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CHECKLISTA UNDERSÖKNING 
 
En undersökning genomförs enligt 6 kap.3§ Miljöbalken för att svara på frågan om planens 
genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP). Undersökningen är en analys som 
leder fram till ställningstagandet om en strategisk miljöbedömning ska göras och en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver tas fram för en plan eller ej. För en plan som kan antas 
innebära betydande miljöpåverkan skall en strategisk miljöbedömning göras och en MKB tas fram 
enligt 4 kap. 34 § Plan- och bygglagen (2010:900).  
 
Checklistan ska också användas till att identifiera frågor som bör utredas vidare i planarbetet, trots att 
planens genomförande inte bedöms innebära betydande miljöpåverkan. Då bedömningarna görs i ett 
tidigt skede i planarbetet kan de under planarbetets gång komma att ändras, i och med att ny kunskap 
kan tillkomma samt att inriktningen på planförslaget kan komma att ändras, vilket innebär att 
bedömningarna ska ses som preliminära.  
 
Begrepp: 
Strategisk miljöbedömning  Processen för miljöbedömning- och  
   konsekvensbeskrivningsarbetet 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Skriftlig dokumentation av miljöbedömningen 
Undersökning   Bedömning av om en plan behöver MKB eller ej 
 
Detaljplan för: Norra Kronvägen  
Fastighetsbeteckning: Säffle 5:17 m.fl. 
Planens syfte: Syftet med planen är att pröva möjligheten för 

industri/verksamhetsändamål inom området. 
Handläggare: Marielle Nilsson, Daniel Nordholm 

 
Figur 1: Planområdets läge i Säffle stad markerat med röd streckad linje.  
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Planens huvuddrag 
Planområdet omfattar fastigheten Säffle 5:17, Säffle 5:37 samt mindre del av Säffle 5:16. Planområdet 
uppgår till ca. 5,3 hektar.  
 
Planförslaget syftar till att pröva möjligheten för industri-/verksamhetsändamål då det finns ett behov 
av ny verksamhetsmark intill de större vägarna i Säffle stad. 

Lokalisering 
Området är sedan 2013 utpekat i kommunens översiktsplan som område lämpligt att utveckla med 
ytterligare verksamheter. Föreslagen användning överensstämmer inte med fördjupad översiktsplan 
för Säffle stad (2017) där verksamhetsområde föreslås väster om föreslaget område. Säffle kommun 
bedömer dock att det läget innebär en större påverkan på grund av jordbruksmarkens värde samt 
närhet till bostäder. Därav bedöms föreslaget planområde vara mer lämpligt för en utökning av 
verksamhets-/industrimark. 

Platsens förutsättningar 
Vegetationen i området innehåller både barr- och lövträd. Cirka 4 hektar utgör SKS naturvärden i form 
av lövrik barrnaturskog. 
 
Markens nivåer inom planområdet är varierande. Nivåskillnaderna är ca. 5 meter med en högsta höjd 
på +62 möh till +57 möh (RH 2000). Marken består till största del av ett grundlager av berg med ett 
tunt eller osammanhängande ytlager av oklassifierad jordart. I planområdets södra del förekommer 
även lera-silt. 

Nuvarande miljöbelastningar 
Väg 175 är primär väg för farligt gods. Farligt gods förekommer även på Norge/Vänerbanan. En 
riskanalys i förhållanden till föreslagen markanvändning kan bli aktuell med hänsyn till människors 
säkerhet och hälsa gällande farligt gods på väg 175. 

Nollalternativ 
Om en detaljplan inte tas fram och genomförs förblir området ett obebyggt skogsområde i 
ytterområdet av Säffle stad, och nya arbetsmöjligheter tillskapas inte inom platsen.  
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Planens tänkbara effekter på miljön (inom och utanför planområdet) 
  

Del 1. Miljöbalken  
Riksintressen - 3, 4 kap.  
Påverkar planen riksintresse 
för: 

Påverkan Kommentarer 
Stor Liten Berörs ej 

Yrkesfiske 
  X 

 

Friluftsliv 
  X 

 

Naturvård 
  X 

 

Kulturmiljövård 
  X 

 

Ämnen och material  
  X 

 

Energiproduktion 
  X 

 

Vattenförsörjning 
  X 

 

Kommunikation 

 X  

Planen bedöms inte påverka riksintressena för flyg, 
hamn, sjöfart, väg eller järnväg negativt.  
 
Norge/Vänerbanan är dock av nationell betydelse och 
ingår delvis i TENT-T nätet. Sträckningen Säffle - Kil 
ingår dock inte i TENT-T men där banan är mycket 
viktig för person- och godstrafik. Norge/Vänerbanan 
passerar området i nordöstlig riktning. En förändrad 
markanvändning i området bedöms inte påverka detta 
riksintresse negativt.  

Totalförsvar 
  X 

 

Övriga anläggningar  
  X 

 

Rörligt friluftsliv 
   X 

 

Skyddade vattendrag 
   X 

 

Natura 2000 
   X 

 

Miljökvalitetsnormer – 5 kap.  

Påverkar planen 
miljökvalitetsnormer för: 

Påverkan Kommentarer 
Stor Liten Berörs ej  

Föroreningar i utomhusluft 
(SFS 2010:477) 

 X  

Planen möjliggör för industri, beroende på vilken 
verksamhet som kan komma att etablera sig kan det 
innebära luftutsläpp. Miljöfarlig verksamhet omfattas 
av tillstånd eller anmälan med bedömning av påverkan 
på MKN. 

Vattenförekomster  
(SFS 2004:660)  X  

Byälven nedströms Harefjorden uppgår idag till måttlig 
ekologisk status och ej god kemisk status.  
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Planen möjliggör för industri/verksamhetsändamål 
vilket kan ställa krav på rening av dagvatten för att inte 
påverka vattenkvaliteten. Dagvattenhanteringen och 
MKN för vatten är en fråga som kommer att fördjupas 
under planarbetet.   

Föroreningar i fisk- och 
musselvatten  
(SFS 2001:554) 

 X  
Se ovan. 

Omgivningsbuller  
(SFS 2004:675)   X 

Kommunalt ansvar för att hantera MKN för 
omgivningsbuller gäller endast kommuner med över 
100 000 invånare. 

Skydd av områden – 7 kap. 

Påverkar planen: Påverkan Kommentarer 
 Stor Liten Berörs ej 

Nationalpark   X  
Naturreservat   X  
Kulturreservat   X  
Naturminne   X  
Biotopskyddsområde   X  
Djur och växtskyddsområde   X  
Strandskyddsområde   X  
Miljöskyddsområde   X  
Vattenskyddsområde   X  
Annat   X  
Övriga bestämmelser 
Påverkar planen: Påverkan Kommentarer 

 Stor Liten Berörs ej 
Kommer verksamheter som 
planen tillåter eller 
iordningställandet av 
planområdet att kräva 
anmälan eller tillstånd enligt 
miljöbalken 

 X  

Beroende på vilken verksamhet som etablerar sig i 
området kan anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken 
krävas.  

     

 
Del 2. Omgivning  
Natur 
Påverkar planen: Påverkan Kommentarer 

 Stor Liten Berörs ej 
Område utpekat i kommunal 
plan  

 X  

I kommunens översiktsplan 2013 ingår fastigheten 
Säffle 5:17 i området utpekat för utveckling av  
verksamheter. Planförslaget bedöms därmed förenligt 
med översiktsplanens allmänna intentioner för 
utveckling inom området. 
Planområdet berör även en befintlig detaljplan i söder, 
detaljplan för utvidgning av Rolfseruds industriområde.  

Nyckelbiotop   X  
Sumpskog   X  
SKS naturvärden 

X   
I större delen av planområdet finns naturvärden 
registrerad i form av lövrik barrnaturskog, ett område 
som på sikt enligt Skogsstyrelsen kan utveckla 
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biotopskyddsfördelar. Inventeringen är gjord 1995 och 
omfattar ett område på cirka 4 hektar. En översiktlig 
naturvärdesinventering gjordes 2017 inom ramen för 
FÖP Säffle stad över området. Inventeringen bedömer 
att området har naturvärdesklass 3, påtagligt 
naturvärde, som kommer att gå förlorat i samband 
med en exploatering av området.  

Våtmark eller myrmark   X  
RAMSAR områden   X  
Skyddsvärda träd   X  
Ändliga naturresurser   X  
Areella näringar 

  X 
Planen gränsar till åkermark i väst. Ett 
plangenomförande bedöms dock inte påverka 
jordbruket i området negativt. 

Växtarter och växtsamhällen 
 X  

Ett genomförande av planen innebär att marken 
kommer att behöva bearbetas för att möjliggöra för 
industri/verksamhetsandamål vilket kommer att 
påverka vegetation i området negativt.  

Friluftsliv 

 X  

Området är idag obebyggt och består övervägande av 
barr- och lövträd samt varierande topografi. Då 
planområdet består av orörd naturmark kan visst värde 
för friluftsliv finnas. Området är inte utpekat i 
översiktsplan som friluftsområde. Närmsta större 
bostadsområde finns cirka 200 meter sydväst om 
planområdet samt en mindre gårdsbildning 
(Rolfserudstorp) i nordväst. Bedömningen görs att 
området primärt inte nyttjas för tätortsnära friluftsliv 
men att området till viss del nyttjas för promenadstråk.  

Annat   X  
Djurliv  
Påverkar planen: Påverkan Kommentarer 

 Stor Liten Berörs ej 
Artskyddsförordningen 
(2007:845) 

 X  

En översiktlig naturvärdesinventering gjordes 2017 
inom ramen för FÖP Säffle stad över området. 
Inventeringen bedömer att området har 
naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde, som kommer 
att gå förlorat i samband med en exploatering av 
området. 

Någon unik, sällsynt eller 
hotad djurart  X  

Se ovan 

Antalet eller 
sammansättningen av övriga 
djurarter 

 X  
Se ovan 

Fiskevatten eller jaktmarker   X  
Mark 
Påverkas planen av: Påverkan Kommentarer 

 Stor Liten Berörs ej 
Avsevärd förändring av mark 
eller vattenanvändning i 
området X   

Planförslaget innebär en utveckling av 
industri/verksamhetsändamål på oexploaterad mark.  
I söder finns en gällande plan för industriändamål och i 
anslutning till området finns ett befintligt 
verksamhetsområde.  

Instabilitet i mark  
(de geologiska  X  

SGU:s jordkarta (1:25000–1:100000) visar att 
majoriteten av området består av berg med tunt eller 
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grundförhållandena) osammanhängande ytlager av oklassificerad jordart, 
dvs fast mark. Mindre områden sydväst består även av 
grundlagret lera-silt.  
 
En geoteknisk undersökning med hänsyn till val av 
grundläggning och förstärkning kan tänkas behövas 
utifrån bedömningen av jordlagrens sammansättning 
och dess kvalitet för vidare beräkning och 
massbalansering.  

Risk för erosion   X  
Skada eller förändring av 
någon värdefull geologisk 
formation 

  X 
 

Förorenad mark 
  X 

Historiskt varit skogsmark på platsen. Inga kända 
markföroreningar enligt Länsstyrelsen finns inom 
området. 

Vatten 
Påverkar planen: Påverkan Kommentarer 

 Stor Liten Berörs ej 
Nyttjande av vattenresurser   X  
Risk för översvämning   X   

 
Skyfall 

 X  

Enligt skyfallskartering över Säffle stad så berörs 
planområdet marginellt vid ett 100 års regn. Enligt 
karteringen ansamlas vattnet från 0,1 meter till 0,3 
meters djup i planområdets ytterområden, dvs längs 
med väg 175 och längs med åkermarken i väst. 
 
Med ett plangenomförande kommer de nivåskillnader 
som finns inom planområdet idag att jämnas ut samt 
att större ytor kommer att hårdgöras. Detta kommer 
att påverka infiltrationsmöjligheterna inom 
planområdet. Dagvattenhanteringen är en fråga som 
kommer att behöva fördjupas under planarbetet.   

Förändrade avrinning eller 
infiltrationsförhållanden 

X   

Syftet med planen är att pröva möjligheten för 
industri/verksamhetsändamål inom området vilket 
innebär att andelen hårdgjord yta kommer att öka. 
Fördröjningsåtgärder i området kan komma att krävas. 
Dagvattenhanteringen är en fråga som behöver 
fördjupas under planarbetet.   

Förändrade sedimentations-
förhållanden i vattendrag, 
sjöar eller havsområde 

  X 
 

Förändringar på grund- eller 
ytvattnet. 

 X  

För att inte påverka vattenkvaliteten måste eventuellt 
förorenat vatten från området renas innan det kan 
ledas vidare till recipient. Förändringar i ytvatten eller 
grundvatten (MKN) bör beaktas i samband med att 
dagvattenutredning görs. 

Förändrat flöde eller riktning 
eller strömförhållanden i något 
vattendrag, sjö eller 
havsområde 

 X  

Idag sker infiltration av dagvatten på naturligt sätt och 
där vattnet avrinner till Byälven.  
Planförslaget kommer innebära att andelen hårdgjord 
yta inom området kommer att öka vilket innebär sämre 
infiltration av dagvatten vid höga flöden. Frågan 
hanteras i samband med dagvattenutredning. 

Att vattendom krävs   X  
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Luft och klimat 
Påverkar planen: Påverkan Kommentarer 

Stor Liten Berörs ej 
Väsentliga luftutsläpp eller 
försämring av luftkvalitén 

 X  

Generellt bedöms luftkvalitén inte påverkas negativt då 
omblandning av luften anses goda på grund av det 
öppna landskapet och närheten till Byälven.  
 
Planen möjliggör för industri/verksamhetsändamål 
som beroende på vilken verksamhet som kan komma 
att etablera sig kan innebära luftutsläpp. Miljöfarlig 
verksamhet omfattas av tillståndsplikt med bedömning 
av påverkan på MKN. 

Obehaglig lukt 

 X  

Planen möjliggör för industri/verksamhetsaändamål 
som beroende på vilken verksamhet som kan komma 
att etablera sig kan orsaka lukt. Cirka 200 meter 
sydväst om planområdet ligger ett större 
bostadsområde vilka kan tänkas påverkas av obehaglig 
lukt.  
 

Förändringar i luftrörelser, 
luftfuktighet, temperatur eller 
klimat (regionalt eller lokalt) 

  X 
 

Skuggbildning   X  
Kulturmiljö 
Påverkar planen: Påverkan Kommentarer 

 Stor Liten Berörs ej 
Kulturmiljöprogram 

 X  
Planområdet berörs marginellt av 
kulturmiljöprogrammet ”Ditt Värmland” som omfattar 
Säffle stad. 

Negativt påverka område med 
fornlämningar eller annan 
kulturhistoriskt värdefull miljö   X 

Inga utpekade värdefulla forn- eller kulturhistoriska 
lämningar finns registrerade i Fornsök eller 
Länsstyrelsen webbgis. Planområdet gränsar i nordväst 
till möjlig fornlämning i form av en by/gårdstomt 
(Rolfserudstorp). Ett plangenomförande kommer dock 
inte påverka lämningen.  

Byggnadsminnen eller 
fornminnen    X  

 
Stads- och landskapsbild 
Påverkar planen: Påverkan Kommentarer 

 Stor Liten Berörs ej 
En förändring av någon utsikt 
eller landskapsmässigt/ 
stadsmässigt skönhetsvärde 
eller skapas någon för 
allmänheten obehaglig 
landskapsbild/stadsbild 

X   

Landskapsbilden kommer att förändras då området 
idag är obebyggt. De boendes utblickar från sydväst 
och nordväst kommer att påverkas då skog kommer 
att ersättas med industri/verksamheter. 
Vegetationsridå föreslås nom ramen för detaljplanen. 
 
Mellan planområdet och bostadsområdet finns 
detaljplan för småindustri från 1989 där ändring av 
delar av detaljplanen antogs 2020, området är idag 
under utbyggnad. Även i den detaljplanen sparas en 
vegetationsridå mellan bostäder och industrimark. 
Vegetationen utgörs av jordbruksmark och delar av 
skogsdunge.   
 
Förändrad landskapsbild kommer även att ske sett 
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ifrån väg 175. Även här föreslås att viss vegetation 
sparas för en attraktiv infart mot Säffle stad.  

Infrastruktur 
Påverkar planen: Påverkan Kommentarer 

 Stor Liten Berörs ej 
Reservatsområde för väg, 
järnväg eller teknisk 
försörjning 

  X 
 

Trafikstrukturen 
 X  

Planområdet föreslås angöras via befintlig infart från 
väg 175, inga större åtgärder i befintlig trafikstruktur 
kommer att ske. 

Påverka trafiksäkerheten.  X   
Ge upphov till betydande 
fordonstrafik.   X  

En etablering av verksamheter kommer att innebära en 
ökad trafik i området. Ökningen bedöms dock inte vara 
betydande och väg 175 har god kapacitet för att 
försörja området den förväntade trafikökningen.  

Alstring av avfall  X   
Övrig infrastruktur  X  Befintliga ledningars kapacitet undersöks vidare. 
Behov av följdinvesteringar  X   
     
 

Del 3. Effekter på hälsa 
Störningar 
Påverkar planen: Påverkan Kommentarer 

 Stor Liten Berörs ej 
Ökade utsläpp av hälsofarliga 
ämnen  X  

Planen möjliggör för industri, beroende på vilken 
verksamhet som kan komma att etablera sig kan det 
innebära luftutsläpp. Miljöfarlig verksamhet omfattas 
av tillstånd eller anmälan. 

Ökning av nuvarande ljudnivå 
 

 X  

Ljudnivån i området kan tänkas öka beroende på vilken 
verksamhet som etableras sig. Avstånd till närmaste 
bebyggelse är ca. 200 meter. Bullerfrågan utreds 
närmare inom ramen för planarbetet. 
 

Att människor exponeras för 
ljudnivåer över 
rekommenderade gränsvärden 

 X  
Se ovan. 

Vibrationer som kan störa 
människor  X  

 

Elektriska eller magnetiska fält 
 X  

  

Djurhållning med 
allergirisk   X 

   

Spridning av ämnen från 
samhällets produktion   X 

  

Nya ljussken som kan vara 
bländande  X  

Bostadshusen väster om området kan påverkas av 
ljuskäglor från trafiken i området.  

Negativ inverkan från befintlig 
miljöstörande verksamhet i   X 
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omgivningen 

Risk och säkerhet 
Påverkas planen av: Påverkan Kommentarer 

 Stor Liten Berörs ej 
Explosionsrisk  X   
Risk för utsläpp av särskilt 
miljö- och hälsofarliga ämnen   X  Se tidigare kommentarer. 

Att vid händelse av allvarlig 
olycka eller andra 
omständigheter innebära att 
människor utsätts för hälsofara 

 X  

Väg 175 är primär väg för farligt gods. Farligt gods 
förekommer även på Norge/Vänerbanan. En riskanalys 
görs inom ramen för planarbetet. 

Att människor utsätts för 
hälsofara inklusive mental 
ohälsa 

 X  
 

Risk för att människor utsätts 
för joniserade strålning (radon)  X  

Planområdet är markerat som normalt riskområde för 
radon. 

Kan ett genomförande av 
planen ge upphov till 
förändrade risker i samband 
med transport av farligt gods 

 X  

Området är närbeläget väg 175 vilken utgör primär väg 
för farligt gods. Farligt gods förekommer även på 
Norge/Vänerbanan. Beroende på typ av verksamhet 
som kan komma att etableras i området kan 
transporter av farligt gods förekomma inom och till-
/från området. Majoriteten av närliggande 
bostadsbebyggelse ligger dock utom riskzon enligt 
Länsstyrelsen Dalarnas rekommendationer för farligt 
gods.  

Brandrisk och utrymning (ev. 
samråd med 
Räddningstjänsten) 

X X  
Se ovan 

Social hållbarhet 
Påverkas planen av:  Påverkan Kommentarer 
 Stor Liten Berörs ej  
Jämställdhet 

 X  
Planområdet kan nås både med cykel, bil och buss 
vilket gynnar ett hållbart resande och fler 
valmöjligheter vad gäller färdmedel. 

Barnens perspektiv  X  Skogsområdet bedöms inte ha nyttjats till lek i större 
utsträckning varav påverkan bedöms som mindre.  

Tillgänglighet för personer 
med funktionsvariation 

X   

Det bedöms finnas goda möjligheter att skapa god 
tillgänglighet i området då området är relativt plant.  
 
Ett övergripande krav på tillgänglighet och 
användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga finns i PBL vilka ska följas. Övrig 
utformning för att tillgodose ökad tillgänglighet prövas 
i bygglovsskedet. 

Sammanställning av planens 
påverkan på social hållbarhet    

Området planeras för industri- och 
verksamhetsändamål. Detta ger möjlighet till fler 
etableringar i Säffle vilket kan leda till ett ökat antal 
arbetsplatser. 

 
Samlad bedömning av planens konsekvenser  
Markanvändning Detaljplanen möjliggör en utveckling av industri och/eller verksamhetsändamål i 

Säffle. Närområdet pekas idag ut som objekt för framtida markanvändning vad 
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avser utveckling av verksamheter i kommunens översiktsplaner. Bedömningen görs 
att planförslaget är förenligt med de allmänna intentionerna för utveckling i Säffle 
och att planen därmed är förenlig med kommunens översiktsplan.  
 
Planområdet ligger i anslutning till befintligt verksamhetsområde och infrastruktur. 
Området idag består av cirka 4,6 hektar skogsmark där cirka 4 hektar utav dessa 
utgörs av naturvärden i from av lövrik naturbarrskog.  
 
Ett plangenomförande innebär en förändrad landskapsbild vilket främst bedöms 
påverka de boendes utblickar då skog kan komma att ersättas med 
industri/verksamheter. Etablering av industri/verksamheter kan även komma att 
innebära vissa störningar som farligt gods, en ökad ljudnivå och ljus för närboende. 

Övriga tillstånd för planens 
genomförande 

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

Förebyggande och/eller 
kompensationsåtgärder 

 

Motstående intressen Då planområdet idag består av orörd natur kan intresset av att bevara den 
biologiska mångfalden i kommunen finnas.  Området kommer att ta ett mindre 
jordbruksområde i anspråk. Då planområdet idag är oexploaterat så kommer ett 
genomförande av planen innebära en påverkan de närboendes närområde. 
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Sammanfattande kommentarer 
De sakfrågor som bedöms kräva särskild utredning eller fördjupning inom ramen för planarbetet är: 

• Riskanalys, farligt gods 
• Dagvatten/MKN vatten 
• Geoteknisk bedömning 

 
Att särskilt beakta 

• Landskapsbild 
 
Undersökningen visar på att ingen strategisk miljöbedömning eller miljökonsekvensbeskrivning 
behöver upprättas för planområdet då planens konsekvenser inte bedöms innebära risk för betydande 
miljöpåverkan.  
Säffle kommun fattar därmed beslut om att en strategisk miljöbedömning inte krävs för aktuell 
detaljplan 

 
 
 
 
 
Motiverat ställningstagande  
Med utgångspunkt från ovanstående checklista gör kommunen den bedömningen  
att ett genomförande av detaljplan för Norra Kronvägen ej medför betydande miljöpåverkan enligt MB 
kap 6. En miljöbedömning enligt MB kap 6 §11, 16, 18 bedöms därmed inte behöva göras. 
 
 
2020-08-31, reviderad 2022-04-06 
 
……………………………. 
 

Handläggare  
Marielle Nilsson 
Samhällsplanerare 
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