning för camping och 
besöksändamål (NR) så att befintlig användning kan 
fortgå och utvecklas. 

I anslutning till eller i servicebyggnaden bör även en 
toalett för besökare inrymmas.

Ovan: Ytan för uppställning av husvagnar och husbilar, i 
bakgrunden syns slyn som skymmer Vänern.
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En ny badplats (badplats) föreslås inom områdets södra 
delar. Vattenområdet utanför är helt vassbevuxet vil-
ket kräver att området öppnas upp (W). Detta kräver 
en omfattande muddring men skulle bidra med stora 
kvaliteter till området då vassen skymmer utsikten över 
Vänern. Tas den bort och slyn i norr hålls undan öppnas 
området upp. Muddingen av området kräver tillstånd 
enligt miljöbalken. Enligt den naturvärdesinventering 
som gjorts bedöms dock området inte besitta större na-
turvärden men vid en tillståndsansökan bör en komplet-
terande utredning avseende fågellivet göras. 

Utöver badplatsen föreslås även badbrygga och solbryg-
gor anläggas som komplement till badplatsen (W2).  Det 
finns även möjlighet att komplettera med en bastu/kall-
badhus i anslutning till området.

Kring badplatsen och restaurangen föreslås att ytan kan 
användas för grillplats, bänkar, solsängar och bryggdäck 
i nivåer på klippan.

Ytan för husbilar/husvagnar  och tält behöver organise-
ras upp och förses med elanslutningar och en tydligare 
körslinga. Avstånd mellan husvagnar/husbilar ska följa 
gällande regelverk avseende brand, nuvarande regelverk 
från MSB anger 4 meter mellan varje husbil/vagn.

Utöver detta finns det möjligheter att inom planområdet 
utveckla besöks- och campingverksamheten med olika 
aktiviteter så som förbättrad lekplats, bana för minigolf, 
beachvolleyboll m.m.

Tillgänglighet
Planförutsättningar

Tillgängligheten till planområdet bedöms vara god då 
området är plant. 

Planförslag

Byggnader och utemiljöer ska utformas tillgängliga för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 
enligt Boverkets föreskrifter. 

VATTENOMRÅDEN
Småbåtshamn
Planförutsättningar

Planområdet inrymmer en småbåtshamn i norr. Inom 
småbåtshamnen är alla platser uthyrda (förutom fem 
som är för grunda) och det finns en väntelista. Teknik- 
och fritid har genomfört muddring omkring småbåts-
hamnen och avser att bygga ut bryggorna för att skapa 
fler båtplatser.

I samband med muddring kring småbåtshamnen ska 
även hela infarten/rännan till gästhamnen och småbåts-
hamnen muddras och eventuellt breddas genom nedtag-
ning av vass. Muddermassorna ska läggas på planerade 
parkeringsytor för avvattning och mellanlagring. Avrin-
ningstiden beräknas till 1-2 år för massorna.

Tillstånd är givet av länsstyrelsen 2016-10-06 (referens 
535-3368-2016) för flytt av bryggor och förlängning av 
bryggor samt muddring på fastigheterna Ekenäs 1:3 och 
1:17.  Tillstånd gavs även för avvattning och mellanlagg-
ring av massor norr om befintlig parkering, här får mas-
sorna ligga högst tre år innan de måste flyttas.

Utanför området tar ett vassbälte vid. Det finns några 
muddrade ”kanaler” i norr till enskilda bryggor. 

Planförslag 

Detaljplanen medger fortsatt markanvändning för 
småbåts- och gästhamn (W1). Planen möjliggör även för 

Ovan: Del av småbåtshamnen.

Ovan: Område för avvattning och mellanlagring av mudd-
ringsmassor enligt Länsstyrelsens beslut om åtgärder i Små-
båtshamnen Ekenäs hamn.
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en utökning av antalet båtplatser genom förlängning av 
bryggorna. Totalt skapas ett utrymme för ca 30 stycken 
nya fasta båtplatser i enlighet med den ansökan som är 
gjord och beviljad.

I plankartan upplyses om att planområdet omfattar yta 
för avvattning och mellanlagring av muddringsmassor.

Ytterligare muddring av rännan kan behövas, detta ska 
prövas enligt en anmälan/tillstånd enligt miljöbalken be-
roende på omfattningen. Om möjligt bör muddringen 
av rännan prövas med övriga anläggningar i vatten samt 
övriga vattenverksamheter (ex muddring för badplats). 

Gästhamn
Planförutsättningar

Planområdet inrymmer även en gästhamn som är 
mycket populär bland båtfolk. Under juli och början av 
augusti samt många helger är gästhamnen fullt belagd. 
Det finns 34 båtplatser men elen räcker inte till alla 
platser.

Många båtar haft grundstötningar vilket tyder på att det 
krävs en ny muddring av rännan. Längst ut på bryggan 
(mot sydost) kan det uppstå problem med blåst/vågor. 

Det finns önskemål om drivmedelstation.

Luröbåten lägger idag till vid befintlig restaurangbygg-
nad. I anslutning till Luröbåten finns en slamsugssta-
tion.

Planförslag 

Detaljplanen medger fortsatt markanvändning för små-
båts- och gästhamn (W1) inom detta område får pumpar 
tillhörande sjömacken placeras. Genom förlängning av 
bryggan i söder medgörs en utökning av gästhamnen 
med ca 5 platser. 

Luröbåtens angöringsplats föreslås vara kvar.

Gästhamnen föreslås även kompletteras med en driv-
medelspump, längst i söder där det är lätt att lägga till 
tillfälligt med båt. Pumpen föreslås kombineras med 
möjlighet att fylla på vatten och även befintlig slamsug 
kan med fördel flyttas hit. En cistern föreslås placeras i 
anslutning till vändplan för att enkelt nås av tankbilen.

Badvik och bryggor
Planförutsättningar

Planområdet inrymmer enbart bryggor för båtverksam-
heten. Se tidigare under rubriken besöksmål. Det finns 
en badplats ca 1,3 km österut vid Åkershus. 

Planförslag 

Detaljplanen medger markanvändning för badbryggor 

och badplats (W2 och W). För att kunna anlägga en 
badplats krävs omfattande muddring av vassområdet 
vilket kräver tillstånd/anmälan enligt Miljöbalken. Även 
brygganläggningar kan kräva tillstånd enligt Miljöbal-
ken. Området har dock tidigare varit en badplats men 
att den med åren vuxit igen.

Syftet med att anlägga badmöjligheter inom området 
är att säkerställa att båtbryggorna inte används för bad 
vilket innebär risker för olyckor. Även om det finns en 
badplats ca 1 km bort är det troligt att folka kommer att 
bada i området av bekvämlighetsskäl.

GATOR & TRAFIK
Motorfordonstrafik
Planförutsättningar

Området nås via väg 533 (asfalt) med bil, buss och via 
Lurö skärgård med båt.  Den allmänna vägen ägs av 
Trafikverket och är smal och krokig och kräver visst ökat 
underhåll, dialog med Trafikverket pågår. Vägen slutar i 
en grusplan i anslutning till busskuren.

Inom planområdet finns grusvägar som angör till exem-
pel parkeringar och stugor.

Planförslag

Den allmänna vägen omfattas inte av detaljplan.

Vägnätet inom området föreslås fortsatt utgöras av grus-
vägar och anläggas inom kvartersmarken. Det är viktigt 
med tydlig skyltning inom området särskilt gällande vart 
man får parkera och inte. 

Restaurangen på udden nås genom att befintlig grusväg 
förlängs. Vägen föreslås ligga i nivå med övrig mark 
vilket innebär att den kan översvämmas. Att dra en väg 
för biltrafik längs gästhamns byggorna bedöms inte vara 
lämpligt med hänsyn till stabiliteten i området.

 

Parkering
Planförutsättningar

Det finns idag en mindre parkeringsyta för de som ska 
till båthamnen i norr. I mitten av området finns en 
parkeringsyta för gäster till campingen och för besökare 
till Ekenäs och Lurö. Antalet parkeringsplatser är inte 
tillräckliga och det finns även behov av ytor för trailers 
kopplade till trollingfisket samt turistbussar.

Planförslag

Planen föreslår dels en utökning av antalet parkerings-
platser, dels att dess användingsområde tydliggörs. Par-
keringen i norr föreslås reserveras för småbåthamnen (P) 
och det finns möjlighet att bygga ut dessa på en ny yta 
som dock behöver fyllas ut. Delar av ytan används nu 
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för mellanlagring av muddermassor. Denna yta föreslås 
även rymma trailer-parkeringen.

Parkeringen för besökare och campinggäster ges också 
möjligheter att byggas ut. I anslutning till vändplanen 
finns möjlighet att ha uppställning för turistbussar.

Parkeringsytorna bör fortsatt vara grusade för att möjlig-
göra för infiltration samt att det ger ett mindre hårdgjort 
intryck. 

Det finns möjlighet att uppföra carport/garage inom 
parkeringsytorna.

För att säkertsälla att parkeringsplatserna nyttjas rätt är 
det viktigt med tydlig skyltning.

Gång- och cykeltrafik
Planförutsättningar

Det saknas gång och cykelväg ut till området. Inom 
planområdet finns gångvägar i längs strandkanten och 
båtbryggorna.

Planförslag

Planen medför ingen större förändring av trafikytorna 
inom planområdet. Det är viktigt med tydlig skyltning 
inom området för att separera biltrafiken och de oskyd-
dade trafikanterna.

Kollektivtrafik & sjötrafik
Planförutsättningar

Till området går en länsbuss (808) från Säffle som har 
sin slutstation vid vändplanen. Linjen har ca 7 avgångar 
per dag måndag till fredag. Utöver busstrafiken så angör 
även Luröbåten området vilken är viktig för att tillgäng-
liggöra öarna för de som saknar egen båt. 

Planförslag

Planen medför ingen förändring av kollektivtrafiken till 
området. Dock kan det på sikt vara bra om besökarna 
ökar till området att stärka kollektivtrafiken, särskilt 
sommartid då det är högtryck på antalet besökande, för 
att tillgänggöra det för fler samt minska på behovet av 
parkeringsplatser.

STÖRNINGAR & RISKER
Skyddsavstånd översvämning
Planförutsättningar

De nivåer som anges i skriften Stigande vatten gäller 
som underlag för bedömning av området. För Säffles 
del gäller nivån +47,5 möh (RH2000) som lägsta nivå. 
Stora delar av området ligger under denna nivå då om-
rådets höjder varierar från +45,5 meter till +48,5 i norr 

och väster.

Planförslag

Inom de delar av området som kan svämmas över tillåts 
ingen bebyggelse som är av signifikant värde, dvs. det 
som tillåts är enklare byggnader, servicebyggnader och 
platser för tillfällig uppställning av husbilar och husvag-
nar.

Den nya restaurangen föreslås placeras på den bergsknal-
le som finns i söder. För att den inte ska svämmas över 
behöver lägsta golvnivå vara +47,5 möh (RH2000) (m1). 
Dock kan angöringsvägen översvämmas, men detta 
bedöms vara acceptabelt då anläggningen inte är något 
som måste vara i gång.

Uthyrningsstugorna föreslås placeras över +47,5 möh.

Anläggs det tekniska anläggningar och installationer så 
som pumpstationer och transformatorstationer inom 
områden som kan riskera att svämmas över ska dessa 
göras översvämningssäkra (generell bestämmelse).

Sjömack
Planförutsättningar

Området saknar en sjömack, vilket också har lyfts i 
flera av dialogerna kring området. Det anses viktigt för 
besöksnäringen att det finns en sjömack då det kan locka 
besökare till området.

Planförslag

Planen föreslår att en sjömack (pumpen) placeras i an-
slutning till gästhamnsbryggorna. Exakt placering avgörs 
inte inom ramen för detaljplanen utan i kommande 
bygglov.

Utöver själva pumpen måste det finnas en cistern för 
förvaring av drivmedel som föreslås placeras vid vänd-
platsen (drivmedel). Denna måste vara tillgänglig för 
tankbilar (lätt att nå, lätt att åka därifrån) samt att den 
inte ska placeras i anslutning till platser där folk uppe-
håller sig stadigvarande. Cisternen kan antingen placeras 
under jord eller ovan jord. Risker kopplade till cisternen 
är påkörning och avluftningen samt vilket drivmedel 
som den rymmer (diesel kräver större skyddsavstånd). 
Placeras den under jord minskar risken för påkör-
ning och skadegörelse. Runt cisternen ska marken inte 
utformas så att den uppmanar till vistelse samt att det 
råder byggförbud (::::) inom 10 meter samt förbud mot 
eldning och rökning. 

Mellan pumpen och cisternen måste en ledning till, 
vilken bör grävas ned för att undvika skadegörelse eller 
krav på skyddsavstånd. Placeras ledningen i vattenom-
rådet kan tillstånd krävas för vattenverksamhet enligt 
Miljöbalken. 
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I samband med att sjömacken byggs ska en klassnings-
plan tas fram som klargör exakt placering av pump samt 
utformning av cisternen och dess närområde.

Räddningstjänsten
Planförutsättningar

Närmsta brandstation är Säffle och de har en insatstid på 
över 20 minuter till området. 

I samband med räddningsinsatser kan landstinget be-
höva angöra området med ambulanshelikopter. Denna 
brukar kunna landa på åkermark eller annan öppen yta.

Planförslag

Yta för landning med ambulanshelikopter säkerställs 
inom (VÄG)samt med omgivande prickmark för att 
säkra ett område som är byggnadsfritt upp till 7 meter 
(::::). Skulle det vara fullt med bilar kan ambulansheli-
koptern landa på åkermarken i öster.

Då insatstiden är över 20 minuter kommer detta att i 
bygglovsskedet ställa ökade krav på brandskyddet.

Miljökvalitetsnormer
Planförutsättningar

Buller

Miljökvalitetsnormer (MKN) för buller är inte aktuellt 
för området.

Luft

Miljökvalitetsnormer för luftmiljön bedöms inte riskera 
att överskridas med anledning av planens genomförande. 
Detta mot bakgrund av rådande trafikförhållanden den 
öppna lokaliseringen vid älven med låg och gles bebyg-
gelse som möjliggör genomluftning och utspädningsef-
fekter.

Vatten

Recipient för dagvattnet är Vänern (Värmlandssjön) som 
enligt VISS har måttlig ekologisk status och uppnår inte 
god kemisk status. Den måttliga ekologiska statusen 
beror bla på en ökad igenväxning  som främst beror på 
avsaknad av naturlig vattenståndsvariation. Avseende 
den kemiska statusen så uppnås ej god kemisk status 
på grund av halten kvicksilver och PBDE (flamskydds-
medel). I Sverige idag överstiger kvicksilver gränsvärdet 
i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kust-
vatten. Under lång tid har utsläpp av kvicksilver skett i 
både Sverige och utomlands. Den främsta anledningen 
till att kvicksilverhalterna i vattnet är för höga är interna-
tionella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att minska 
utsläppen av kvicksilver kan vi inte förvänta oss några 
förändringar inom en snar framtid.

Planförslag

Planen föreslår fortsatt lokalt omhändertagande av dag-
vatten och att i fallet av anordnande av hårdgjord yta för 
parkering låta dagvattnet infiltreras i marken innan det 
avleds. Detta innebär att ev oljeläckage från fordon inte 
leds rakt ut i Vänern.

Avloppsvatten från båtar och campinggäster ska tas om 
hand och renas i det enskilda avlopp som finns och som 
beroende på omfattningen av områdets utveckling behö-
ver förstärkas. I och med att båtar får fortsatta möjlighe-
ter att tömma sitt avlopp i hamnen minskar belastning-
en på Vänern. I övrigt tillåter planen en utökad båttrafik 
vilket kan innebära en ökad tillförsel av kemikalier från 
båtfärger och motorer. Dock innebär inte planen någon 
omfattande utökning av båttrafiken totalt i Vänern och 
påverkan bedöms därmed som begränsad. Även den 
framtida utvecklingen av miljövänligare bottenfärger och 
drivmedel mildrar effekten av en ökad båttrafik.

Mot bakgrund av detta bedöms inte MKN vatten riskera 
att överskridas genom planens genomförande. 

TEKNISKA FÖRSÖRJNINGSSYSTEM
Dricksvattenförsörjning
Planförutsättningar

Området försörjs av ett vattenverk som finns lokalt och 
som har renoverats nyligen. Verket är en enskild anlägg-
ning som sköts av kommunen. Det bedöms kunna klara 
av en viss ökning i belastningen.

Planförslag

Vattenverket bedöms klara av en viss utökning av 
verksamheten, vid en kraftig utökning kan kapaciteten 
behöva ökas på. 

Dock så föreslås för att säkerställa vattenkvalitén att  
läget för inloppet till tanken ändras för att förbättra 
hydrauliken och minska volymer med ”dött vatten”samt 
komplettera med ett UV-ljus på utgående ledning från 
tanken samt eventuellt byta ut befintliga hydrofortankar 
med gummibälgar till en ny rostfri tank med luftblåsa. 

Spillvattenförsörjning
Planförutsättningar

Spillvattnet tas hand om lokalt via en enskild lösning 
och det finns ett tillstånd för slutna tankar från 2002 
och ett tillstånd för slamavskiljare med pumpbrunn och 
infiltration från 2007. De slutna tankarna används till 
uppsamling av bräddat avloppsvatten från pumpbrun-
nen i fall pumpen skulle stanna. Avloppsanläggningen 
kontrolleras regelbundet av kommunen (1 gång per 
vecka). 
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En pumpstation finns väster om servicebyggnaden som 
pumpar spillvattnet till infiltrationsanläggningen som 
ligger utanför planområdet i väster. Se kartbild ovan.

Planförslag

Avloppsanläggningen bedöms vara i gott skick och ej i 
behov av några omfattande åtgärder. Anläggningen be-
döms kunna belastas ytterligare och bör kunna ta emot 
det ökade flöde som planerade åtgärder skulle innebära. 

Däremot så kan pumpen som pumpar avloppet från 
bodarna behöva bytas. Samt att en fettavskiljare kan 
behöva installeras för vattnet som kommer från bodarna 
och den tänkta restaurangbyggnaden.

Norr om servicebyggnaden föreslås att en yta för latrin-
tömning anläggs, ytan har markerats i plan (latrintöm-
ning).

Befintlig slamsug för båtar kan eventuellt flyttas till 
drivmedelspumpens tänkta placering.

Dagvattenförsörjning
Planförutsättningar

Dagvattnet hanteras lokalt genom infiltration och avleds 
sedan vidare till recipient som är Vänern.

Kommunen har ingen dagvattenpolicy som ska följas. 

Planförslag

Dagvattnet föreslås hanteras på samma sätt som tidigare 
dvs genom naturlig infiltration i marken via grus- och 

gräsytorna. Planen föreslår heller ingen omfattande ök-
ning av hårdgjorda ytor av marken, utan att nya par-
keringsytor bör vara grusade eller på annat sätt genom-
släppliga.

Värme
Planförutsättningar och planförslag

Byggnadernas uppvärming sker idag genom enskilda 
anläggningar. 

Planförslag

Planen medför inga förändringar. Vid val av värmekällor 
ska långsiktigt hållbara väljas.

El
Planförutsättningar

Vattenfall Eldistribution AB är nätägare och konces-
sionsägare för el inom Säffle kommun, söder om E18. 
Det finns en befintlig transformatorstation mitt i områ-
det.

Planförslag

Vattenfall har befintliga markförlagdaledningar i områ-
det (0,4 kV och 10 kV) vilka är skyddade mot åtgärder 
enligt kundavtal Nät 2009 k § 7.3 .

Vattenfall planerar även för en nya ledningar till Lurö 
och därmed också en ny placering av transformatorsta-
tionen i området (E1), den gamla ska rivas. För att den 

Ovan: Skiss som visar placering av avloppsanläggning. 
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nya byggnaden ska passa in i området införs en bestäm-
melse om att fasaden ska ha en faluröd kulör (f3).  Ett 
markreservat för de nya ledningarna har införts i plan-
kartan (u). Befintliga ledningar ligger i VÄG-området.

Avfall
Planförutsättningar

RenoNorden AB tillhandahåller tjänster för renhållning 
inom Säffle kommun. 5 återvinningsstationer finns i tät-
orten, närmsta återvinningscentral (miljöstation) finns 
vid Östby ca 1,5 mil utanför Säffle.   

Planförslag

Avfallshanteringen löses i enlighet med renhållnings-
ordningen och Säffle renhållningsguide (2013) Säffle 
kommun. Området för miljöstation föreslås placeras i  
anslutning till servicebyggnaden, där det finns plats att 
backa för sopbilarna.

Miljöstationen bör avgränsas/döljas med en estetiskt 
tilltalande avskärmning som är anpassad till den övriga 
bebyggelsen färgsättning.

IT/telefoni
Planförutsättningar

Telenät finns inom området, Skanova Access är nätä-
gare. Området har dock dålig mobiltäckning, men det 
finns Wifi att tillgå i stora delar av området dock ej vid 
gästhamnen.

Skanova har markförlagda ledningar i området (bakom 
nuvarande stugor i östra delen av planområdet) som 
bl.a. försörjer Lurö.

Planförslag

Skanovas ledningar som passerar området skyddas inte 
i planen med ett u-område då de kan behöva flyttas för 
att kunna bygga de nya övernattningsstugorna. Dock är 
det den part som orsakar flytten som bekostar flytten, se 
vidare under genomförandefrågor.

Wifi kan på sikt behöva utvecklas i området beroende på 
områdets fortsatta  utbyggnad.

5. Konsekvenser av planens 
genomförande
Planens genomförande innebär att ett befintligt be-
söksmål och pågående verksamhet kan utvecklas vilket 
kommer att gynna Vänern som besöksmål. Området 
kan också erbjuda en ökad service för båt- och camping-
gäster. 

I och med att det redan är ett påverkat område bedöms 
den planerade förändringen ge en begränsad påverkan 
för landskapsbilden. För att skapa ett harmoniskt ut-
tryck har utformningsbestämmesler införts i planen.

Ett av syfterna med ändringarna är att skapa en mer 
publik målpunkt och att det ska finnas möjligheter och 
ett större intresse för allmänheten att besöka områdets 
faciliteter så som badplats, bad- och solbryggor samt 
restaurang m.m. Detta innebär att även om planen med-
ger att det är kvartersmark intill stranden att det inte 
innebär en negativ påverkan för friluftslivet, snarare än 
positiv utveckling. De delar som idag är orörda söderut 
lämnas orörda och exploateringen sker i ett redan ian-
spåkstaget område med få eller inga naturvärden av vikt.

Utvecklas området till en tydligare turistdestination med 
fler besökare innebär det troligen en ökad belastning på 
det allmänna vägnätet ut. Dock är trafikmängderna små 
idag och ökningen beräknas vara som störst sommartid 
då det är ljust och snöfritt. I ett längre perspektiv kan 
åtgärder behövas på det allmänna vägnätet men initalt 
bedöms inte planen medföra en betydande ökning av 
trafiken. Att utveckla området för turism ses som ett 
viktigt allmänt intresse och som även gynnar Vänerturis-
men i stort.

I och med att en sjömack anläggs i området så krävs 
leveranser av tankbilar, frekvensen beror på hur mycket 
anläggningen nyttjas. Pumpen är enbart till för sjö-
trafiken, det finns en mack för biltrafik längre norrut. 
Tankbilarna utgör en riskfaktor, men inte av en sådan 
betydande omfattning att åtgärder krävs som skydd.

Längre söderut på näset finns fortsatt god tillgång till 
fria stränder.

Badplatsen kommer att kräva en omfattande muddring 
av ett vassområde, dock bedöms området inte hysa bety-
dande naturvärden. I och med att området muddras och  
sedan att slyn norr om tas bort skapas en bättre kontakt 
mellan området och Vänern. Att placera badplatsen på 
annan plats inom området bedöms inte lämpligt med 
hänsyn till befintlig båttrafik.

Planen innebär att Vita villan skyddas med varsamhets- 
och utformningsbestämmelser för att säkra dess värde på 
sikt.

6. Genomförandefrågor
Detta avsnitt har till uppgift att redovisa de organisa-
toriska-, fastighetsrättsliga-, ekonomiska- och tekniska 
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat 
och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Ge-
nomförandefrågornas beskrivning har ingen rättsverkan. 
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Avsikten med beskrivningen är att den skall vara vägle-
dande vid genomförandet av detaljplanen.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetid
Planens genomförandetid är satt till 5 (fem) år från det 
datum planen vinner laga kraft.

Huvudmannaskap
Planområdet omfattar ingen allmän platsmark.

 

Planavgift
Planavgift ska ej tas ut vid bygglov.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Planförfarande & tidplan
Planen ska antas av Kommunfullmäktige (KF). Detalj-
planen handläggs enligt standardförfarande med hänvis-
ning till PBL 2010:900 (SFS 2015:668).  Preliminär 
tidplan för planarbetet:

Planarbete    augusti - november 
    2016

Beslut om samråd (MB)  december 2016

Samråd    dec. 2016 - jan. 2017

Granskning   april 2017

Antagande (KF)   tidigast maj 2017

Ansvarsfördelning
•	 Detaljplanearbete Säffle kommun (Sweco)

•	 Grundkarta, 

       nybyggnadskarta, 

       bygglov  Säffle kommun

•	 Fastighetsbildning Lantmäterimyndigheten  

•	 Exploatering Exploatör/fastighetsägare

•	 Flytt av teleledning Skanova på initiativ av 

   exploatör/fastighetsägare

•	 Tillstånd muddring Fastighetsägare/exploatör

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning, gemensamhetsanlägg-
ning m m
Inom området finns samfälligheten Rosenberg S:1 som 
är till för vägändamål samt Ekenäs ga:1 som även den är 
till för vägändamål.

Planen innebär att fastighetsbildning kan ske utifrån 
planen. För ett genomförande krävs dock ingen inlösen 
av mark eller bildande av servitut eller gemensamhetsan-
läggningar.

Ledningsrätt eller annat form av skydd bör bildas för 
Vattenfalls nya ledningar.

Ledningsdragningar i allmänväg kräver tillstånd enligt 
Väglagen.

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi
Kostnader för planarbete och utredningar belastar Säffle 
kommun.

Genomförande
Behöver Skanovas ledningar flyttas i samband med 
genomförandet av planen så ska den part som initierar 
åtgärden stå för de kostnaderna som uppkommer vid 
flytt. 

Arrendeavtal
Hela området arrenderas och sköts av Martin Nord AB 
sedan 2013. Avtalet med arrendatorn gäller till och med 
2016-12-31, dock är tanken att fortsätta med samma 
entreprenör även under 2017. Ett driftbidrag betalas 
ut av Säffle kommun till arrendatorn med 130 000 kr 
årligen. En stor del av driftbidraget går till Eskilsäter IF 
som sköter driften av området. Det finns inget reglerat i 
avtalet om utveckling. Kommunen är hyresvärd. 

BEHOV AV TILLSTÅND OCH YTTERLI-
GARE UTREDNINGAR
Tekniska utredningar
I samband med iordningställande av ytor för uppställ-
ning av husvagnar och husbilar kan behovet av förstärk-
ning behöva ses över.

Tillstånd enligt Miljöbalken 
Delar av planens genomförande (främst kopplat till åt-
gärder i vattenområdet så som muddring och anläggande 
av ytterligare bryggor) kräver tillstånd eller anmälan 
enligt miljöbalken. Det är att föredra att pröva samtliga 
vattenanläggningar/vattenverksamheter samtidigt inom 
ramen för en tillståndsansökan.

De åtgärder som kräver tillstånd/anmälan är:

•	 Muddring (vattenverksamhet) av vattenområden för 
att bredda rännan och möjliggöra för bad i viken. 



| 19ANTAGANDEHANDLING - DETALJPLAN FÖR EKENÄS

Vid tillståndsansökan behöver bl.a. påverkan på 
djur och natur utredas och då specifikt fågellivet och 
citronfläckig kärrtrollslända som finns i närheten. 
Ytor för upplag av muddermassor behöver också 
identifieras.

•	 Anläggande av bryggor och sjömack kan beroende 
på utformning och behov av åtgärder i vattenområ-
det vara tillståndspliktiga. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planbeskrivningen är upprättad av Sweco Architects 
AB i Karlstad i samarbete med planhandläggare Annika 
Sahlén, Peter Pettersson, enhetschef miljö och bygg och 
Daniel Nordholm, stadsarkitekt, Säffle kommun. 

Säffle 2017-05-03

Daniel Nordholm  Annika Sahlén

Stadsarkitekt   Planhandläggare

Peter Pettersson

Enhetschef miljö och bygg


