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Vad är en översiktsplan
Översiktplanen är en kommunal långsiktig vision om hur mark
och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas. Den
omfattar hela kommunen och ska visa aktuella ställningstaganden. Enligt plan- och bygglagen ska en översiktsplan redovisa
kommunens syn på mark- och vattenanvändningen och vilka
miljö- och riskfaktorer som finns. Planen ska också redovisa hur
den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras samt hur riksintressen, andra allmänna intressen och normer för miljökvalitet
ska tillgodoses.
Översiktsplanen ska vara vägledande för beslut i kommunen
och för andra myndigheter, men den är inte juridiskt bindande.
Planen ska fungera som underlag för dialog mellan kommun och
stat om allmänna intressen och riksintressen.
Kommunen ska samråda kring förslaget till ny översiktsplan.
Inkomna synpunkter sammanställs och ett nytt justerat förslag
ställs ut. Efter utställningen antas planen av kommunfullmäktige.

SAMRÅD

UTSTÄLLNING

GODKÄNNANDE

ANTAGANDE

Översiktsplanen ska vara aktuell
Då översiktplanen ska var ett stöd för detaljplanering och
bygglov måste den vara aktuell och spegla de politiska bedömningarna. Detta sker bland annat genom fördjupning av översiktplanen. Beslut om översiktsplanens aktualitet ska tas under varje
mandatperiod.
Översiktsplanen och andra planer
Den juridiskt bindande regleringen av mark- och vattenanvändningen sker genom detaljplaner och i en del fall områdesbestämmelser eller direkt i bygglov. Varje detaljplan ska redovisa hur
den förhåller sig till översiktsplanen och markanvändningen.
Även områdesbestämmelser och bygglov ska följa intentionerna
i översiktsplanen och säkerställa planens syfte.
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SÄFFLE
Allmänt om Säffle
Säffle kommun ligger i sydvästra Värmland med gräns till Västra Götaland. Kommunen har 15 300 invånare med Säffle stad
och tätorterna Svaneholm, Värmlandsbro och Värmlands Nysäter.
Säffle har ett strategiskt läge med Europavägarna 18 och 45
samt järnvägen Göteborg-Gävle (Norge/Vänerbanan) som korsar
kommunen. Kommunen ligger i anslutning till Europas tredje
största insjö Vänern, med cirka 30 mil strandremsa. Rakt norrut
genom kommunen sträcker sig Säffle kanal upp till Arvika stad.

Historik
Säffle kommun är en sammanslagning av flera tidigare landskommuner. Säffle köping bröts ut ur By landskommun. 1942
inkorpererades resten av By i köpingen. 1951 tillfördes Tveta
landskommun och Säffle ombildades till Säffle stad. 1952 bildades i området även kommunerna Värmlandsnäs (av sju tidigare
kommuner), Gillberga (av två tidigare kommuner) och Svanskog (av två tidigare kommuner). Säffle kommun bildades den 1
januari 1971 av dessa fyra kommuner.
Säffle stad
Staden ligger vid Vänern och det finns forntida fynd som talar
för att det varit boplats sedan järnåldern. Säffle började växa
efter tillkomsten av Säffle kanal 1837. 1879 kom järnvägen till
Säffle och samhället blev Säffle köping 1882 och Säffle stad
1951. Det var den sista nybildningen av en stad i Sverige.

Säffle kanal

En historieversion berättar att Olof Trätälja bosatte sig och levde
i Säffle. Gravhögen i centrala Säffle benämns ofta som Olof
Trätäljas hög. Gator, kyrkor och andra platser är namngivna efter
denna viking.
Billeruds sulfitfabrik, som anlades 1883 - 1920 kompletterat
med pappersbruk – är en stor bidragande faktor till att Säffle
blev stad 1951. Under en lång följd av år var dessutom Billerudskoncernens huvudkontor och forskningslaboratorium belägna i Säffle.
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Säffle i regionen
Värmlands län
Säffle kommun tillhör Värmlands län. Länet grundades 1779 och
omfattar 16 kommuner. Länet omfattar 17 583 km2 och i länet
bor det cirka 273 000 invånare.
Region Värmland
Region Värmland är ett kommunalförbund som har tillkommit
för att öka samarbetet mellan de 16 kommunerna i Värmlands
län och Värmlands läns landsting.
Region Värmland ska enligt förbundsordningen utgöra kommunernas och landstingets gemensamma organ för regional
utveckling och vara huvudmännens gemensamma företrädare i
dessa frågor samt ansvara för att dessa insatser samordnas. Region Värmland är också Regional Kollektivtrafikmyndighet, och
ansvarar för utvecklingen av kollektivtrafiken i länet.
Karlstadsregionen
Säffle tätort ligger mindre än 6 mil från Karlstad, som är regionens centrum rörande fler samhällsviktiga funktioner så som ex
förvaltningsrätt, Centralsjukhus, Karlstad Universitet. Säffle
ingår i funktionella analysregion (FA- region) Karlstad, dvs
Säffle och Karlstad tillhör samma arbetsmarknadsområde, där
pendlingen inom FA-området är mycket stort och i hög grad påverkar Säffles regionala utveckling i allt från utbildningsfrågor,
kollektivtrafik till boende och arbetsmarknad.
Samarbetet Säffle-Åmål
Kommunerna Säffle och Åmål har sedan många år samarbete på
diverse områden. Avståndet mellan huvudorterna är mindre än 2
mil. Gymnasieskola, tidigare sjukhus och en gemensam sopstation är exempel på områden som man samarbetat om. Numera
finns också ett omfattande samarbete inom kommunernas teknik- och fritidssektor, med gemensam nämnd och förvaltning.
Säffle-Dalsland
Säffle, Åmål, Bengtsfors, Dals-Ed och Årjäng bildar ett gemensamt arbetsmarknadsområde inom Arbetsförmedlingens organisation, med områdeskontoret i Säffle. Säffle bildar dessutom
ett gemensamt Finansiellt Samverkansförbund (FINSAM) med
förutom tidigare nämnda kommuner även Arbetsförmedling,
Försäkringskassan, landstinget i Värmland samt Västra Götalandsregionen. Detta är det enda finansiella samordningsförbund
som är organiserat över en länsgräns, vilket också visar den
komplexitet Säffle verkar i, med starka knytningar både med
Karlstad och med Dalsland och Västra Götalandsregionen.”
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Vänerkommunerna
Genom det s k Vänersamarbetet arbetar de 13 kommunerna och
regionerna runt Vänern tillsammans för att utveckla Vänern som
maritimt område. Vänern har 480 mil strand, 22 000 öar och
35 fiskarter. De 13 kommunerna runt Vänern har cirka 415 000
invånare.
Närheten till Norge
Säffle kommun ligger endast 5 mil från norska gränsen. Europaväg 18 sträcker sig genom kommunen och mot Oslo i väster. Det
är många boende i Säffle som veckopendlar för arbete i Osloregionen, särskilt vanligt inom bygg- och vårdsektorn. Under de
sista 10-15 åren har det också blivit vanligt med norrmän som
köper fastigheter och hus i kommunen.
Säffle är medlem i Gränskommittén för Värmland-Östfold, som
arbetar för att stärka och förenkla samarbetet mellan Värmland
och Östfold i Norge.

Flygfoto Vänern med öar

Säffle i regionen
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Boende
Då kommunen ligger i ett sjörikt område med vacker natur finns
många möjligheter till attraktiva boenden. Inom tätorterna finns
ledig tomtmark. Fler nya områden har detaljplanerats de sista
åren. På landsbygden finns ett stort engagemang hos markägare
att ordna attraktiva tomter. Ett 30-tal områden föreslås som
LIS-områden (landsbygdsutvecklingsområde i strandnära läge)
i denna översiktsplan. Inom Säffle kommun finns cirka 134 mil
obebyggd strand.

Byälven som slingrar sig genom Säffle stad

I kommunen finns ca 5000 villafastigheter, ca 2900 lägenheter i
flerbostadshus varav 1 230 finns i det kommunala fastighetsbolaget SäBo samt ca 1 900 fritidsfastigheter.
Näringsliv
Säffle har ett differentierat näringsliv. Det finns både större multinationella företag och små- och medelstora inom olika verksamhetsområden såsom process- och verkstadsindustri, styr- och
reglerteknik, elektronik och data.
Flest anställda finns inom tillverkningsindustri medan antalet
företag är flest inom den gröna näringen med många jord- och
skogsbruksföretag.
För att utveckla näringslivsklimatet i Säffle samverkar alla
näringslivsgrupperingar med kommunen i Säffle Näringslivsråd.
Skolan och det lokala näringslivet samarbetar för att öka intresset för det entreprenöriella lärandet samt teknik och naturvetenskap från förskola till vuxenutbildning. Bildandet av Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege stärker samverkan mellan
gymnasium och näringsliv.

Somas AB i Säffle

Kommunen har en målsättning att nyföretagandet ska vara minst
25 nya företag/år. I dagsläget finns relativt god tillgång på detaljplanerad industrimark men även detta bör ses över för framtiden.
Några av de största företagen i Säffle är Somas AB, BTG instrument AB, Nordic Paper Seffle AB, Moelven Byggsystem AB och
CCI Valve Technolygy.
Besöksnäring
Turismnäringen beräknas omsätta ca 122 miljoner kronor (2009)
och ge arbete åt ca 100 årsarbeten. Här finns en potential till
framtida tillväxt bl. a genom att utveckla aktiviteter kopplade till
Vänerskärgården, Glaskogen, vandringsleder mm.
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Areela näringar
De areela näringarna utgör ca 60% av företagen i Säffle. Jordbruksföretagen sysselsätter ca 130 personer. Strukturomvandlingen inom jordbruket innebär att antalet företag blir färre men
större.
Kommunen har beslutat att Säffle kommun ska utmärkas av att
ligga i framkant vad gäller satsningar på förnyelsebar energi från
vind sol, biogas och biomassa och därigenom både bli självförsörjande och kunna sälja energi.
Handel
Handeln i Säffle är i nuläget uppdelat i tre områden, runt stortorget, längs Västra Storgatan samt 45:ans köpcenter. Ett fjärde
område, Guttane köpcenter, är under planering.
Enligt statistik från handelns utredningsinstitut 2011 har Säffle
ett handelsindex på 79%.
För att utveckla handeln i Säffle har handelsföretag, fastighetsägare och kommunen bildat en intresseorganisation kallad Elsa
(Ett Levande Säffle Attraherar).
Utbildning
Kommunen har under de senaste åren satsat på en upprustning
av lokalerna för utbildningsverksamhet.
I kommunen finns 10 förskolor samt 5 familjedaghem, 5 fristående förskolor, 9 grundskolor, 1 fristående grundskola, musikskola en gymnasieskola samt ett Lärcenter.
Herrgårdsgymnasiet erbjuder fem nationella program samt introduktionsprogram. Kommunen har tecknat gymnasiesamverkansavtal med hela Värmland och Åmåls kommun.
I kommunen erbjuds även utbildning i skärande bearbetning och
svets vilket är till stort stöd för industrin i regionen.
Utbildningsverksamheten, d v s förskola, grundskola, fritid,
gymnasieskola och vuxet lärande, har mycket stor betydelse för
utvecklingen av hela kommunen, både vad gäller förstärkning av
utbildningsnivån och för befolkningsutvecklingen.
Vård och omsorg
Inom äldreomsorgen finns 164 lägenheter fördelade på fyra
enheter, varav tre i Säffle tätort och en i Svanskog. Det finns åtta
gruppbostäder inom LSS-verksamheten med ca 5-7 lägenheter
på varje enhet. Inom socialpsykiatrin finns ett stödboende med
åtta lägenheter. Kommunen har också elva lägenheter i ett kategoriboende för män med en kombinerad missbruk- och bostadsproblematik.
I kommunen finns också en mängd olika former av boende för
äldre, såsom trygghetsboende och seniorboende.
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Kultur och fritid
Säffle kommun har ett rikt föreningsliv. Här finns drygt 100
föreningar inom idrott, musik, konst, hembygd, religion, bygdegårdar, folkbildning, m fl.
Idrotten är den mest utbredda fritidsaktiviteten i Säffle. I tätorten Säffle finns anläggningar för de flesta idrotter såsom ishall,
simhall, tennishall, ridhus, fotbollsplaner, konstgräsplan, flera
elljusspår, konstsnöanläggning mm. Samtliga fyra tätorter har
egna fotbollsplaner och elljusspår.
Inom kulturområdet finns ett stort utbud med bl. a bibliotek,
museér, konsthall. Medborgarhuset i Säffle är den största anläggningen i kommunen. Där anordnas återkommande arrangemang
med SäffleOperan som juvelen i kronan.

Vikingaskeppet Glad af Gillberga

Vänorter och partnerskapskommuner
Säffle kommun har sex vänorter eller partnerskapskommuner;
Hol kommun i Norge, Norges tredje största turismkommun, med
bl a Geilo.
Hagenow i Tyskland, ligger ca 8 mil öster om Hamburg.
Mäntyharju i Finland, ligger mitt i det vackra insjö-Finland.
Antsla i Estland, ligger i sydöstra Estland, gränstrakter mot
Ryssland.
Telavi i Georgien, ligger i sydöstra delen av Georgien.
Ningde i Fujian-provinsen i Kina.
Ptuj i Slovenien är på förslag som partnerskapskommun.
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MÅL OCH VISION
Under perioden april 2011 - mars 2012 har Säffle kommun utifrån tre perspektiv; bör, kan och vill, arbetat fram en ny vision,
med stor delaktighet i samhället i form av ett antal olika breddgrupper.
Trender, (bör)
Det som händer i omvärlden är mycket viktigt för kommunens
utveckling. Därför är det nödvändigt att spana efter sammanhang som visar vart världen är på väg. Den kartläggningen ger
oss underlag för våra vägval. Trendinventering och omvärldsanalys handlar om att lyfta blicken, att använda fågelperspektivet och att identifiera trender som sannolikt kommer att påverka framtiden. Här redovisas nio trender som breddgrupperna
bedömt kommer att ha störst påverkan för Säffles livskraft mot
år 2026. De identifierade trenderna och dess inbördes samband
kan beskrivas i nedanstående förenklade bild.
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Tillgångar, (kan)
För att kunna formulera en vision och bärkraftiga strategier för
Säffle krävs det att vi tar tillvara de tillgångar som kan understödja strategierna. Nedan redovisas ett urval av de tillgångar
som bedöms vara fördelsskapande eller unika för Säffle.

Differentierat näringsliv med spetskompetens
• Högteknologiska företag inom mät-, styr- och reglerteknik.
• Jordbruk med framstående animalisk produktion.
• Tradionell verkstadsindustri samt trä- och skogsindustri.
• Tjänsteföretag.

Ekenäs gästhamn

Vänern - ett hav av möjligheter
• Vänern med tillhörande skärgård, Duse, Lurö, Ekenäs,
sluss och kanal.
• Lång kuststräcka för boende och rekreation.
• Dricks, bad- och seglingsvatten.
• Upplevelseturism med fiske och båtliv.
Framtidsinriktat ledarskap och stark samarbetsanda
• Ett ledarskap som är aktivt och nyfiket på omvärlden.
• Stort engagemang i många nätverk på landsbygden, närings- och föreningsliv samt i kommunen.
• Samverkan med aktörer i regionen.

Kulturlivet+++++!
• Kulturarenan Medis med Säffleoperan.
• Kulturgaranti i skolan.
• Kulturföreningar med evenemang som Skördefesten m fl.
Snabbt fibernät på landsbygden och under utbyggnad i tätorten!
• Unik koppling och tillgänglighet.
Vision, (ViII)
Säffle kommun har samlats och enats kring en vision för hela
Säffle utifrån hur medborgarna vill att Säffle skulle se ut 2026,
utifrån förmågan att möta omvärldens krav i framtiden samt
utifrån förmågan att dra nytta av Säffles tillgångar i nuet. Visionen är:
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Säffle vågar leda hållbar utveckling
I Säffle kan vi, vill vi, vågar vi. Vi har en öppen attityd och
välkomnar det nya. Vi värnar om varandra och vårt samhälles
växtkraft. Vi är kända för vårt goda värdskap. Med stolthet säger
vi att vi är Säfflebor.
Centrum för grön utveckling
Forskning och lokalt engagemang ger försprång inom utveckling
av förnybar energi och förädling av resurser från jord, skog och
vatten. Våra utbildningar ger möjligheter till livslångt lärande
med spetsinriktning som ger kompetens för ett differentierat
näringsliv. Företagandet står på topp.
Lockande levande livsmiljö
I vår kommun finns attraktiva bostäder för alla. Här känner vi
trygghet och livsglädje med närhet till god vård och omsorg. Här
är rikt på upplevelser och kultur med ett par juveler i kronan. Vår
landsbygd lever och utvecklas och vår mysiga stadskärna sjuder
av liv. Säffle är en pärla bland småstäder.
Säffle – mitt i världen
Vårt hypersnabba nät har fått digitala företag att växa som svampar ur jorden. Det går snabbt att pendla, resa och frakta. Broar
byggs, regionen växer och Säffle blomstrar.

Regional utveckling
Säffle kommuns vision och de strategier som arbetas fram, har
stark koppling till Värmlands regionala utvecklingsprogram
2009-2013, ”Värmland växer och känner inga gränser”. Programmet beskriver hur Värmland ska bli en ännu bättre plats att
leva, bo och arbeta i. Värmland växer är regionens gemensamma
framtidsdokument för att skapa en hållbar tillväxt.
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PLANLAGDA OMRÅDEN M M
Översiktplan
Förra översiktplanen för Säffle kommun antogs 1990-12-17. I
september 2009 antog kommunfullmäktige ett tematiskt tillägg
till översiktsplanen, med avseende på vindkraft.
Två fördjupade översiktplaner finns i kommunen, dels för
Åkerhus- och Ekenäsområdet antagen 1997-05-26 och dels för
Krokstadområdet antagen 2006-01-30.

Detaljplaner
Detaljplaner avväger allmänna och enskilda intressen och reglerar i detalj rätten att använda mark- och vattenområden samt
att bygga. Detaljplaner kan krävas i områden där ny bebyggelse
förväntas eller där ny byggnad eller anläggning med betydande
omgivningspåverkan planeras.
Detaljplanelagd mark finns i tätorterna Säffle, Svanskog, Värmlandsbro och Nysäter. Dessutom finns detaljplaner för fritidshusområdena Torstenstorp, Hjälleskate, Rudsviken, EskilsätersSäter, Gårdsvik, Krubbenäs, Mässvik samt för två områden i
Viksfors.
Detaljplan över del av nytt bostadsområde

Områdesbestämmelser
För att säkerställa kulturvärden i bebyggelsemiljön kring kommunens kyrkor (Millesvik kyrka undantaget) samt vid von Echstedtska gården, finns upprättat områdesbestämmelser för dessa
områden, med utökad bygglovplikt.
Vid lovplikten bör särskilt värnas den samlade miljöbilden och
ett bibehållande av byggnadsexteriörernas ursprungliga karaktär.

Områdesbestämmelser för området omkring
Tveta kyrka
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Avstyckningsplaner
I kommunen finns ett antal avstyckningsplaner (se karta sidan
17). Avstyckningsplaner utan tätbebyggelseförbud gäller som
detaljplaner.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Sammanhållen bebyggelse
Med sammanhållen bebyggelse menas bebyggelse på minst tre
tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg,
gata eller parkmark (kyrkogård, parkeringsplats, samfälld mark
av olika slag och andra luckor i bebyggelsens omfattning av
någon tomtbredds storlek). Med bebyggelse menas en samling
av byggnadsverk som inte enbart består av andra anläggningar
än byggnader. Med en samling avses minst tre byggnader. Byggnadsverk är samlingsnamn för byggnader och andra anläggningar.
Begreppet ”sammanhållen bebyggelse” har i plan- och bygglagen, gällande från 2 maj 2011, ersatt det tidigare begreppet
”samlad bebyggelse”.
Inom områden med sammanhållen bebyggelse krävs bygglov i
motsvarande omfattning som inom ett detaljplanelagt område.
Som en vägledning väljer Säffle kommun att peka ut nedanstående områden som sammanhållen bebyggelse i kommunen och
där bygglov behövs med hänsyn till bebyggelsens omfattning.

Gisslebyn i Långserud

Ytterst ankommer det dock på den enskilde att själv bedöma om
sammanhållen bebyggelse föreligger inom det område där den
vill göra ex en liten tillbyggnad. Hänsyn bör tas till såväl grannintressen som allmänna intressen. Vid en felaktig bedömning
av den enskilde kan denne i efterhand bli utsatt för påföljd och
ingripande enligt 11 kapitlet plan- och bygglagen.
Områden med sammanhållen bebyggelse:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Södra Harefjorden (Vivas och Harnäs)
Kållerud
Rörviken, Goviken, Kalvön mm
Öckenviken
Getebolsviken
Gisslebyn, Olebyn och Ed
Sillingsfors
Norra Skarbol (Björkbacken och Sjölyckan)
Billsvik
Gillberga (Kättebacka och Nedre Kålsäter)
Ekenäs
Värmlandsbro (ej detaljplanelagt område)
Svaneholm (ej detaljplanelagt område)
Värmlands Nysäter (ej detaljplanelagt område)
Kik

(se karta sidan 17 och bilaga 3)
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Bygglovbefriade åtgärder utanför tätbebyggt område
Utanför områden med detaljplan och områden med sammanhållen bebyggelse gäller enligt plan- och bygglagen 9 kap. 6 §
följande förenklingar för en- och tvåbostadshus (inkl. fritidshus)
i Säffle kommun:
•

Tillbyggnader av huvudbyggnader upp till 30 m2, dock max
50% av befintlig bruttoarea (BTA) av huvudbyggnaden, är
befriade från bygglovplikt.

•

Nybyggnader av komplementbyggnader upp till 50 m2 är
befriade från bygglovplikt. Komplementbyggnaden ska till
funktionen höra till huvudbyggnad och får inte vara större än
huvudbyggnaden. Om det finns flera komplementbyggnader,
bör sammanlagda ytan ej överstiga huvudbyggnaden.

•

Tillbyggnader av komplementbyggnader upp till 50 m2 (inklusive befintlig byggnad) är befriade från bygglovplikt.

Om åtgärderna kommer närmare fastighetsgräns än 4,5 meter
krävs grannens medgivande.

16
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KOMMUNIKATION
Vägar
Säffle kommun korsas av två Europavägar dels E 45 som sträcker sig längs Vänerns västra sida och genom Säffle stad, dels E 18
som går genom kommunens norra del, genom Värmlands Nysäter och Långserud.
Båda dessa vägar är mycket viktiga för kommunen då de knyter
samman regionerna Göteborg – Karlstad respektive Stockholm –
Oslo och minskar restiderna till dessa regioner.
Förutom Europavägarna finns det 32 allmänna vägar (länsvägar)
i kommunen. Den största och kanske viktigaste är länsväg 175
som sträcker sig mellan Säffle och Arvika.
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Enskilda vägar
I kommunen finns dessutom 65 mil enskilda vägar som administreras av cirka 400 lokala vägsamfälligheter. Kommunen ger för
närvarande ett 30% underhållsbidrag och staten ett 65 % underhållsbidrag till statskommunala vägar.

Byggfria zoner - allmän väg
Inom ett avstånd på 12 meter från allmänna vägar, krävs det
tillstånd från Trafikverket, vid uppförande av byggnader och
anordningar. Avståndet är utökat till 30 meter för Europavägarna
45 och 18 samt för länsväg 175 delsträckan Säffle - Knöstad.
Inom ett avstånd på 50 meter från vägområdet får inte skyltar
och liknande sättas upp utan länsstyrelsens tillstånd.
Inom detaljplanelagt område beslutar kommunen.

Prioriterade frågor:

E45 strax utanför Säffle stad

• En förbättring av E 18 genom hela Värmland. Ex.vis en
utbyggnad av motorvägen väster om Karlstad är mycket
viktig.
• Att en Åtgärdsvalsstudie för sträckan Säffle-Valnäs tas fram
av Trafikverket.
• Att en Åtgärdsvalstudie för genomfarten E 45 Säffle och
Värmlandsbro genomförs i samverkan med Trafikverket.
• En förbättring med mötesseparering av E 45 hela vägen
genom Dalsland samt mellan Säffle och Valnäs.
• Vägar med nedsatta hastigheter bör återgå till ordinarie
hastighet.
• Extra viktigt att i tätorterna hålla ett vårdat skick intill
större allmänna vägar samt att ge möjligheter till nya etableringar av verksamheter.
• Att trafikförbättrande åtgärder ses över vid Guttanekorset,
söder om Säffle stad
• En förbättring av väg 175 mot Arvika
• Möjligheter till bättre pendling från söder mot Karlstad
flygplats genom ny vägsträckning från E 18.
• Att planerad upprustning av väg 545 mellan Ökne-Kila
genomförs.
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Järnväg
Genom Säffle kommun sträcker sig Norge/Vänerbanan. Det är
en järnväg med riksintresse. Den utgör en mycket viktig roll för
möjligheten till pendling till andra orter i Västsverige.
Efter att järnvägsombyggnaden färdigställts mellan Trollhättan och Göteborg har restiden från Säffle till Göteborg sänkts
till cirka 1 timme och 40 minuter. Karlstad når man på cirka 50
minuter med tåg.
Säffle järnvägstation är huvudhållplatsen i kommunen men för
vissa regionaltåg finns hållplats även i Värmlandsbro.
Förutom Norge/Vänerbanan finns en museijärnväg som går mellan Åmål och Svanskog. Banan ägs av Säffle och Åmåls kommuner och drivs av intresseföreningen JÅÅJ, Järnvägssällskapet
Åmål-Årjäng.

Prioriterade frågor:
• En omedelbar projektering och utbyggnad av Vålbergsrakan, för att förkorta restiderna och underlätta pendling i
Värmlandsregionen.
• Det är viktigt att en ökad mängd godstrafik på Norge/Vänerbanan inte sinkar möjligheterna till en pendlingsvänlig
persontrafik.
• En snar förbättring av omlastningsmöjligheterna i Karlstad
genom fler spår och ett effektivt resecentrum som omfattar
alla reseslag.
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Kollektivtrafik/Pendling
Den glesa bebyggelsestrukturen i Säffle kommun gör det svårt
att bedriva kollektivtrafik som når alla kommuninvånare. Boende i mindre byar och på landsbygden är ofta beroende av bil
i sin dagliga livsföring. Att ha goda kollektivtrafikförbindelser
inom kommunen och till omgivande målpunkter är avgörande
för kommunens framtid. Dels är det en fråga om tillgänglighet
men har även en avgörande betydelse för inflyttning och företagsetablerande i kommunen.
Säffle kommun ligger i ett bra kommunikationsläge med goda
möjligheter att, med buss och tåg, resa både in och ut ur kommunen. Karlstad når man på 50 minuter och Göteborg på 1timme
och 40 minuter.
Genom en kombination av bland annat reguljär linjetrafik,
servicelinjer, anropsstyrd trafik, tågtrafik och ett länstäckande
regelverk för färdtjänsten kan Säffle kommun erbjuda en ökad
valfrihet för medborgarna.

Prioriterade frågor:
• En omedelbar projektering och utbyggnad av Vålbergsrakan, för att förkorta restiderna och underlätta pendling i
Värmlandsregionen.
• Ett bra och effektivt resecentrum byggs i Karlstad. Det gynnar pendlare i hela Värmlandsregionen.
• Kollektivtrafiken mot Karlstad i norr och grannkommunen
Åmål i söder förbättras och hålls på en hög nivå.
• Förbättra och anordna mötesnoder (ex. Knöstad, Rudsbyn)
så att arbetspendling mm underlättas.

Säffle flygplats
Cirka 5 km söder om Säffle stad finns Nolby flygplats. Flygplatsen drivs sedan 1961 av Säffle flygklubb och används för sportflyg.

Området kring flygplatsen ska skyddas mot åtgärder som påtagligt
kan försvåra utnyttjandet av Nolby flygplats.
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Vattenvägar och sjöfart
Säffle kommun har en lång Vänerkust med många bra möjligheter för båttrafik. Det finns fyra officiella gästhamnar i kommunen,
Ekenäs, Säffle, Duse udde, och Värmlands Nysäter. Dessutom har
Lurö och klubbholmarna Floghall och Sandön gästhamnar.
Sjöleden från Vänern via Säffle kanal och Glafsfjorden till Arvika
är en ren fritidsbåtsled (klass 4) och förvaltas av Sjöfartsverket.
Längs farleden finns bryggor och hamnar att användas för angöring, bl a i Säffle och Värmlands Nysäter. Nyttosjöfarten har
upphört och den sjöfart som finns är turist- och fritidsbåttrafik.
Trafiken med turist- och fritidsbåtar ökar och bedöms ha goda
utvecklingsmöjligheter. Det är angeläget att farleden bevaras
och att inga åtgärder vidtas längs farleden som kan bli till hinder
för en fortsatt utveckling av sjötrafiken. Samverkan med Arvika
kommun kring bland annat farled, slussverksamhet och klimatanpassningsåtgärder för vattenled är viktigt.
Gång- och cykelvägar
I kommunens Trafikplan från 2009 finns förslag till fortsatt
utbyggnad av gång- och cykelvägnätet inom Säffle stad. Gångoch cykelvägnätet ska vara separerat från biltrafiken och utformat utan onödiga nivåskillnader och fördröjande passager.
Befintliga cykelbanor ska länkas samman och korsningar med
trafikintensiva gator ska hastighetssänkas.
Det är viktigt att aspekterna för personer med funktionsnedsättning beaktas vid utbyggnadsarbetet.
Ett förbättrat cykelvägnät innebär förbättrad framkomlighet för
cyklister och därmed förhoppningsvis ett ökat antal cyklande.
Mellan Säffle och Åmål finns goda möjligheter att cykla via
gamla 45:an och längre söderut en separerad gång- och cykelväg
mot Åmåls stad. Sverigeleden sträcker sig genom kommunen
från Borgviksvägen i norr via Värmlands Nysäter och Kila förbi
Vickersrud i söder.
Prioriterade frågor:
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• Säffle kanal ska även fortsättningsvis kunna nyttjas fullt ut.
• Anpassning av slussarna i Trollhättekanal så att yrkessjöfart
är möjligt.
• Klimatanpassningsåtgärder kring Byälven och Vänern.
• Genomföra utbyggnadsförslag enligt kommunens Trafikplan 2009.
• Bygga en separerad GC-väg genom Svaneholms tätort.
• Kommunen avser på sikt i samarbete med Trafikverket
bygga gång- och cykelväg mellan Säffle tätort och Värmlandsbro.
• Kommunen avser på sikt i samarbete med Trafikverket
bygga gång- och cykelväg mellan Svaneholm och den kommunala badplatsen i Strand.
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Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Den offentliga miljön i kommunen ska vara tillgänglig för alla
medborgare oavsett funktionsnedsättning eller inte.
Personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet att kommunicera och få full delaktighet i samhället.
Säffle kommun har en Handikappolitisk plan. Kommunen har
också en tillgänglighetsguide från 2009 som redovisar hur tillgänglig allmänna lokaler är i kommunen.
Kommunen ser kontinuerligt över sina fastigheter så att tillgängligheten förbättras.
Elektronisk kommunikation
God tillgång till elektronisk kommunikation är en viktig förutsättning för utveckling. Det är angeläget att alla kommunens
invånare och verksamheter får del av elektroniska lösningar för
kommunikation.
Säffle kommun har de senaste åren jobbat mycket aktivt för att
erbjuda bredbandsuppkoppling inom hela kommunen. Det finns
nu ett bredbandsnät som binder samman hela Säffle kommun. I
nuläget har 92 % av landsbygdens hushåll/företag anslutits till
fibernätet.

Utbyggnaden av fibernätet har varit omfattande i Säffle kommun

Detta arbete har letts av ett helägt kommunalt bolag Säffle
Kommunikation AB (SäKom) tillsammans med 10 ekonomiska
föreningar runt om i kommunen.
SäKom arbetar även med utbyggnad av fibernät i Säffle stad där
målet at att erbjuda alla fastighetsägare anslutning. Det kommunala bostadsbolaget Säfflebostäder (SäBo) har anslutit sina
1 230 lägenheter.
Utbyggnaden av mobiltelefoni är enligt operatörernas täckningskartor till största delen klar i kommunen. Brister i täckningsgrad
finns trots detta i flera delar av kommunen bl a i södra delen av
Värmlandsnäs och flera områden i norra delen av kommunen.
Även längs Europaväg 45 finns skuggor som saknar täckning.
Prioriterade frågor:
•
•
•
•

Kommunens tillgänglighetsguide bör revideras
Öka den fysiska tillgängligheten i både inne- och utemiljöer
Genomföra utbyggnad av planerat fibernät i Säffle stad.
Täckningsgraden för mobiltelefoni ska vara heltäckande för
hela kommunen.

Fiberns stamnät i Säffle kommun
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NATURVÅRD
I Säffle kommun finns rikt och varierande naturtyper, från
Vänerns kust- och slättlandskap till de bergiga skogsmarkerna
i norr. Av Säffles landyta, ca 1 220 km2, är i dagsläget ca 17%
jordbruksmark och ca 65% är skogsmark, främst barrskogar. I
Säffle finns gott om sjöar och vattendrag, av vilka några är prioriterade gällande skydd och restaurering.
Säffles skärgård är landets största sötvattenskärgård med en unik
naturtillgång. Hela skärgården är av riksintresse för dess säregna
natur, kulturella värden och dess intressanta växt- och djurliv
och där finns bl a flera fågelskyddsområden.

Naturvårdsplan
2007

Antagen i kommunfullmäktige 2007-06-25

I Säffle kommun är följande områden klassade som Natura 2000-områden:
• Millesvik & Lurö skärgård (ca 23
000 ha)
• Yttre Hedane (ca 10 ha)
• Brosjön (ca 230 ha)
• Värmlandsskärgården (ca 135 h)
• Gillbergasjön (ca 240 ha)
• Gullsjöälven (ca 2 ha)
• Torps bergbrant (ca 20 ha)
• Gillertjärn (ca 40 ha)
• Bjursjöhöjden (ca 155 ha)
• Kackerudsmossen (ca 76 ha)
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I den nordvästra delen av kommunen ligger flera av Säffles naturreservat, med markerade vandringsleder, värdefull varierande
natur och härliga utsiktsplatser.
Naturvårdsplan
Kommunfullmäktige antog i juni 2007 en Naturvårdsplan för
Säffle kommun. Planen är ett kunskapsunderlag som sammantaget är en viktig utgångspunkt för det framtida arbetet med
naturvård i Säffle kommun. Den ska utgöra ett underlag för
förvaltning av kommunala naturvärden och vara en plattform för
framtida planering, kunskapsspridning, besöksnäring, friluftsliv
och folkhälsofrågor.

Natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk inom EU som verkar för att bevara
den biologiska mångfalden och har tillkommit med stöd av EU:s
fågel- och habitatdirektiv. De områden ur EU-perspektiv som
har värdefull natur ska ingå i Natura 2000 och klassas som områden med särskilda skydds- och bevarandevärden.
För att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som på ett betydande
sätt kan påverka miljön inom ett Natura 2000 område krävs tillstånd
från länsstyrelsen eller i vissa fall regeringen.

Riksintresseområden
Områdena av riksintresse för naturvård ska representera huvuddragen i svensk natur, belysa landskapets utveckling och visa
mångfalden i naturen.
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Följande åtta områden i Säffle kommun är klassade som riksintresse för naturvård; Finnsjön-Aspen, Gillbergadalen, LuröMillesvik, Segerstads skärgård, Stora Bör, Summeln-Sjönsjö,
Kackerudsmossen och Rustamossen (se karta sidan 27).
Naturreservat
Områden med värdefull naturmiljö, hög biologisk mångfald eller stor betydelse för friluftslivet kan skyddas som naturreservat.
Syftet med ett naturreservat är att bevara den biologiska mångfalden, bevara, skydda och skapa värdefulla naturmiljöer och
livsmiljöer för skyddsvärda arter.
I beslutet för att bilda reservatet anges de inskränkningar i rätten att
använda mark- och vattenområden som gäller. Eventuella avvikelser
från detta ska prövas av länsstyrelsen.

I Säffle kommun finns följande 19
naturreservat;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bjursjöhöjden (ca 155 ha)
Gillbergasjön (ca 240 ha)
Gillertjärn (ca 40 ha)
Glaskogen (ca 320 ha i Säffle kommun)
Hösås (ca 2 ha)
Kilafjället (ca 158 ha)
Lilla Örtjärnskogen (ca 30 ha)
Lurö skärgård (ca 15 305 ha)
Millesviks skärgård (ca 8 585 ha)
Olsmossen (201 ha)
Segoltorpshöjden (ca 130 ha)
Ulvfjället (ca 60 ha)
Värmlandsskärgården (ca 145 ha i
Säffle kommun)
Yttre Hedane (ca 9 ha)
Kanan (ca 14 ha)
Gårdsviksfjället (ca 158 ha)
Svarttjärnshöjden (ca 7 ha)
Torps bergbrant (ca 20 ha)
Sandåns lövskog (ca 21 ha)

Område med biotopskydd
Små områden som speciella livsmiljöer för djur och växter
kan skyddas genom klassning som biotopskyddsområde. Vissa
områden är skyddade i hela landet, såsom allér, åkerholmar och
pilevallar, samt i jordbrukslandskapet förekommande odlingsrösen, stenmurar, källor med omgivande våtmark och småvatten
och våtmarker.
Då överenskommelse om biotopskyddsområde skett har fastighetsägaren fått ersättning för all framtidsupplåtelse. Ett biotopskyddsområde gäller alltså för alltid. Inom Säffle kommun ligger
för närvarande ca 90 biotopskyddsområden.
Inom ett biotopskyddsområde får man inte bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön. Eventuella dispensansökningar prövas av länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen.
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I Säffle kommun finns naturminnen
på följande platser:
•
•
•
•
•

Ek, Rosenborg
Ek, Kila
Ekar, Svanskogs kyrka
Tall, Nysäter
Ek, Ölserud

Naturminne
Naturminne kan ge skydd åt små områden med särpräglade
naturföremål. Länsstyrelsen eller kommunen bestämmer om ett
område ska skyddas som naturminne och om det behöver vård.
Vanligast som naturminne är stora ekar.
I beslutet för att bilda ett naturminne anges de inskränkningar i
rätten att använda mark- och vattenområdet som gäller. Eventuella
avvikelser från detta ska prövas av länsstyrelsen

Nyckelbiotoper
Skogsområden med mycket höga naturvärden och som är mycket viktiga för hotade växter och djur i skogen kallas nyckelbiotoper. På Skogsstyrelsens hemsida Skogens pärlor finns uppgifter
var nyckelbiotoper finns.
I Säffle kommun finns cirka 480 områden som har utsetts till
nyckelbiotoper samt ytterligare ca 50 utsedda av olika skogsbolag.

Inom Säffle kommun finns landskapsbildskydd vid följande områden;

Landskapsbildskydd
Då ett landskap är särskilt tilltalande kunde det tidigare skyddas
genom landskapsbildskydd. Detta skydd ersattes senare av naturvårdsområde, vilket numera ska betraktas som naturreservat.

• Område vid Stora Bör
• Område vid Ämneskogssjön
• Område vid Sjövik, Kila

Prioriterade frågor:
•
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Kommunen håller för närvarande på med en revidering av
2007-års Naturvårdsplan. Översynen avses färdigställas
under 2013.
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KULTURMILJÖ
Säffle kommun innehåller många skyddsvärda kulturmiljöer.
Byggnadsminnen, kyrkor och begravningsplatser hör vanligen
till den lokala bygdens mest märkliga byggnadsverk med långa
historiska traditioner som gör dem särskilt känsliga för moderna
inslag i sin visuella omgivning.

Byggnadsminnen
I kommunen finns fem byggnadsminnen: von Echstedtska
gården, Björnö gård, Odenstad herrgård, Marknadsbodarna i
Nysäter och Karl XII-magasinet i Säffle.
Byggnadsminnen äger skydd enligt kulturminneslagen. Förändring
av byggnadsminnen prövas av länsstyrelsen.
Karta som visar kommunens fem byggnadsminnen

I Säffle kommun finns följande 14
kyrkor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eskilsäters kyrka
Millesviks kyrka
Ölseruds kyrka
Botilsäters kyrka
By kyrka
Tveta kyrka
Södra Ny kyrka
Säffle kyrka
Huggenäs kyrka
Bro kyrka
Svanskogs kyrka
Kila kyrka
Långseruds kyrka
Gillberga kyrka

Kyrkor
I Säffle kommun finns det 14 kyrkor. För att säkerställa kulturvärden i bebyggelsemiljön kring dessa kyrkor har områdesbestämmelser upprättats, med utökad bygglovplikt. För Millesvik
kyrka finns dock inga områdesbestämmelser tagna. Detta bör
dock göras.
Kyrkor och kyrkogårdar äger skydd enligt kulturminneslagen. Förändringar av kyrkogårdar och kyrkobyggnader prövas av länsstyrelsen.

Riksintresseområden
Riksantikvarieämbetet har ansvar för att besluta om områden
av riksintresse för kulturmiljövården. I hela Sverige finns f n
1700 sådana områden. Det är allt ifrån små miljöer som speglar
en speciell historisk epok till vidsträckta landskapsavnitt som
utvecklats under lång tid.
I Säffle kommun är två områden klassade som riksintresse för
kulturmiljövården, ett område vid Millesvik och ett område vid
von Echstedska gården.
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Byggnader skyddade i detaljplan
Ett fåtal byggnader i kommunen är skyddade i detaljplan. Det är
endast i detaljplanerna för Knusesunds herrgård, gamla Metodistkyrkan (numera Kapellet), Kanalvillan, marknadsbodarna i
Värmlands Nysäter, Nysäters gårds stallbyggnad, gamla Sifhällaskolan samt detaljplanen för Krokstad herrgård som det finns
skyddsbestämmelser för befintlig och/eller ny bebyggelse

Kulturhistoriska vägar och broar
Fem allmänna vägar eller avsnitt av vägar och fem broar i kommunen är av länsstyrelse i Värmland och Trafikverket utpekade
som kulturhistoriska.
väg 529, del av vägen Svanskog-Kila
väg 530, allén vid von Echstedtska gården
väg 533, delen Ekenäs-Råglanda
väg 540, Ölserud-Värmlandsbro
väg 542, Göstakrog-Bro kyrka
väg 666, allén vid Björnö gods

Karta som visar kulturhistoriska vägar och
broar

Säffle kommun har följande fem
utpekade kulturhistoriska broar
•
•

Fornlämningar
Fornlämningar finns över hela kommunen, men de ligger särskilt tätt på sydvästra Värmlandsnäs och kring de stora sjöarna
som t ex Harefjorden. Få av fornlämningarna är utgrävda. Man
vet att området varit bebott sedan stenåldern, men särskilt vanliga är lämningar från brons- och äldre järnåldern på Värmlandsnäs. Nära dagens Säffle tätort finns spår från både stenålder och
yngre järnålder.

•
•
•

Bro över bäck vid Eskilsäters
kyrka
Bro över bäck vid Fiskartorp
(Ölserud)
Bro över bäck vid Forsvik (Botilsäter)
Bro över Östra Svans utlopp
(Svanskog)
Bro över Sandån (Gillberga)

Fornlämningar äger skydd enligt kulturminneslagen. Förändring av
fornlämning eller fornlämningsområde prövas av länsstyrelsen.
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Fyrar och fyrmiljöer
1
Duseudde fyr
2
Galtens fyr
3-4		Gunnarsholmens fyrar
5-7		Hösbacksholmens fyrar
8		Ingvarsholmens fyr
9		Lemongrunds fyr
10		Lilla Brattens fyr
11		Lilla Milskärs båk
12		Lilla Milskärs fyr
13		Lurö Enskärs fyr
14		Lurö Rörskärs fyr
15		Måkskärs fyr
16		Norra Trädgårdsgrundets
		f d fyrplats
17		Runnens fyr
18		Skatuddens f d fyrplats
19		Staviks fyr
20 		Stora Klubbens fyr
21		Stora Kräcklingeholmens båk
22-23 Stånguddens fyr
24		Trädgårdsholmens f d fyrplats
25		Tvärvärpans båk
26		Tärnans fyr
27		Åsnegrundets fyr
28		Östra Stenskärs fyr
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Vänerns fyrar och fyrmiljöer
Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland, Vänerns
Seglationsstyrelse samt Vänermuseet tog 1998 fram en bok
”Vänerns fyrar - lysande historia”. Syftet med boken var att få
förbättrad kunskap om de stora kulturhistoriska värden som rör
fyrar och båkar, samt att få en överblick av behovet av bevarandeåtgärder.
I Säffle kommun finns det 28 fyrar, fyrplatser eller båkar samt
två maritima kulturmiljöer MK1 och MK2 som beskrivs i denna
bok.
Vid ändringsarbeten som berör ovannämnda fyrmiljöer ska de kulturhistoriska värden som finns i respektive område beaktas.

Lilla Brattens fyr i Lurö skärgård

Kulturmiljöprogam
I kulturmiljöprogrammet för Värmland ”Ditt Värmland” från
1989 listas ett 40-tal områden i Säffle kommun som särskilt
värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt. Områdena utgörs i huvudsak av tre typer:
Kyrkor och herresäten med omgivande marker, enskilda gårdar
eller mindre byar där marken brukats under lång tid samt gravfält och rösen från förkristen tid. Förutom de listade områden i
”Ditt Värmland” har kommunen exempel på ytterligare kulturhistoriskt intressanta objekt (se exempel på nästa sida) som vid
framtagande av ett kulturmiljöprogram för Säffle kommun bör
beaktas. (Karta och förteckning över alla objekt som redovisas i
”Ditt Värmland” finns på nästa sida)
Det moderna samhällets kulturarv
Under hösten 2012 har en bebyggelsestudie kring det moderna
samhällets kulturarv, ”Ny stad i rött tegel – om bostadsbyggande i Säffle kommun 1950-1969”, tagits fram av Värmlands
Museum. Ett viktigt syfte är att genom studien uppmärksamma
flerbostadsbebyggelsen från mitten av 1900-talet i Säffle stadskärna och peka på dess betydelse och potential för stadens
identitet och karaktär.
Prioriterade frågor:
• Ett kulturmiljöprogram för kulturhistorisk värdefull bebyggelse i Säffle kommun bör tas fram.
• Kulturhistorisk bebyggelse i tätort, ska på sikt säkerställas
genom detaljplanebestämmelser.
• Områdesbestämmelser för bebyggelsemiljön kring Millesvik kyrka ska tas fram.
• Strategi för vatten- och grönområden i och i anslutning till
Säffle stad bör tas fram. Arbetet bör inledas med de centrala delarna av Säffle.
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Förteckning över kulturmiljöobjekt enligt redovisning i ”Ditt Värmland”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Lurö		
Rosenborg 		
Sundsholmen
Eskilsäters kyrka
Valdersrud 		
Ö:a höviksudden
Millesvik 		
Ölseruds kyrka
Örholmen		
Rudnäsudden
Sandviken		
Botilsäter		
Herrestad		
Kvarnholmen
Svartnäsudden
Petters udde		
Tveta kyrka		
Rörholman		
Krokstad		
Krokstad gård		
Södra skane		
By kyrka-Bäck		
Säffle tätort		
Bredene-Huggenäs		
Södra Ny kyrka		
Bro kyrka)		
Brotorp		
Kila kyrka		
Västra Smedbyn
Yttre Hedane		
Sund		
Svanskogs kyrka		
Ödebyn-Mörås		
Långseruds kyrka		
Fjäll		
Lönnskog 		
Övre Lofterud		
Nysäter		
Hatbacken		
Gillberga kyrka
Odenstad		
Högsäter 		
Björnö		

Fornlämnings- och bebyggelsemiljö
Fornlämnings- och bebyggelsemiljö
Fornlämningsmiljö
Kyrkomiljö		
Fornlämningsmiljö
Fornlämningsmiljö
Fornlämnings- och bebyggelsemiljö med kyrka
Bebyggelsemiljö med kyrka
Fornlämningsmiljö
Fornlämningsmiljö
Fornlämningsmiljö
Fornlämnings- och bebyggelsemiljö
Bebyggelsemiljö
Fornlämningsmiljö			
Fornlämningsmiljö
Fornlämningsmiljö		
Kyrkomiljö			
Fornlämningsmiljö			
Fornlämningsmiljö			
Bebyggelsemiljö		
Fornlämningsmiljö
Bebyggelse- och kyrkomiljö
Bebyggelsemiljö
Fornlämnings- och bebyggelsemiljö
Bebyggelsemiljö med kyrka och kyrkogård
Bebyggelsemiljö med kyrka och kyrkogård
Fornlämningsmiljö
Bebyggelsemiljö med kyrka och kyrkogård
Bebyggelsemiljö
Odlingslandskap
Odlingslandskap
Bebyggelsemiljö med kyrka och kyrkogård		
Odlingslandskap
Bebyggelsemiljö med kyrka och kyrkogård
Odlingslandskap
Bebyggelsemiljö
Bebyggelsemiljö
Fornlämnings- och bebyggelsemiljö
Odlingslandskap
Fornlämnings- och bebyggelsemiljö
Bebygglesemiljö
Fornlämningsmiljö
Bebygglesemiljö

Exempel på kulturhistoriskt intressanta objekt i övrigt som vid framtagande av ett kulturmiljöprogram för Säffle kommun bör beaktas;
Vithall (Fiskarstuga), Stora Backa (Bebyggelsemiljö), Stavikens fyr (Byggnad), Pumpstation Svanskog (Byggnad), Ågärde (Bebyggelsemiljö), Ämmeskog (Kyrkplats), Åstenskog (Kyrkplats), Ström (Bebyggelsemiljö), Övre
Kålsäter (Bebyggelsemiljö), Skäggebol (Bebygglesemiljö), Häljebols tingshus (Byggnad), Gillberga brunn
(Brunn), Hällemyrens jordkula (Boplats), Hammars herrgård (Bebyggelsemiljö), Medborgarhuset (Byggnad),
Karl XII:s magasin (Byggnad), Knusesund (Bebyggelsemiljö)

32

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

33

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

FRILUFTSLIV
I Säffle kommun finns stora möjligheter till olika former av
friluftsliv. Kommunen erbjuder ett varierat landskap från Vänerkusten skärgårdslandskap till de sjörika västra och norra delarnas
vildmark.
Vandringsleder
Skogstrakterna i kommunens västra och norra delar ger fina friluftsmöjligheter av olika slag. Det finns många natursköna vandringsleder, bl a gamla leder som Finnleden och Pilgrimsleden.
I Glaskogens naturreservat, i norränden av kommunen, finns
gott om vandringsleder (totalt 300 km) med övernattningsstugor,
vindskydd och färdiga grillplatser.
Längst ut på Värmlandsnäs, Åkershus-Ekenäsområdet, finns
också ett fint naturområde med möjligheter till vandring, fågelskådning och allmänt friluftsliv. Del av vandringsleden är
handikappanpassad. Även på Lurö finns fina vandringsleder.
Motionsspår
De tätortsnära skogarna med motionsspår och vandringsleder är
en stor tillgång för kommunens tätorter. Det är viktigt att anpassa skogsbruket i dessa områden till de friluftsvärden som nyttjas
av många ortsbor. I kommunen finns även ett antal skolskogar,
nästan varenda skola har en egen skolskog.
Tätorterna Säffle, Svaneholm, Värmlandsbro och Värmlands
Nysäter har tillgång till elljusspår. Vintertid ordnas skidspår i
dessa anläggningar. I Säffle och Värmlands Nysäter finns konstsnöanläggningar.
Badplatser
I Säffle kommun finns det gott om sjöar, det finns cirka 150 mil
strand i kommunen. Elva kommunala badplatser finns iordningställda runt om i kommunen.
Säffle kommun håller på att iordningställa sin första tillgänglighetsanpassad badplats på Duse Udde.
Båtsport och kanoting
Kommunen har som sagt många sjöar och goda möjligheter till
båtsport, inte minst efter Vänerkusten och Säffle kanal. Det finns
fyra officiella gästhamnar i kommunen, Ekenäs, Säffle, Duse
udde, och Värmlands Nysäter. Dessutom har Lurö och klubbholmarna Floghall och Sandön gästhamnar.
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Trevliga kanotvatten kan erbjudas i de västra och norra delarna
av kommunen. I området finns några turismentreprenörer som
kan serva med utrustning, boende o dyl.
Jakt och fiske
Jakt och fiske är en väsentlig fritidsverksamhet i kommunen som
också har stort turistiskt värde. Det finns exempelvis cirka 1000
aktiva jägare i kommunen som löser jaktkort varje år. Runt om i
kommunen finns ett antal jaktskyttebanor.
Säffle fiskevårdskrets omfattar tolv fiskevårdsområden som förvaltas av fiskevårdsföreningar. I dessa områden har man möjlighet att fiska om man löser fiskekort.
Cykelleder
Sverigeleden sträcker sig genom kommunen från Borgviksvägen i norr via Värmlands Nysäter och Kila förbi Vickersrud i
söder. Mellan Säffle och Åmål finns goda möjligheter att cykla
via gamla 45:an och längre söderut via en separerad gång- och
cykelväg mot Åmåls tätort.
Riksintresseområden
Områden av riksintresse för friluftsliv har så stora värden tack
vare natur- och kulturkvaliteter att de är eller kan bli attraktiva
för besökare från hela eller stora del av landet eller utlandet. När
det gäller områden som är av riksintresse för friluftslivet spelar
förutsättningarna för naturupplevelser och friluftsverksamhet
samt tillgänglighet för allmänheten stor roll.
I Säffle kommun finns tre områden som är förordnade med riksintresse för friluftsliv:
Lurö-Millesviks skärgård, Glaskogen, Norra Vänerskärgården

Prioriterade frågor:

Tätortsnära skogar med friluftsområden i
Säffle stad
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• Vänern utgör en stor resurs för turism och rekreation.
Verksamhet och entreprenadskap med koppling till Vänern
ska stödjas och uppmuntras, gärna i samarbete med andra
kommuner.
• Att hjälpa till att utveckla och stödja entreprenörskap och
näringsverksamhet inom friluftslivsområdet.
• Det är viktigt att de tätortsnära skogarna sköts så att det
rörliga friluftslivets intresse beaktas.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

VATTEN
Sjöar och vattendrag
Säffle är en naturskön vattenkommun i allra högsta grad. I söder
finns cirka 30 mil lång kuststräcka mot Vänern, i de inre och
norra delarna av kommunen finns omkring 220 sjöar och tjärn.
De flesta sjöarna och tjärnen binds samman med vattendrag i
varierande storlek. I kommunen finns även ett antal vattenfyllda
sprickdalar, där Byälvsdalen är den mest omfattande.
Skogssjöarna och tjärnen i de norra delarna är i allmänhet sura
och flera kalkas sedan 1970-talet, vilket gett goda resultat. Sjöar
och vattendrag i slättbygderna är mestadels näringsrika, där
läggs störst fokus på att minska näringsläckaget från omgivande
mark och verksamheter.
Grundvatten
Grundvatten av god kvalitet är viktigt i en landsbyggdskommun som Säffle. De flesta hushåll och verkasamheter utanför
tätbebyggt område har egen dricksvattentäkt. Majoriteten av de
privata dricksvattentäkterna är borrade brunnar där dricksvattnet
kommer från bergrunden. Det är angeläget att kommunen arbetar med att kontrollera verksamheter som kan påverka grundvattnet negativt.
Våtmarker
Det finns tämligen gott om våtmarker och småvatten i kommunen. Våtmarker fungerar som naturliga vattenreningsverk och
kan via biologiska processer minska näringshalter i vatten. De
främjar den biologiska mångfalden både i flora och fauna.
En av de mest kända våtmarkerna i kommunen är Brosjön, som
nu håller på att restaureras i ett samarbete med bland annat berörda markägare och länsstyrelsen i Värmland.
EU-vattendirektiv
Ramdirektivet för vatten antogs år 2000 och omfattar grundvattnet och alla typer av ytvatten. Tanken är att alla EU-länderna
ska arbeta på liknande sätt med vattenfrågor och framför allt att
alla vatten skall uppnå god status. Sverige har delats upp i fem
vattenmyndigheter som ansvarar för varsitt distrikt. Säffle kommun ingår i Västerhavets vattendistrikt och där har vattenmyndigheten fastställt kvalitetskrav i form av miljökvalitetsnormer.
Regler om miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten
finns i förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på
vattenmiljön (mer info finns i MKB). Vattenarbetet ska utgå från
naturens egna vattengränser, så kallade avrinningsområden. Vår
kommun ingår i huvudavrinningsområdet Göta älv, inom detta
finns sedan flera delavrinningsområden.

Urberg, mediankapacitet
<600 l/h
Urberg, mediankapacitet
600-2000 l/h

Grundvatten: Uttagsmöjligheter i berggrunden

Västerhavets vattendistrikt
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Målet är att miljökvalitetsnormerna ska uppnås till år 2015, förutom några vattenförekomster som har fått dispens till år 2021.
Det innebär att kommunen måste fortsätta jobba med de vatten
som redan är påverkade så de har förutsättning att uppnå god
statusklassning.
Kommunen ska göra en individuell påverkansbedömning vid
vattenförekomster när ändring eller nyetablering i den fysiska
planeringen sker. Varje sådant ärende kommer att granskas
enskilt och olika miljö- och hälsoskyddsfaktorer samt vattnets
statusklassning kommer att ligga till grund för beslutet.
Detta ska bland annat främja och leda till:
• hållbar användning av vatten
• inga försämrade vattenekosystem
• renare grundvatten
• minskade utsläpp av näringsämnen som bidrar till övergödning
• minskad negativeffekt vid översvämningar och torka
På lokal nivå har det bildats vattenråd runt om i landet där olika
aktörer samverkar, kommunen är en av dessa. Säffle kommun är
med i två vattenråd, Vänerns-, och Byälvens-/Borgviksälvensvattenråd.
Den ekologiska statusen inom kommunens ytvatten är relativt
god. Ett fåtal sjöar, ett par vattendrag och några Vänervikar har
måttlig ekologisk status. Det finns endast en ytvattenförekomst
med dålig status, det beror på att sjön haft en historisk industripåverkan.
I tabellen nedan visas grundvattenförekomster, enligt VISS (VattenInformationsSystem Sverige), inom Säffle kommun.
Vattenförekomst

Kvantitativ
status 2009

Kvalitetskrav
och tidpunkt

Kemisk grundvatten status
2009

Kvalitetskrav
och tidpunkt

Bollsbyn

God kvantitativ
status

God kvantitativ
status 2015

God kemisk
status

God kemisk
status 2015

Hallanda

God kvantitativ
status

God kvantitativ
status 2015

God kemisk
status

God kemisk
status 2015

Nysäter-Gillberga

God kvantitativ
status

God kvantitativ
status 2015

Otillfredsställande kemisk
status

God kemisk
status 2015,
undantag för
bekämpningsmedel.*

Rönningen

God kvantitativ
status

God kvantitativ
status 2015

God kemisk
status

God kemisk
status 2015

Södra Ed

God kvantitativ
status

God kvantitativ
status 2015

God kemisk
status

God kemisk
status 2015

*Tidsfrist till 2021 för att uppnå God kemisk grundvattenstatus för bekämpningsmedel.

Grundvattenförekomsten Nysäter-Gillberga bedöms inte uppfylla
god kemisk grundvattenstatus 2015 på grund av bekämpningsmedel. Kommunen har påbörjat arbetet med att hitta en ny vattentäkt
för Nysäters samhälle.
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Vatten och avloppsplan (VA-plan)
En VA-plan ger en heltäckande långsiktig planering för hela
kommunen både inom och utanför nuvarande VA-verksamhetsområde.
Huvudsyftet med VA-planen är att säkerställa en framtida vattenförsörjning för hela kommunens yta. Det ger en översikt som
beskriver nuläge, förutsättningar och framtida utveckling.
Arbetet med att ta fram en VA-plan för Säffle kommun har påbörjats.
Medverkande i arbetet kommer att vara VA-verket och miljöoch byggnadskontoret i samverkan med länsstyrelsen.
Prioriterade frågor:
• Kontinuerligt arbeta med miljökvalitetsnormerna för vatten,
så att alla vattenförekomster som idag inte har ekologisk
god status når detta innan år 2021.
• Fortsätta med kalkning i de områden där behov finns.
• Fortsätt samverkan inom de två vattenråden som Säffle
kommun berörs av.
• VA-plan för Säffle kommun upprättas.

Enskilda avloppsanläggningar och vattentäkter

Övergödda sjöar och vattendrag i Säffle kommun 2011

Inom Säffle kommun finns idag omkring 3 000 fastigheter med
enskilda avloppsanläggningar och enskilda vattentäkter, varav
många ligger nära sjöar och vattendrag. En stor del av avloppsanläggningarna uppfyller inte dagens krav på rening. Dåliga
avloppsanläggningar läcker framförallt näringsämnen och bakterier som bidrar till övergödning och förorening av sjöar och
vattendrag och ökar risken för otjänliga bad- och dricksvatten.
Under 2012 påbörjades inventeringar av enskilda avloppsanläggningar inom avrinningsområden kring två av kommunens mest
påverkade vattendrag. Renoveringskrav kommer att ställas på anläggningar som vid inventeringen bedöms ha bristande funktion.
Fortsatta inventeringar med efterföljande krav kommer i första
hand att prioriteras till områden med övergödda sjöar och vattendrag. Det slutliga målet är dock att alla avloppsanläggningar
inom kommunen ska uppfylla reningskraven.
Enligt miljöbalken är utsläpp av avloppsvatten detsamma som
miljöfarlig verksamhet. Det är verksamhetsutövaren, vanligen
fastighetsägaren, som är ansvarig för att den enskilda avloppsanläggningens rening uppfyller dagens krav. Gällande vattentäkter
är det enligt Socialstyrelsen vattentäktsägaren, vanligen fastighetsägaren, som ansvarar för drift och skötsel och därmed för
vattenkvaliteten i den enskilda vattentäkten.
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Anordnande av enskilt avlopp och vatten
För att renovera eller anordna en avloppsanläggning krävs en
anmälan eller tillståndsansökan till den kommunala nämnden för
miljöfrågor. För varje anmälan/ansökan görs en bedömning om
anläggningen behöver uppnå hög eller normal skyddsnivå för
hälsoskydd och/eller miljöskydd. Bedömningen görs alltid utifrån den specifika platsens förutsättningar och dess omgivning.
På platser med närliggande bostäder rekommenderas gemensamma avloppsanläggningar. Vid anordnande av enskild avloppsanläggning beaktas alltid säkerhetsavstånd till vattentäkter.
Att gräva eller borra en ny vattentäkt är i dagsläget inte anmälningspliktigt. Däremot är det anmälningspliktigt om vattnet ska
utnyttjas för någon typ av värmeutvinning.
Möjlighet för anslutning till kommunalt VA ska alltid undersökas och förordas då sådana förutsättningar föreligger.
Befintliga fritidshusområden
Inom fritidshusområden omvandlas i dagsläget allt fler fritidshus
till permanentbostäder. Inom dessa omvandlingsområden finns
en ökande föroreningsrisk då avloppsanläggningar vid fritidshus
ofta är anpassade enbart för sommaranvändning.
Enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige) är åtta sjöar
och fem vattendrag klassade som övergödda inom Säffle kommun.
Prioriterade frågor:
•
•
•
•

Inventering av enskilda avlopp. Inventeringen bör prioriteras i områden med tätare bebyggelse och i områden kring
sjöar och vattendrag som är klassade som övergödda.
Renoveringskrav på befintliga anläggningar med bristande
funktion.
Se över möjligheter för utbyggnad av gemensam VAanläggning i omvandlingsområden samt gemensam enskild
avloppsanläggning på varje plats där förutsättningar finns
Anslutning till kommunalt VA då förutsättningar finns.

Övergödda sjöar
1. Glafsfjorden (Björnöflagan)
2. Sandsjön
3. Östersvan
4. Summeln
5. Sjönsjö
6. Ekholmssjön
7. Gatviken
8. Getebolsviken
Övergödda vattendrag
1. Sandån
2. Sätersälven
3. Tarmsälven (inklusive Slöan)
4. Byälven
5. Averstadån

Mindre vattentäkter som brukas av flera fastigheter;
Ekenäs vattenverk, ytvattentäkt med råvattenledning från
Vänern. Vattnet används av Ekenäs hamn och turistverksamheten där. Vattnet renas bland annat genom mikrosil och kolfilter.
Täkten har kommunen som huvudman.
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Långserud Ed har en grundvattentäkt som i dagsläget försörjer 10-tals hushåll samt Esters café. Täkten ägs och sköts av en
lokal vattenförening.
Långserud, Gisslebyn har en grundvattentäkt som i dagsläget
försörjer 6-8 hushåll som äger och sköter själva vattentäkten.
Gårdsvik, ytvattentäkt från sjön Värmeln. Täkten drivs av
Förening Gårdsviks Fritidsområde. 48 fritidshus finns i området
men flera hushåll har valt att borra egen brunn. Vattenverket
uppfördes 1973.
Hjälleskate fritidsområde har två borrade grundvattentäkter
som ägs och sköts av en samfällighetsförening. Ungefär 15 hushåll är anslutna, övriga hushåll i området har egen vattentäkt.

Kartan visar mindre vattentäkter som brukas
av flera fastigheter

Kålsäter har två vattentäkter. Den sydvästra är en grundvattentäkt som försörjer 10 hushåll fördelat på 11 andelar. Täkten har varit knuten till bruket som idag är nedlagt. Den andra
täkten som ligger lite nordöst har även den 10 hushåll anslutna
till sig och är en borrad grundvattentäkt. Båda täkterna sköts och
ägs av respektive föreningar.
Mässvik fritidsområde har ett eget vattenverk, djupborrad
brunn med sandfilter, ungefär 30 hushåll är anslutna. Täkten ägs
och sköts av Mässviks fritidsstugeförening. Vattnet stängs av
vintertid.
Norra Kärvinge och Torstenstorp fritidsområde har två djupborrade brunnar, en på Torstenstorpsvägen som har tappställe
där och vidare ledning till tappställe på Fornminnesvägen samt
en brunn med tappställe på Nödviksvägen. Totalt finns ca 90
fritidshus som kan nyttja vattnet. Kommunen äger och driver
täkterna, de stängs av vintertid.
Södra Högsäter har en grundvattentäkt som i dagsläget försörjer 6 hushåll. Täkten ägs och sköts av Häljebols vattenförening.
Ågotsberg fritidsområde ägs av Nordic Paper Seffle AB. Där
finns en djupborrad brunn som det dragits ledningar utifrån till
ca 15-20 tappstationer samt till en gemensam paviljong. I området finns 40 stugor. Vattnet stängs av vintertid.
Ökne, privat grundvattentäkt som bland annat förser Wermlands
mejeri AB med vatten. Som extra rening finns UV-ljus.

Ågotsberg fritidsområde strax söder om Säffle
stad
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Skolor, äldreboende och gruppbostäder belägna på landsbygden
har i regel även de egna vattentäkter.
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Allmänna vatten och avloppsanläggningar
Kommunen har tre allmänna dricksvattenverk och tre allmänna
avloppsreningsverk.
Dricksvattenanläggningar



















































Kvarnåsen



Olserudsdalen



Lillängs-

Åsen

Gylleby

Erserud


Olserud

Prästgården

Björklund





Skrätorp

Övergården




Sionsbacken Karlsholm

Garboden

myren

Hösserud

Vassen



Hallasberget





Forsvik





















Rudbergskerud





Vindtorn



Pukerudsholmen Sandviken

Blåsåsen



Arvidslund

ängen ForsBergagården

Tolerud

Myrom
Mebråten
Augustberg
Averstad krog

Åtorp
Ommen

Rönningen

Vallmodalen



Svarta holmen

Furunäs

Sjölyckan

Ekenäs- udden
Furunäs-udden
Mörtholmen

Bovarpet

Vita holmen

Lundsborg
Vassängen

Forsön



Sågholmen Hjortskär

Norra Averstad
Insjön



Rudnäsudden

Averstadgatan



Örholmen

Rörskär
Kråkskär

Getskär

Södra Averstad


Storön

Getön



Lundsberg
Sjöstad Fiskartorpet

Enholmen





Vattenskyddsområden



Rudsviken

Marieberg



Pukerudsstackan



Backen



Vittenskär



Rud



Himmelsdals-myren

Floghallskären

Älvenäs
Brogården

Gliåsen

Hösseruds- stackan

Klövarna



Smedbyn
Bräckan

Bytorpet





Yttre Ön

Larserud



Byn

Pukerudshaget

Ängebråten

Vårbergsskäret Viksnäsudden

Lerback

Nybacka
Kalvhagen

Pukerud



Lill-Tjuven

Saxskären

Sotbråten



Boåsen







Drättholmen

Vänern Tjuven Stor

Granen



Tallen

Svartnäs







Lill-Vassen

Björn









Björn- dalen

berget

Södra Torp

Herrestad













Öviksskär

Siggerud

Norra Torp

Södra Apelkvisterud

Bråten

Lilla Herrestad
























Järnerud

Norra Apelkvisterud

Haret






















Dammängen

Bäckudden















Flottskär

Nolön

Svartviksskären

Stora Svartskär
Arnholmarna
Klumparna

holmen Kvarn-

Finerud
Hopbråten
















Stubbmyren Öststugan

Sandmon

Lillstackskär

Vadholmen

udden

Floghall











Anneberg

Landholmen

Ånäsudden

Notbodudd

Arvsbyudden

Fyllingarna

Bäckerud



Jeriko



Rönningen
Jakobsberg

Arvsbyskogen

Väsbyudden

Goskäret Arvsby-

Sandön
Stenholmen

Västerås







Kalvön

Backen
Hagen

Vickersmyren Lertaget



Rörvass

Torstholmen
Fyllingarna

Gullbrandsskäret
Kalvön

Lermanskerud

Hästebråten
Mössan

Järnberget

Kroken

Skogen Fristätterud

Lille-Per

Sjövik

Porsmyrholmen
Klypen

Gullbrandsholmen

LövbråtenBäckängen

Stövarsbergen
Momyren

RönningenNorra

Kristineberg
Kållängen


Kollemossen

Kamphagen Patrika

Hardinskerud


Rörholmen

Sötholmarna





Gråbergsrud

Villmossen

Bammerud

Spetalsskogen
Ängåsen



Vänern



Mon



Höglunda



Kroktån
Sandlyckan

Västbergerud Smörgraven

Galten







Vinterdalen



Fläskebergen





Stenåsen

Tången

Öcken
Arvsbyn



Skatudden



Råglanda

Friskerud



Björkåsen
Hargene

Väsby





Rud

Rudmanskerud

Spässhult

Svartskär

Rönningen

Hultdrågen



Ransberg

Sjögerås
Lervik

Bockebergen
Lillängsdalen

Fogdebacken



Sandviken

Ågotsberg
Sågudden

Finnåsen

Dalen

Ön

Haget



Nolby

Kvinnholmen

Kistesten

Rävholmen



Vikingsborg













Jäpperönningen



Nybro
Björkängen
Rudsåsen





BorgeneSödra

Gunnarsrud



Gubbängen
Storgärdet





Borgudden
Låka

Duse







Ängtorpet

Ulvskär

Duseudde











Ideberget

Stacka

Lebo-







Norra Kärvinge
KärvingeSödra

Anneskär













mossen

Lunddalen

Drucksängen



Södra Skane Åminne
Smedjebacken

Nygård













Svingen

Bäckhalla
Stora Baden

backen

Uppstugan
Östra Uggelsäter Kullen Kroken
Bastulyckan
Ängskogen
















Tårsta
Lilla Rässholmen





Svarte port

Amnerud

Norra Skane
Skanfälterud
Hällsberg

Uggleberg



Amnerudstorp


Mellantorp



Tallåsen Vålet

Mösseberg
Charlottenberg

holmen

Nybyggerud

Kungsåsen

Åsen
Björkhagen
Byggningen Tolerud


Bäck



Krokstad










Duva



Tegelbruket

Rosendalen

Rosenlund





Sulegärdet

By

LillbergetNolhagen
Klockarhagen
Västra Uggelsäter













Lundby
Bråten
Knistad



Mossen

Getebols- holmen



Jonsrönningen

Sjönnebol

Hamnåsarna



Hildelund

Galtane



Knäppa



Edhem

Åsen





Ulrikelund

Svansbol

Järpås













Bräcka

Ask

Skansen












Sulebråten

Ramtorpet



Solhem

Lidaholm Anniberg

Södra Ny
Björkhagen

Ramstad



Sulerud



Kristineberg Falkenborg

Västergården



Kyrkerud

Hällbostad

Hagen







Bengtsbol Fridhem

Sjömyren

Kvarntorp

Karlslund
Högfälterud

Hagaberg



Klippan

Bredene









Sund

Säffle gård


Tibble

Mellgården

Takene
Tilderud



Sandbacken

Kyrkerudslunden

Södra



Dalarne









Tuvan
Sund



Rapperud
Ängen Getebol





Furulund





kullen Kallkälldalen
Lerdalen

Norelund
Guttane
Björkhagen

Fridhem Högerud

Sund

Villan





Haget

Högerud

Södra Hög





Eriksberg
Järnbol

Hagaberg
Fredrikslund

Mosslyckan
Björnmyren

Norra Hög
Kyrketorp

Åsen
Västerås

Sund



kerud

Norrgården
Gatan
Våle

Hagen

Våletorp





Lermans-





Sundstorp

Höglunda

Samrönningen
Västra Höglunda
Dammyren

kerud

Hagalund

Bråten
Skåperud

Treabackarna



Rönningberget

Rolfserud



Billerud
Kyrkmyren
Trollskogen
Dunderhagen
Lugnadal

Lerbyn

Hoggstret



Nordgärdet

Gösta

Uron











berg

Rönningen Ljungmon



Villa
Billerud Säffle

Starrdalen

Grorud

Vålängen

Toverud

Hagen

Ladbråten

Gubbråten
Rotrönningen

Lerbyåsen

Hansa



Rolfserudstorp





Älvängen





Annelund

Oxåsen



Flåhacket



Kråkerud



Bräckan





Återslöp

Smärsfälterud

Kanan

























Gunnarsbol
Framnäs
Johannelund

Dalsbacken



Svaneholm och Värmlands Nysäter, dricksvattnet till Svaneholms samhälle hämtas vid Krubbenäs, som har haft ett skyddsområde sedan starten 1989. Här pumpas grundvatten ut i naturliga sandfilter, innan det åter pumpas upp.
Värmlands Nysäter försörjs för närvarande med grundvatten.
Den nuvarande täkten har efter utredning konstaterats inte kunna
få skyddsområde på grund av dess läge.
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Säffle stad och Värmlandsbro, försörjningen av dricksvatten
för Säffle stad och Värmlandsbro, sker via Säffle vattenverk.
Vattnet tas från Vänern, ca en mil söderut från Säffle, två km ut i
Vänern på ca 30 meters djup. Uttaget ligger mycket skyddat från
samhällets påverkan och har hållit en hög och jämn kvalitet.

Stora Rässholmen



Rässudden

Barås



Hjälleskate



Persholmen



fritidsområde

Lakeskär

Ankland
Mörtholmen
Lill-Piken
Oxholmen
Komperudsholmen

Skaten
Bösshamnen

Ladbacken

Komperudsåsen



Kalvön

Torretopp

Entorvan
Södra Prästön

knaggenHälleHårvantarna
Gåsenacken
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Svaneholm och Värmlands Nysäter, ett vattenskyddsområde
finns sedan starten 1989 vid Krubbenäs i Svanskog.
Värmlands Nysäter har för närvarande inget vattenskyddsområde men det pågår en utredning av ny täkt och framtagande av
vattenskydd för denna.
Kommunala avloppsreningsverk
Kommunen har tre allmänna avloppsanläggningar. Avloppsreningsverk för Säffle och Värmlandsbro är placerat i Säffle. Det
renade vattnet leds till recipienten Byälven. Även i Svaneholm
och Värmlands Nysäter finns kommunala avloppsreningsverk.
Recipienter för det renade vattnet är här Östersvan respektive
Byälven.
Vattenskyddsområde för Svaneholm
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Säffle stad och Värmlandsbro, ett vattenskyddsområde för vattentäkten finns sedan starten 1982. Nya krav i miljöbalken gör
att det nu ses över och ett nytt är under framtagande.
Reservvattentäkter finns att tillgå ifall något oförutsett skulle
inträffa i kommunen.



Maran

Dag- och spillvatten samt risk för översvämningar
Allt vatten som rinner över markytan i en tätort är dagvatten.
Dagvattnet leds från tätorterna till närliggande vattendrag. Vattnet kan innehålla föroreningar som näringsämnen, försurande
ämnen, oljor och tungmetaller.
Spillvatten eller i dagligt tal avloppsvatten bör ledas i separata
duplicerade system. I många kommuner finns fortfarande kombinerade ledningar, där både spillvatten och dagvatten konkurrerar om platsen. Vid kraftiga skyfall kan detta bidra till källaröversvämningar. Det har visat sig att även helt separerade system
drabbas av inträngande vatten vid de enorma skyfall vi drabbats
av på senare år.
Säffle stad och Svaneholms tätort har drabbats av källaröversvämningar.
Vissa områden i exempelvis Sund, Annelund och Norelund
har varit speciellt drabbade. Genom utredningar skall lämpliga
åtgärder för att lindra effekterna av skyfall tas fram.
Ca 80 % av vårt avloppsnät är duplicerat i Säffle stad och Värmlandsbro tätort. Saneringsplan har tagits fram under 2012 där
prioriterade åtgärder presenteras.
Det kommunala ledningsnätet består av ca 13 mil ledningar.
Medelåldern på nätet är hög för samtliga kategorier vatten. Det
innebär att en allt högre förnyelsetakt kommer att krävas i framtiden.

Prioriterade frågor:
• Kommunen ska fortsätta sitt arbete med vattenskyddsområden samt ta ställning till vilka reservvattentäkter som bör
finnas och skyddas.
• Kravet på invallning vid höga vattennivåer bör utredas.
• Dagvatten vid skyfall ska kunna ledas rätt och minska vattensamlingar i samhället.
• Vid all form av utbyggnad, nyetablering måste granskning
av dagvattentillskott analyseras med avseende på översvämningsproblematik.
• Målmedvetet arbete med att förnya befintligt ledningsnätet
för spill- och dagvatten
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STRANDSKYDD
För att ge allmänheten tillgång till stränder och för att skydda
växt- och djurliv gäller strandskydd vid sjöar och vattendrag.
Med vattendrag menas i detta sammanhang älvar och åar som
ritats med två streck på Lantmäteriets topografiska karta i skala
1:50 000.
Strandskyddet omfattar generellt land- och vattenområden intill
100 meter från strandlinjen vid normalt vattenstånd. Därutöver
kan länsstyrelsen besluta att utvidga strandskyddet till som mest
300 meter, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften. I Säffle kommun är nuvarande strandskydd för
nästan alla sjöar utökat till 150 meter. Några få strandremsor har
200 respektive 250 meters strandskydd.
Länsstyrelsen i Värmland håller för närvarande på med en översyn och omprövning av det utökade strandskyddet i länet.
Vad gäller inom strandskyddsområden
Inom strandskyddsområde får inte nya byggnader uppföras eller
åtgärder vidtas som väsentligt ändrar livsvillkoren för djur och
växter. Befintliga byggnader får inte ändras eller användas på
annat sätt om det hindrar allmänheten i strandskyddsområdet.
Det sistnämnda gäller även anläggningar. Byggnader och anläggningar som behövs för jord- och skogsbruk och måste ligga
inom strandskyddsområdet, är undantagna från strandskyddet.
Kommunen kan ge dispens från strandskyddet om det finns särskilda skäl. Exempel på särskilda skäl kan vara komplettering av
byggnad på redan ianspråktagen tomtmark, placering av byggnad med större väg närmare sjön samt åtgärder för landsbygdsutveckling (LIS).
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Landsbygdsutveckling (LIS)
För att främja utvecklingen på landsbygden finns det möjlighet
att tillämpa ett differentierat strandskydd. Det gör det möjligt att
ta tillvara strändernas attraktionskraft för att utveckla landsbygden.
Kommunerna ansvarar för att i översiktsplan redovisa avgränsade områden där lättnaderna kan tillämpas, så kallade LIS-områden (områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge).
Säffle kommun redovisar ett 30-tal områden som anses lämpliga
för att stimulera en positiv landsbygdsutveckling. Föreslagna
områden motsvarar 14 km strand eller 0,9% av den totala strandlängden i kommunen. Detta redovisas i en separat bilaga till
denna översiktsplan.
ÖVERSIKT LIS-OMRÅDEN
Utredningsområde för
LIS-områden
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ENERGI
Säffle kommun har bestämt sig för att ta sitt ansvar för att
begränsa klimatpåverkan. Detta ska bl a ske genom att minska
energianvändningen och övergå till förnyelsebara energikällor.
Säffle kommun vill vara en vägvisare för andra och därmed
skynda på utvecklingen i ett större perspektiv. För att lyckas med
arbetet är samarbete med näringsliv, kommuninvånare, andra
kommuner och aktörer nödvändigt.
Inriktningsmålet är att Säffle ska bli en fossilbränslefri kommun
som är självförsörjande på förnyelsebar energi och el. Målsättningen är att kommunkoncernen uppnår detta år 2025 och kommunen som geografiskt område 2030.
Klimatplan
Säffle kommun har tagit fram en Klimatplan som sammanfattar
energifrågorna i kommunen samt anger mål och delmål. Klimatplanen antogs av kommunfullmäktige april 2009.
Ett antal delmål för kommunkoncernen har satts upp för åren
fram till 2015. Då delmålen uppnåtts innebär det att kommunkoncernens totala energianvändning kommer att minska med 23
% från 47 GWh till 36GWh år 2015. De fossila koldioxidutsläppen kommer att minska med mer än 70%, från 4 600 ton till
1 300 ton år 2015.
Strategiska energinätverk
Energimyndigheten har flera satsningar på att strukturera och
vägleda kommuner i Sverige på energiområdet. Säffle kommun
deltar för närvarande i två projekt, ”Uthållig kommun” samt i
”Statliga stöd för energieffektivisering i kommunerna”.
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Säffle kommuns klimatplan

Vindkraft
I Säffle kommun finns flera områden med goda vindförhållanden
för vindkraft. Kommunen antog 2009 en vindkraftplan genom
ett tematiskt tillägg till 1990-års översiktsplan.
I december 2012 kom Energimyndigheten med ett förslag till
uppdatering av riksintresseutpekande för vindkraft. För Säffles
del innebar förslaget att endast ett område i Vänern föreslogs
som riksintresseområde.
I september 2013 kom dock Energimyndigheten med ett nytt
remissförslag som för Säffles del blev en helomvändning igen.
Förslaget innebär att stora delar av 2008 års riksintresseutpekande åter är aktuellt. I det nu gällande riksintresseutpekandet
från 2008, omfattas stora delar av Värmlandsnäs och ett område
i Svanskog socken.
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Energimyndighetens förslag till nya riksintresseområden för
vindkraft planeras att beslutas vid årsskiftet 2013/14. När Energimyndigheten beslutat om nya riksintresseområden, avser
kommunen att se över vindkraftplanens aktualitet.

GODKÄND AV MB 2009-09-11
ANTAGEN AV KF 2009-09-28
LAGA KRAFT

2009-10-26

Säffle kommuns vindkraftplan

Försvarsmakten beslutade 2010 vilka områden runt de militära
flygplatserna som måste vara fria från höga objekt (bl a vindkraftverk) av flygsäkerhetsskäl. Säffle kommun omfattas på
södra delen av Värmlandsnäs av ett s k stoppområde från Sotenäs flottiljflygplats.
Nästan hela kommunen berörs av MSA-ytan för Karlstad flygplats vilket innebär höjdbegränsningar för ex. vindkraftverk.
För närvarande finns det två större vindkraftverk uppsatta på
Värmlandsnäs samt några mindre verk. Flera vindkraftparker
med 10-12 verk planeras och de har kommit en bra bit i tillståndsprocessen.
Biogas
Flera jordbrukare på Värmlandsnäs planerar för en anläggning
för framställan av biogas. Ännu finns ingen färdig anläggning i
kommunen.
I Säffle stad planeras en tankstation för transportsektorn. Anläggningen har bygglov men byggnadsarbetet har ännu inte
påbörjats.
Biobränsle
I kommunen finns det gott om skogsråvara för biobränsle. Det
finns två tillverkare av bränslepellets i kommunen. Verksamma
entreprenörer för flisning av skogsråvaran finns också i kommunen. Flisen säljs sedan vidare till olika värmeverk i regionen.

Försvarsmaktens utpekade område som måste
vara fria från höga objekt (t ex vindkraftverk)

Fjärrvärme
Säffle stad har en väl utbyggt fjärrvärmenät som drivs av Säffle
Fjärrvärme. Bolaget ägs till 49 % av Säffle kommun och 51 %
av Värmevärden. Bolagets kunder utgörs av bostäder, lokaler
och ett antal industrikunder.
Solenergi
Värmlandsnäs och särskilt den södra delen är bland de områden
som har flest antal soltimmar i Sverige. Här tittar man på att
utnyttja det för energiproduktion.
Det kommunala fastighetsbolaget Säfflebostäder har exempelvis
investerat i solfångare för varmvattenproduktion vid Björkbacken äldreboende.

48

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Vattenkraft
Några mindre vattenkraftverk finns i de västra och norra delarna
av kommunen. Kraftverken finns vid följande platser; Mörås,
Svaneholm, Långserud Viksfors, Långseruds-Backa, Kålsäter,
Aspen, Blixbol, Björnö. Dessutom finns ett 20-tal dammar i
kommunen.
Elförsörjning
Stamnätet berör kommunen i form av tre 400 kV ledningar. Två
som korsar kommunen i nord-sydlig riktning samt en som korsar
kommunens norra del. Dessa ledningar ägs av Svenska Kraftnät.
Det regionala högspänningsnätet med ledningar om 50-130 kV
ägs av Vattenfall och av Fortum i de norra delarna av kommunen.
I samband med planering av vindkraft på Värmlandsnäs och
andra platser i kommunen projekterar Vattenfall nya ledningar
i området. Ledningarna kan utföras som luftledningar eller som
markkabel.

Kartan visar åtta mindre vattenkraftverk i
Säffle kommun

För att minimera olycksrisken vid
flygbesiktningar bör det horisontella
avståndet till kraftledning uppgå till
minst 100 meter för:
•
•

vindkraftverk med en höjd av
högst 50 meter
master med en höjd av högst 50
meter utan stag

samt ett avstånd av 200 m till kraftledning för:
•
•

vindkraftverk högre än 50 meter
master med en höjd över 50 meter
och alla master med stag

Prioriterade frågor:
• Kommunens Klimatplan från 2009 ska följas upp och nya
mål ska därefter föras in i en reviderad plan.
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JORD- OCH SKOGSBRUK
Av Säffle kommuns yta är i dagsläget ca 17 % jordbruksmark
och ca 65 % skogsmark. Jord- och skogsbruksföretagen är grunden för en levande landsbygd och har stor betydelse för utveckling av landsbygdsturism och friluftsliv.
Jord- och skogsmark är av nationell betydelse. Detta finns bl a
återgivet i miljöbalkens hushållningsbestämmelser 3 kap. 4 §.
Jordbruk
Större sammanhängande och bördiga jordbruksområden finns
framförallt på Värmlandsnäs och i Gillbergadalen. I övriga delar
dominerar skogen med inslag av mindre jordbruksområden.
Jordbruksföretagen sysselsätter i dagsläget cirka 130 personer.
Strukturomvandlingen inom jordbruket innebär att antalet företag blir färre men större.
Enligt Miljöbalken ”Får brukningsvärd jordbruksmark endast tas
i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt genom att
annan mark tas i anspråk.”
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Skogsbruk
Skogsnäringen har alltid haft stor betydelse i kommunen och har
det fortfarande. Det finns cirka 79 000 ha skogsmark i kommunen och omkring 1 700 skogsägare.
Säffle kommun äger cirka 1 000 ha skogsmark. Delar av denna
mark är s k tätortsnära skog. De tätortsnära skogarna är ofta
flitigt besökta och kräver därför speciell hänsyn till friluftslivets
intressen.
Skogsstyrelsen har ett distriktskontor i Säffle.
Ett massa- och pappersbruk finns i Säffle, Nordic Paper Seffle
AB, med cirka 250 anställda. Hällsbäck såg i Gillberga är enda
sågverket i Säffle kommun
Enligt Miljöbalken ska ”skogsmark som har betydelse för skogsnäringen så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
försvåra ett rationellt skogsbruk.”

Rekommendationer;
• För att mildra effekterna av strukturförändringar inom jordoch skogsbruket ska etablering av andra verksamheter på
landsbygden uppmuntras och stödjas.
• I kommande revidering av kommunens skogsbruksplan bör
aspekterna med de tätortsnära skogarna tas med.
• Kommunen ställer sig positiv till att stycka av större bostadsfastigheter med möjlighet till exempelvis viss djurhållning och tillgång till egen bränsleved.
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MILJÖ- OCH RISKFAKTORER
Det är grundläggande för all planering att inte bygga hus och
anläggningar som innebär att människor utsätts för uppenbara
risker för sin hälsa och säkerhet.
Brand- och räddningstjänst
Räddningstjänsten i Säffle kommun består av en heltidsstation i
Säffle samt deltidsstationer i Värmlands Nysäter och Svanskog.
Totalt är 10 personer i beredskap dygnet runt.

Släck- och räddningsbil

Räddningstjänsten har gemensam ledningsorganisation med
Arvika och Eda.
Räddningstjänsten arbetar för säkerhet och trygghet i hela kommunen (1221 km2) och arbetar både för att förebygga olyckor
och att skadeavhjälpa olyckor som ändå inträffat.
Risk och sårbarhetsanalys
Säffle kommun har en risk- och sårbarhetsanalys som togs fram
under 2012. Analysen ska ge politiker, ansvariga tjänstemän,
företag och allmänhet en så rättvisande bild som möjligt av de
risker som finns i kommunen. Detta för att kunna göra effektiva
insatser när större olyckor inträffar samt ge förutsättningar för
en bra framtida samhällsplanering.
Analysen innehåller uppgifter om kommunens riskbild t ex störningar i elförsörjning, elektroniska kommunikationer, dricksvattenförsörjning, transportsystem (väg och järnväg), spridning av
kemiska ämnen, våld och hot mot samhällsfunktion och demokratiska värden, brand i farlig verksamhet eller samlingslokal,
trafikolycka, översvämning.
Farligt gods
Farligt gods transporter är ur säkerhetssynpunkt en uppmärksammad del av trafiken. Kommunen har tre vägar som är rekommenderade färdvägar för farligt gods, E 18, E 45 och Lv 175
samt på järnvägen Norge/Vänerbanan. Mindre transporter går på
vägen mellan E 18 och E 45 genom Svanskog. Dessutom förekommer transporter till bensinstationer inom tätorten.

Kartan visar vägar, järnväg och uppställningsplatser för farligt gods inom Säffle kommun
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Översvämningar
Vid all planering måste hänsyn tas till förhöjda vattennivåer. Det
föreligger översvämningsrisk i låglänta områden längs Byälven
och Vänernkusten.
Vid Vänerns och Byälvens höga vattenstånd hösten 2000 (Vänerns nivå 45,67, RH 00) kunde bl a nedanstående effekter
bedömas;
•
•
•
•

Gymnasieskolan, båthus, båtuppställningsplatser samt ett 10tal byggnader i Säffle, delvis översvämmade.
Delar av spill- och dagvattennätet i kommunen översvämmas.
Vissa vägar och järnvägar fick problem.
Flera enskilda avlopp har problem med rening och funktion.

Aktuella rapporter
Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland har i december
2011 tagit fram en handbok ”Stigande vatten. En handbok för
fysisk planering i översvämningshotade områden”. Handboken
visar att planering och design kan skapa en helhetssyn som syftar till att minska risken för negativa följder av översvämningar
i länen.
I rapporten finns markanvändningsdiagram indelade i fyra
översvämningszoner. För Säffles del varierar planeringsnivåerna
för Vänern mellan 46,23 och 47,01 meter över havet (RHOO),
beroende på typ av markanvändning.
För Byälven finns en rapport ”Översiktlig översvämningskartering längs Byälven” från 2002 som dåvarande Räddningsverket
tog fram. Karteringen visar på olika översvämningsscenarier
längs Byälven. Totalt redovisas 65 tvärsektioner.
Höjdinventeringar
Under 2010 genomfördes en höjdinventering på samtliga byggnader längs Byälven, Harefjorden och Glafsfjorden mellan
Arvika och Säffle.
Inventeringen finns tillgänglig kommunkontoret och innehåller
uppgifter om sockelhöjd, foton mm. (RH 2000)
Höjdmätning (lacerscanning) har utförts längs delar av Byälven.
(RH 70)
I samband med planarbete eller lokaliseringsprövningar i strandområden ska risken för översvämningar beaktas. Ovannämnda rapporter ger vägledning.
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Ras och skred
På uppdrag av Statens Räddningsverk (nuvarande MSB) genomförde Bohusgeo 1996 en inventering av riskerna för skred
inom Säffle kommun. Fem områden - Säffle stad, två i Värmlandsbro, Värmlands Nysäter och Kättebacka är upptagna i
denna inventering. Den fullständiga utredningen finns på kommunkontoret.

Skred- och rasriskområden i Säffle kommun

I områden med ras- och skredrisk eller i anslutning till sådana
områden ska lokalisering av nya byggnader, vägar och andra anläggningar föregås av detaljerad geoteknisk utredning.

Strålning
Magnetfält finns ständigt omkring oss. Det är starkast närmast
källan, till exempel kring kraftledningar eller omkring elektriska
apparater, men styrkan avtar snabbt med avståndet. Ju starkare
ström som används, desto starkare magnetfält. Trots mångårig
forskning går det inte att ge ett säkert svar på om magnetfält kan
orsaka cancer i miljöer där vi normalt vistas. Oberoende studier
indikerar emellertid ett samband mellan exponering av magnetfält som ligger över det normala under barnaåren och en något
ökad risk för leukemi. Strålsäkerhetsmyndigheten liksom Boverket och Socialstyrelsen går därför ut med rekommendationen att
vi ska undvika att placera nya bostäder och skolor nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält samt att vi ska sträva
efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses
normalt i hem och skolmiljöer.
Broschyr som beskriver magnetfält och hälsorisker som är framtaget av Arbetsmiljöverket,
Boverket, Socialstyrelsen, Elsäkerhetsverket
och Strålsäkerhetsmyndigheten. Broschyren
finns tillgänglig på myndigheternas webbplater.

Strålning förekommer även från våra mobila telekommunikationssystem.
Strålsäkerhetsmyndigheten har kartlagt strålningsnivåer i anslutning till basstationer. Direkt framför sändarantennen förekommer förhöjda nivåer men i områden där allmänheten vistas är
strålningsnivåerna låga. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer
därför att exponeringen från basstationer inte orsakar några
skadliga hälsoeffekter och inte innebär några risker från strålskyddssynpunkt.
I samband med planering av ny bebyggelse tillsammans med försiktighetsprinciperna tillämpas också Svenska Kraftnäts magnetfältspolicy med schablonvärden för en maximerad årsmedelströmlast för att
bedöma vilket avstånd som krävs för att innehålla ett visst magnetfältsvärde.
Därför är det viktigt att ny bebyggelse där människor vistas varaktigt placeras minst 80 meter från en 220 kV – ledning respektive 130
meter från en 400 kV – ledning.
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Verksamheter med miljöpåverkan
I kommunen finns ett antal industriverksamheter med miljöpåverkan av varierande grad. Det finns ett sulfitpappersbruk i
anslutning till Säffle stad och i Svaneholm finns ett bruk med
kartongtillverkning.
Verkstadsindustrin är välutvecklad med bl.a. tillverkning av
ventiler och mätutrustning för processindustrin. I kommunen
finns även företag inriktade på styr och reglerteknik för processindustrin. Inom fordonssidan finns en större tillverkning av busskarosser. Inom ytbehandlingsområdet finns varmförzinkning,
elektrolytisk ytbehandling och lackering.
På landsbygden har vi många större jordbruksverksamheter med
svinproduktion, mjölk- och köttproduktion samt spannmålsodling. Omgivningspåverkan från lantbruks och industriverksamheter handlar om läckage av näringsämnen, lukt, bullerstörningar, utsläpp till luft och vatten o.s.v.
En del av miljöfarliga verksamheter inom Säffle kommun kräver
skyddsavstånd till bostäder på grund av risker och störningar
med hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet. Gemensamt för dessa
verksamheter är att ingen av dem är så pass farlig att skyddsavståndet till bostäder överskrider 200 meter enligt Boverkets
generella rekommenderande skyddsavstånd i boken ”Bättre plats
för arbete.”

Verksamheter med miljöpåverkan
A och B anläggningar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nordic Paper Seffle AB
Svanskog Bruk AB
Säffle Förnickling AB
Säffle Avloppsreningsverk
AB Säffle Varmförzinkning
AB Somas Ventiler
Säffle Fjärrvärme AB
Bergtäkt Bollsbyn
Bergtäkt Snåre Tveta Äsketan
Bergtäkt Skane
Hidéns Lantbruk AB
Per Edlund, Skane Gård
Suggringen i Säffle AB

Riskbilden måste alltid utvärderas mer grundligt i eventuella kommande detaljplansarbeten, då verksamheterna i området ändrar karaktär, innehåll, flyttas, läggs ner eller att nya verksamheter startar
upp.

Förstorning över Säffle stad
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Förorenade områden
Tidigare industriverksamheter kan genom oförsiktighet eller
okunskap ha förorsakat markföroreningar.
I och med ökade kunskaper och högre miljöambitioner har vi
idag fått kunskap om många förorenade områden.
Länsstyrelsen bedriver ett systematiskt arbete för att kartlägga
områden där industriverksamheter med kända risker för markförorening bedrivits. Inom Säffle kommun har ca 130 verksamheter registrerats, varav 5 har placerats i högsta riskklass
och 17 i näst högsta riskklass. Vid några av de mest förorenade
områdena har markundersökningar påbörjats. De flesta riskklassade objekten har bedömts enbart utifrån den verksamhet som
bedrivits, där saknas kunskap om den faktiska omfattningen av
eventuell förorening.
Vidare finns några nerlagda deponier samt bensinstationer som
ännu inte registrerats i länsstyrelsens register.
Vid byggnation eller markarbeten på fastigheter med misstänkt förorening ska förekomst av markföroreningar utredas.

Förorenad områden med konstaterad förorening
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Pressaren 5, verkstadsindustri
Nordic Paper Seffle AB
Långviken, industrideponi
Svanskogs bruk
Kolsäters sågverk
Sillingsfors såg
Hällsbäcksågen
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Deponier
Inom kommunen finns ett 10-tal nedlagda kommunala deponier
som avslutades i samband med kommunsammanslagningen
och ersattes med en för Säffle och Åmåls kommuner gemensam
deponi vid Östby i Åmåls kommun.
I kommunen finns även fem avslutade industrideponier.

Nedlagda deponier
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Häljebol
Södra Ed
Värmlands Nysäter
Västbro
Värmlandsbro
Svanskog gamla industritippen
Svaneholm
Svanskog nya industritippen
Säterivägen Kv Bonaren
Säterivägen (kommunens förråd)
Krokstad slamdeponi
Krokstad
Duse
Södra Averstad
Kocklanda industrideponi
Hällsbäcks såg barkdeponi
Sillingsfors såg barkdeponi

Förstorning över Säffle stad

Berg- och grustäkter
Idag finns 8 pågående berg- och grustäktsverksamheter med
tillstånd från länsstyrelsen. Dessutom finns det ett antal mindre
så kallade husbehovstäkter där markägare tar material för fastighetens eget behov. Inom kommunen finns många spår av tidigare
grustäktsverksamhet.
Naturgrusavlagringar är viktigt för dricksvattenförsörjning, energilagring och för fortsatt bevarande av natur- och kulturlandskap. Tillgången på naturgrus är begränsad och användningen av
naturgrus måste minska, bl.a. för att kunna uppnå miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet.

Kartan visar täktverksamheter i Säffle kommun
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Kommunens inriktning är därför att värna om naturgrusförekomster genom att främst använda material från materialåtervinningsverksamheter och bergkrossprodukter eller andra alternativa ersättningsmaterial. Täkttillstånd lämnas av länsstyrelsen i
samråd med kommunen och andra berörda. Vid tillståndsgivning
styrs idag mot bergtäkter.
Områden som är lämpliga för bergtäkt kring Säffle tätort redovisas i Rapport 1992:11, Krossbergsinventering för Arvika, Säffle,
Karlstads, Kristinehamns och Filipstads tätorter. Inför en framtida materialförsörjningsplan bör dessa områden åter bedömas
för att avgöra om de fortfarande kan reserveras som lämpligt
område för bergtäkt. Övergripande masshushållningsplanering
bör genomföras av länsstyrelsen som är samordnare över kommungränserna.

Avfallshantering
Avfall skall tas om hand och behandlas på ett så miljövänligt och
kostnadseffektivt sätt som möjligt. Kommunen arbetar i enlighet med gällande regelverk kring återvinning, avfallsminimering
etc. Under 2012 avser kommunen att ta fram en ny avfallsplan
för Säffle kommun
Tillsammans med Åmåls kommun drivs en gemensam återvinningscentral, Östby miljöstation. Där kan kommunernas medborgare lämna grovavfall och farligt avfall och även få information om källsortering och hur avfallet tas om hand. På området
ligger en tidigare deponi för hushållsavfall och icke farligt
industriavfall. Deponin är i ett avslutningsskede och skall vara
sluttäckt år 2022.
I kommunen finns 11 stycken återvinningsstationer, 5 stycken i
tätorten och 6 stycken på landsbygden.
Kommunen har som mål att till år 2015 ha minskat mängden
hushållsavfall till 240 kg/person och år, från dagens 255 kg/person och år samt att minska mängden förpackningsavfall i hushållsavfallet, år 2009 var andelen 26%.
Samverkan
Kommunen deltar i nätverket Avfall Värmland samt i det lokala
nätverket i västra Värmland där Årjäng, Eda, Arvika och även
Åmåls kommun deltar. Genom att samarbeta kring avfallsfrågorna så har en liten kommun större möjligheter att ligga i framkant
när det gäller dessa frågor.
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Omgivningsbuller
I dagens samhälle är buller ett stort miljö- och hälsoproblem.
Med buller menas allt icke önskvärt ljud.
Buller från vägtrafiken är den enskilt största bullerkällan i
bostadsmiljöer. Genom kommunen går två Europavägar E18
och E45 dessutom finns det ett stort antal vägar med varierande
trafikintensitet.
Järnvägen genom kommunen har fått en upprustning och inriktning mot godstrafik vilket medfört ökade störningar nattetid.
I anslutning till industriverksamheter förekommer bullerstörningar från processer och ventilationsfläktar.
Det finns fem skjutbanor i kommunen Säffle pistolskyttebana,
Värmlands Jaktskytteklubb i Valdersrud, Finnsjö skjutbana,
Säffle Skytteförening By och Lönnskogs skytteförening samt
två motorbanor Kocklanda Motorcrossbana och Folkracebana
vid Krokstad.
Trafikverket arbetar med bullerfrågan och har erbjudit fastighetsägare bullerdämpande fönster enligt sina åtgärdsprogram.
Naturvårdsverkets riktvärden för trafikbuller och Boverkets
allmänna råd 2008:1 – ”Buller i planeringen” ska beaktas vid
planering av nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur.

Riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur är:
– 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
– 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
– 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
– 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad
– För utomhusnivån avses för flygbuller FBN 55 dBA.

Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör man ta hänsyn till vad som är tekniskt möjligt och
ekonomiskt rimligt. Om det inte går att reducera utomhusnivån
till riktvärdena bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte
överskrids.
Vid åtgärd i järnväg eller annan spåranläggning avser riktvärdet
för buller utomhus 55 dBA ekvivalentnivå vid uteplats och 60
dBA ekvivalentnivå i bostadsområdet i övrigt.
Mätning, utvärdering och rapportskrivning om vibrationer från
järnväg ska följa normen för svensk standard, SS 460 48 61,
fastställd 9 september 1992 (ref. 8).

Kartan visar fem skjutbanor och två motorbanor i Säffle kommun

Skjutbanor och motorbanor
1. Säffle pistolskyttebana
2. Säffle skytteförening By
3. Värmlands Jaktskytteklubb i Valdersrud
4. Lönnskog skytteförening
5. Finnsjöns skjutbana
6. Kocklanda Motorcrossbana
7. Folkracebana vid Krokstad
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Radon
En översiktlig markradonundersökning gjordes 1989 i Säffle
kommun. Den resulterade i en rapport och en markradonriskkarta. Ett antal områden har pekats ut som högriskområden,
dessutom anges ett antal områden som eventuellt kan vara högriskområden. (se karta på nästa sida)
Undersökningen är inte gjord med tillräcklig noggrannhet för att
ensam användas som underlag för bedömning av radonrisken,
utan får ses som en indikation på var områden med en förhöjd
risk finns.

Kommunen ska tillämpa Strålsäkerhetsmyndigheten, Boverkets och
Socialstyrelsens råd i samband med detaljplaneläggning och nybyggande.
För alla bostäder oberoende av när de är byggda gäller att riktvärdet 200 Bq/m3 rumsluft inte bör överskridas samt 1000 Bq/l för
grundvatten.
Huvudrekommendationen är att alltid bygga tätt mot marken och
kommunen rekommenderar att radonmätningar ska utföras i nya
byggnader och efter ombyggnader.

Miljökvalitetsnormer
Miljöbalkens miljökvalitetsnormer reglerar föroreningsnivåer
eller störningsnivåer som inte får överskridas med hänsyn till
människors hälsa eller miljön. Det finns miljökvalitetsnormer för
luftföroreningar, vattenkvalitet och bullerstörningar.
Vid planarbete ska miljökvalitetsnormerna beaktas och ingen ny
verksamhet som leder till överskridande av miljökvalitetsnormen får tillkomma. Vid överskridande av en miljökvalitetsnorm
ska åtgärdprogram upprättas.
Vid planarbete och prövning av nya verksamheter ska miljökvalitetsnormerna beaktas.
Kommunen avser delta i ett samarbete mellan Värmlandkommunerna för att gemensamt mäta och bedöma luftkvaliteten i
tätorterna.
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Översiktlig markradonundersökning
Undersökningen är inte gjord med tillräcklig
noggrannhet för att ensam användas som
underlag för bedömning av radonrisken, utan
får ses som en indikation på var områden med
en förhöjd risk finns.
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RIKSINTRESSEN
Enligt Plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för ändamål som de är mest lämpade för. Miljöbalkens tredje
och fjärde kapitel innehåller grundläggande bestämmelser för
hushållning med mark och vatten som ska tillämpas vid planläggning och lokalisering av bebyggelse.
Dessa bestämmelser preciserar vissa slags mark- och vattenområden som är av allmänt värde för friluftslivet, naturvård, kulturmiljö, vägar, järnvägar och anläggningar för energiproduktion.
Översiktsplanen ska redovisa hur kommunen avser tillgodose
riksintressena och särskilt lyfta fram konflikter mellan olika riksintressen och andra allmänna intressen som kan uppstå.

Riksintresse för Naturvård (3 kap 6 § MB)
Områden av riksintresse för naturvården ska representera huvuddragen i svensk natur, belysa landskapets utveckling och visa
mångfalden i naturen.
Nedan ges kortfattade beskrivning och rekommendation av respektive område.
Finnsjön-Aspen (N 46)
Området har flera skiftande landskapstyper från tämligen opåverkade till helt kulturbetingade biotoper med kuperad barr- och
lövskogsnatur i ett sprickdalslandskap. Dessa förutsättningar har
skapat ett livsutrymme för flera sällsynta och känsliga arter, det
har bidragit till att flora och fauna är ovanligt rik och de landskapsestetiska värdena är mycket stora.
I norra delen vid Gillertjärn finns bland annat ett rikt bestånd av
idegran. Några mindre delar av riksintresseområdet omfattas av
naturreservat och Natura 2000-område (Habitatdirektivet).

Riksintresse för Naturvård, Finnsjön-Aspen
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Rekommendation:
Vissa lövskogsområden, framförallt längs vattendragen och naturskogsområden bör inte utsättas för skogliga åtgärder. Skogsbruk på övrig mark bedrivs med särskilda naturvårdshänsyn.
Kalkning av vattendrag bör ske för motverkande av försurningsskador. Lämplig vattenregim och vandringsmöjligheter
bör bibehållas i vattendrag med särskilt känsligt och värdefullt
djurliv. Ny bebyggelse bör anpassas till de landskapsestetiska
och kulturhistoriska värdena.
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Gillbergadalen (N 47)
Området ligger i ett kulturlandskap som hävdats under mycket
lång tid. Av särskilt intresse är de stora arealerna med betad
strandäng. Våtmarker av olika slag dominerar i landskapet som
har särskilt stor betydelse som rastlokal för andfågel och vadare.
Häckfågelfaunan är av intresse främst som utpostlokal mot nordväst för flera sydliga arter.
Delar av området omfattas av naturreservat och Natura
2000-område (fågeldirektivet). Del av området ingår i länsstyrelsens program för bevarande av odlingslandskapets natur- och
kulturmiljövärden samt i nationell bevarandeplan för odlingslandskapet.
Rekommendation:
Fortsatt jordbruksdrift med åkerbruk, ängsbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av landskapselement är en förutsättning för bevarande. Åtgärder som nedlagd eller minskat brukande och hävd av jordbruksmarker, igenväxtning , skogsplanering
på jordbruksmark, bebyggelseexploatering, täkt, vägdragningar
kan påverka områdets värden negativt.

Riksintresse för Naturvård, Gillbergadalen

Lurö-Millesvik (N 54)
Lurö- och Millesviks skärgårdar är ett stort sammanhängande
skärgårdsområde. Området är ostört, hyser intressant flora och
fauna och har goda förutsättningar för båtburet friluftsliv. Representativt odlingslandskap finns på Lurö.
Stora delar av området omfattas av naturreservat och Natura
2000-område samt ingår i referensområde för program för
övervakning av miljökvalitet (PKM). Del av området ingår i
länsstyrelsens program för bevarande av odlingslandskapets
natur- och kulturmiljövärden samt i nationell bevarandeplan för
odlingslandskapet.

Kommunens ställningstagande
Kommunens tolkning för Lurö-Millesvik (N54) innebär att
anläggningar och viss bebyggelse i kustområdet, vars syften är
att betjäna turismens och friluftslivets intressen, i vissa lägen
kan vara av sådan betydelse för bygden att en viss exploatering bedöms lämplig. Om det sker på ett sätt som inte påtagligt
skadar områdets kultur- och naturvärden.

Riksintresse för Naturvård, Lurö-Millesvik
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Segerstads skärgård (N 52)
Segerstads skärgård är en del av Vänerns unika sötvattenarkipelag som omfattar en del av norra Vänerns skärgårdsområden.
Skärgården omfattar flera ö-typer och naturtyper. Området
upplevs som oexploaterat. Öarna omfattas av naturreservat och
Natura 2000-område.
Kommentar:
Riksintresseområde omfattar en mycket liten del av Säffle kommun. Denna del omfattar mestadels yta i Vänern samt två små
öar, Talleskär och Orreholmen samt södra änden av ön Knipan.
Riksintresse för Naturvård, Segerstads skärgård

Stora Bör (SN 44)
Stora Bör är en stor sjö med kraftig vildmarkprägel. De många
öarna och den oregelbundna strandlinjen bidrar till upplevelsen
och variationen. Som en centralt belägen sjö av denna karaktär
har den få motsvarigheter i regionen. Sjön har ett intressant men
störningskänsligt fågelliv och bestånd av öring.
Rekommendation:
Bevarande av storöringbestånden förutsätter god vattenkvalitet
med höga PH-värde, fungerande reproduktionsområden och
skydd av lekfisk och ungar i lekälvarna. Utsläpp av gödande och
giftiga ämnen, byggnadsföretag och dämning inverkar negativt.
Öar, uddar och strandzoner bör lämnas orörda. I övrigt bör
skogsbruket bedrivas med stor hänsyn till naturvårdsintressena.
Riksintresse för Natur, Stora Bör

Kackerudsmossen
Kackerudsmossen är en medelstor koncentrisk mosse som är
representativ för den naturgeografiska regionen. Området ingår i
myrskyddsplan för Sverige.
Rekommendation:
Bevarandet av våtmarkens värde kräver att områdets hydrologi
skyddas mot dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt.
Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i
kantzoner bör ej utföras.
Riksintresse för Naturvård, Kackerudsmossen
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Summeln-Sjönsjö (N 48)
Sjöarna och dess strandzoner har en mångformig och allmänt rik
flora och fauna. Speciellt bör de lövrika strandzonerna med bl a
flera sumpskogstyper framhållas. Lövsumpsskogar är biologiskt
rika miljöer med inslag av flera ovanliga arter dessa biotoper har
en liten utbredning i landet.
Rekommendation:
Sump- och kärrskogen bör inte utsättas för skogliga åtgärder
eller andra ingrepp. Skogsbruk på övrig skogsmark med lövträd
bör bedrivas med särskilda naturvårdshänsyn. Vattenregimen bör
hållas på en för sump- och kärrskogens fortbestånd lämplig nivå.
Övergödningen och dess effekter bör begränsas, bl a genom vasslåtter speciellt efter strandpartier med mer minerogent betingade vegetationstyper.

Ekebråten, Lönnskog (N 71)
Representativ och kontinuerligt hävdad hackslåttäng (ca 2 ha).
Bland vegetationstyperna förekommer främst örtrik friskäng och
artrik gräs-/lågstarräng. Växtsamhällena i ängar och naturbetesmarker är mycket art- och individrika, och bland hävdgynnande
arter växer bland annat slåttergubbe, brudsporre, kattfot, darrgräs, loppstarr och jungfrulin.
Rekommendation:
Fortsatt jordbruksdrift med åkerbruk, ängsbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av landskapselement. Restaurering av
igenväxta områden. Områdets värden kan påverkas negativt av:
nedlagd eller minskat brukande och hävd av jordbruksmarker,
omarrondering av jordbruksmark, igenväxning, skogsplanering
på jordbruksmark, spridning av näringsämnen och gifter i ängar,
naturbetesmark och kring landskapselement, bebyggelseexploatering, täkt, nydikningar.

Riksintresse för Naturvård, Summeln-Sjönsjö

Lönnskog

Riksintresse för Natur, Ekebråten, Lönnskog
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Rustamossen
Rustamossen är en stor, relativt orörd koncentrisk mosse som är
representativ för den naturgeografiska regionen. Området ingår i
myrskyddsplan för Sverige.
Rekommendation:
Bevarandet av våtmarkens värde kräver att områdets hydrologi
skyddas mot dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt.
Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i
kantzoner bör ej utföras.
Riksintresse för Naturvård, Rustamossen

Ljusebjörksmossen, Brurmossen, Olsmossen m fl
Ljusebjörksmossen m fl bildar ett stort, mångformigt, relativt
orört myrkomplex. Den excentriskt välvda Brurmossen har
dessutom ett rikt fågelliv.

Riksintresse för Naturvård, Ljusebjörksmossen, Brurmossen, Olsmossen m fl
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Rekommendation:
Bevarandet av våtmarkens värde kräver att områdets hydrologi
skyddas mot dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt.
Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i
kantzoner bör ej utföras.
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Riksintresse för Kulturmiljö (3 kap 6 § MB)
Nedan ges kortfattade beskrivningar av värdeomdömen som
utmärker respektive område.
Västra Smedbyn (K 36)
Herrgårdsmiljön von Echstedtska gården är en av den svenska
profan arkitekturens bäst bevarade karoliner- och rokokoanläggningar. Herrgården uppförd 1762-64, flyglar, lusthus, avträde.
Interiörmålningar i manbyggnad och avträde. Park, omgivande
odlingslandskap.
Von Echstedtska gården utgör byggnadsminne enligt kulturminneslagen. Området omfattas av områdesbestämmelser.
Summeln

Rekommendation:
Ny bebyggelse inom riksintresseområdet bör prövas restriktivt.
Delar av parken bör restaureras.

Riksintresse för Kulturmiljövård, Västra
Smedbyn

Millesvik (K 37)
Ovanligt tät och formsammansatt fornlämningsmiljö från sten,
brons- och järnåldern. Mer än 200 gravar i flera gravfält och ensamlägen. Rösen, bl a ett av Sveriges största långrösen. Stensättningar med kal stenfyllning, högar, övertorvade stensättningar,
klumpstenar, domarringar, hällkistor. Ca 100 odlingsrösen. I området ingår även 1100-talskyrka och medeltida gårdslägen samt
Hjälleskate herrgård med nuvarande byggnader från 1800-talets
förra hälft.
Riksintresset Millesvik stämmer i stort med kulturmiljön Millesvik enligt kulturmiljöprogrammet för Värmlands län.

Rekommendation:
Ny bebyggelse inom riksintresseområdet prövas restriktivt. Kalavverkning eller omföring av jordbruksmark till skogsmark bör
inte ske.

Riksintresse för Kulturmiljövård, Millesvik
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Riksintresse för Friluftsliv (3 kap 6 § MB)
Nedan ges kortfattade beskrivningar av värdeomdömen som
utmärker respektive område.

Glaskogen (F 2)
Glaskogens specifika förutsättningar för friluftsliv är stora, glesbebyggda skogsområden med delområden som har särskilda natur- och kulturkvaliteter och en rikedom på klarvattensjöar och
vattendrag med rik och intressant fiskfauna. Välbyggt system av
vandringsleder och stor potential för turistiskt sportfiske.
Området ingår i Glaskogens naturreservat.

Björnklammen

Riksintresse för Friluftsliv, Glaskogen

Rekommendation:
Särskild hänsyn till naturmiljön måste tillämpas i det praktiska
skogsbruket. För att bevara områdets värden och dragningskraft
måste även besökare av olika kategorier mötas med en lämpligt
utbyggd service.

Norra Vänerskärgården (F 3)
Vänern har, med sin storlek, unika skärgårdsmiljöer och fiskbestånd, mycket stor betydelse som rekreationsområde för närboende och turister. Bad, båtsport och fritidsfiske är de viktigaste
aktiviteterna. Vänerns kanske främsta värde avseende på friluftsliv är den mycket stora potentialen för uppbyggande av en
sportfiskebaserad fisketurism.

Riksintresse för Friluftsliv, Norra Vänerskärgården
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Rekommendation:
Friluftslivets intressen prioriteras och området skall skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan skada natur- och kulturmiljön.
Kommunens tolkning av bestämmelserna innebär att anläggningar vars syften är att betjäna turismens och friluftslivets
intressen, i vissa lägen, kan vara av sådan betydelse för bygden
att en viss exploatering bedöms lämplig.
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Lurö-Millesvik (F 4)
Lurö-Millesviks skärgårdar har med sin storlek och unika
skärgårdsmiljöer mycket stor betydelse som rekreationsområde
för närboende och turister. Bad, båtsport och naturstudier är de
viktigaste aktiviteterna.
Stora delar av området mellan Millesvik och Lurö omfattas av
naturreservat och Natura 2000-område.
Enligt riksintressekartan omfattas området mellan dalslandsgränsen i norr till Ekens skärgård i söder, av riksintresset.
Beskrivning och värdeomdöme för området norr om Millesvik
saknas dock. Redovisad totalareal i beslutshandling avviker
kraftigt från aktuell kartredovisning.

Riksintresse för friluftsliv, Lurö-Millesvik.
Säffle kommun anser att området norr om röd
linje bör utgå som riksintresseområde

Kommunens ställningstagande
• Kommunen anser att den av länsstyrelsen redovisade
kartavgränsningen i norra delen av riksintresseområdet
Lurö-Millesvik (F4) inte kan accepteras. Området mellan
Millesvik och dalslandsgränsen bör utgå som riksintresseområde för friluftsliv. Denna del av området saknar de
värden som krävs för utpekande till riksintresse. I gällande
beslut om riksintresset saknas beskrivning och värdeomdöme för området norr om Millesvik. Aktuell totalareal i
riksintressebeslutet omfattar heller inte området norr om
Millesvik.
Riksintresseområdet bör revideras och endast omfatta området mellan Millesvik och Lurö skärgård.
•

Kommunens tolkning av bestämmelserna i övrigt innebär
att i området Millesvik - Lurö ska friluftslivets intressen
prioriteras och området skall skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan skada natur- och kulturmiljön.
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Riksintresse - Vänern med öar och strandområden (MB 4:2)
Området är med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns
i området i sin helhet av riksintresse. Inom området ska turism
och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Området omfattar Vänern
med öar och strandområden.
Kommunens ställningstagande

Riksintresse - Vänern med öar och strandområden (4:2 MB). Säffle kommun anser att
riksintresseavgränsningen ska vara 300 meter
från Vänern (röd linje).

• Den av länsstyrelsen redovisade avgränsningen inte kan accepteras då den omfattar stora markområden vilka bedöms
sakna betydelse i detta sammanhang. Enligt kommunens
uppfattning ska områdesavgränsningen tills vidare vara
300 meter från fastlandets strandlinje längs kustzonen mot
Vänern. Kommunen avser att i samråd med länsstyrelsen
fortsätta arbetet med att finna en slutlig avgränsning av
området.
• Kommunens tolkning av bestämmelserna, enligt miljöbalkens 4:1-2, innebär att anläggningar vars syfte är att betjäna
turismens och friluftslivets intressen, i vissa lägen, kan
vara av sådan betydelse för bygden att en viss exploatering
bedöms lämplig.

Riksintresse för kommunikationer (3 kap 8 §
MB)
Europaväg 18
Väg E 18 ingår i det av EU utpekade trans European Transport
Networks, TEN-T. Vägarna som ingår i TEN-T är av särskild internationell betydelse. E 18 är en väst-östlig förbindelse som förbinder Stockholm med Oslo via Västerås, Örebro och Karlstad.

Riksintresse för vägar, järnväg, järnvägsstationer och farleder
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Europaväg 45
Väg E 45 ingår i det nationella stamvägnätet som riksdagen
fastställt. Vägarna i det nationella stamvägnätet är av särskild
nationell betydelse. Ingår även i det av EU utpekade Trans European Transport Networks,
TEN-T. Vägarna som ingår i TEN-T är av särskild internationell
betydelse. Vägen benämns också Inlandsvägen.
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Järnvägen Norge/Vänerbanan
Hela banan ingår i det utpekade strategiska godsnätet och är
mycket viktig för både person- och godstrafik. Sträckan Skälebol
(syd Mellerud) - Kil ingår inte i TEN-T nätet men sträckan är av
nationell betydelse.
Sjöfart Vänern
Söder om Lurö och längs östra sidan av Värmlandsnäs går farleder av riksintresse. Farlederna utgör farledsklass 1 och 2.
Kommunens ställningstagande

• Det är av största vikt att staten utvecklar och satsar resurser
på ovannämnda kommunikationer. De har en mycket stor
betydelse för utvecklingen i regionen.

Riksintresse för vindkraft (3 kap 8 § MB)
Nu gällande riksintresseområden för vindkraft är beslutade av
Energimyndigheten 2008 och omfattar i kommunen stora delar
av Värmlandsnäs och ett område i Svanskog socken.
Energimyndigheten kom i december 2012 med ett förslag till
revidering/uppdatering av riksintresseutpekandet. Förslaget
hade sin grund i ändrade kriterier avseende bl a ökat avstånd till
bebyggelse (min 800 m), högre årsmedelvind (7,2 m/s, 100 m o
mark). För Säffles del innebar förslaget att endast ett område i
Vänern föreslogs som riksintresseområde.
I september 2013 kom dock Energimyndigheten med ett nytt
remissförslag som för Säffles del blev en helomvändning igen.
Förslaget innebär att stora delar av 2008 års riksintresseutpekande åter är aktuellt.

Nu gällande riksintresseområden för
vindbruk, beslut maj 2008

Beslut om de reviderade riksintresseområdena planeras beslutas
av Energimyndigheten vid årsskiftet 2013/2014.
Kommunens ställningstagande
• Kommunen anser att Energimyndighetens senaste förslag
till riksintresseutpekande är helt oacceptabelt med hänsyn
till boendemiljön på Värmlandsnäs.
• Kommunen kommer att se över vindkraftplanens aktualitet
när Energimyndigheten beslutat om nya riksintresseområden för vindkraft.
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Riksintresse för totalförsvarets militära del
Riksintresset för totalförsvarets militära del (3 kap 9§ andra
stycket miljöbalken) kan i vissa fall redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns områden i form av övningsoch skjutfält och flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare har
oftast koppling till spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika omfattning berörda av riksintresset.
Säffle kommun berörs av Såtenäs flottiljflygplats och kravet på
hinderfrihet. Avseende sekretessbelagda delar kan riksintresset
framför allt påverkas av uppförande av höga byggnadsobjekt
som master och vindkraftverk. Försvarsmakten bör kontaktas
i tidigt skede i sådana plan- miljö- och bygglovsärenden. Hela
landets yta är samrådsområde för objekt högre än 20 m utanför
och högre av 45 m inom tätort.

Riksintresse för yrkesfiske - Vänern (3 kap 5 §
MB)
Yrkesfiskets intressen ska skyddas mot åtgärder som påtagligt
kan försvåra näringens bedrivande (MB 3:5) Yrkesfiskets intressen ska beaktas vid lokalisering av anläggningar eller verksamheter som kan påverka fiskets möjligheter. Vid utformning av
projekt laxfond Vänern ska yrkefiskets intressen beaktas.
Rekommendation:
Yrkesfiskets intressen ska skyddas mot åtgärder som påtagligt
kan försvåra näringens bedrivande, Yrkesfiskets intressen ska
beaktas vid lokalisering av anläggningar eller verksamheter som
kan påverka fiskets möjligheter.

Riksintresse för yrkesfiske
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Riksintresse Natura 2000 (3 kap 8 § MB)
Natura 2000 är ett nätverk inom EU som verkar för att bevara
den biologiska mångfalden och har tillkommit med stöd av EU:s
fågel- och habitatdirektiv. De områden ur EU-perspektiv som
har värdefull natur ska ingå i Natura 2000 och klassas som områden med särskilda skydds- och bevarandevärden.
I Säffle kommun är följande områden klassade som Natura
2000-områden:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Millesvik & Lurö skärgård (ca 23 000 ha)
Yttre Hedane (ca 10 ha)
Brosjön (ca 230 ha)
Värmlandsskärgården (ca 135 h)
Gillbergasjön (ca 240 ha)
Gullsjöälven (ca 2 ha)
Torps bergbrant (ca 20 ha)
Gillertjärn (ca 40 ha)
Bjursjöhöjden (ca 155 ha)
Kackerudsmossen (ca 76 ha)

Riksintresse Natura 2000

Rekommendation:
Ingrepp eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka
miljön i ett Natura 2000-område kräver tillstånd. Detta gäller
även åtgärder som görs utanför områdesgränsen. Till exempel
kan ett nytt dike utanför ett Natura-området påverka en myr
inom området. Verksamheter kan dock tillåtas om de utformas
så att områdets naturvärden inte skadas. Det är verksamhetsutövarens ansvar att söka tillstånd. Om du är osäker på om tillstånd
krävs samråd med Länsstyrelsen!
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SÄFFLE STAD
Säffle stad är kommunens centralort med cirka 9 000 invånare.
Säffle ligger vid Byälven och genomkorsas av järnvägen Norge/
Vänerbanan samt av Europaväg 45. Säffle stad bildades 1951
och är därmed Sveriges yngsta stad.

Flygfoto över Säffle stad

Detaljplaner
Inom staden finns cirka 200 gällande detaljplaner av olika
åldrar. Det finns bl a cirka 50 obebyggda planlagda tomter för
bostäder och i Annelundsområdet finns det ytterligare 50 000
m2 mark planlagd för bostäder. Tre områden finns planlagda för
flerbostadshus och cirka 10 ha mark för verksamhet.

Bostadsförsörjningsplan
Kommunen har påbörjat arbetet med att ta fram en bostadsförsörjningsplan och för att göra denna ska man bland annat undersöka framtida boendebehov i kommunen. Planen beräknas vara
klar 2013.

Områden för verksamheter
Inom staden finns ledig mark planlagd för industriverksamhet.
För extern handel finns ett område väster om staden, Guttane,
planlagt. Kommunen väljer att översiktligt redovisa lediga tomter och tänkbara utbyggnadsriktningar på stadskartan på nästa
sida.

Påskfirande på Stortorget i Säffle
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Levande stadskärna
Stadskärnan ska präglas av liv och rörelse och kommunens
uppgift är att erbjuda naturliga mötesplatser där folk kan träffas.
För att få ett livaktigt centrum är kommunen positiv till att pröva
alternativa användningar av lokaler i centrumområdet.
Kommunen har de senaste åren genomfört ett omfattande ombyggnadsarbete av Kanaltorget och kanalstråket mot Medborgarhuset. Andra centrala mötesplatser där kommunen planerar
förbättringsåtgärder är Stortorget, Kanalparken och gågatan.
Det är viktigt att befintlig bebyggelse i centrum hålls i ett vårdat
skick.

MARK- OCH VATTENANVÄNDNING
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Handeln i centrum
På uppdrag av kommunen togs det 2008 fram en studie ”Studie
av handeln i Säffle centrum”. Studien pekar på ett antal brister
samt föreslår åtgärder och utvecklingsmöjligheter för handeln i
centrum.
Näringslivet, fastighetsägare och kommunen samverkar i en
ideel förening, ELSA (Ett Levande Säffle Attraherar). Målsättningen för föreningen är att skapa förutsättningar för en aktiv,
attraktiv och trygg stad.
Välordnade och vackra infarter
Att Europaväg 45 sträcker sig genom Säffle stad utgör en stor
tillgång. Det är viktigt att genomfarten hålls i ett vårdat och
vackert skick med tydliga entréer som visar trafikanterna vilka
korsningspunkter som ska användas som infarter till stadens
centrum.
År 2005 tog Vägverket Konsult fram en idéstudie ”Väg 45
genom Säffle”, som belyser dessa frågor. Förslag finns att Trafikverket och Säffle kommun under 2013 ska gå vidare med en
Åtgärdsvalstudie för genomfarten E 45 Säffle och Värmlandsbro.
Kulturhistorisk bebyggelse
I Säffle stad finns ett antal byggnader med kulturhistoriska värden, särskilt kring Säffle kanal i de centrala delarna. Endast ett
fåtal av dessa är dock skyddade i detaljplan. Värmlands Museum
har under 2012 i samverkan med kommunen genomfört en inventering av bebyggelse från 1950-tal till omkring 1980, projektet kallas Ett modernt Värmland.

Stenmagasinet, kulturhistorisk byggnad med restaurangverksamhet, vid Byälven
centralt i Säffle
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Parker och tätortsnära friluftsområden
Parker och andra grönytor ger identitet och karaktär åt staden
och bidrar till att göra den trevlig och attraktiv att bo och verka
i. Parker utgör också mötesplats för människor, spontant eller
organiserat. Stadens grönområden är också viktiga miljöer för
lek och motion.
I Säffle stad finns det ett antal välbesökta parkområden såsom
exempelvis Kanalparken, Furuskogsparken, Sifhällaparken.
Kommunen har påbörjat ett arbete med grönstruktur/gestaltningsförslag för Kanalparken.
De tätortsnära friluftsområdena Tegnerskogen och Höglundaskogen är en stor resurs för Säffle stad. Skogsbruket i dessa områden ska i första hand anpassas efter friluftslivets intressen.

Prioriterade frågor:
•
•
•

En fördjupad översiktsplan tas fram för Säffle stad.
Kulturhistorisk bebyggelse i tätort, bör på sikt säkerställas
genom detaljplanebestämmelser.
Strategi för grönområden i och i anslutning till tätorten bör
tas. Arbetet bör inledas med de centrala delarna av Säffle
stad.
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SVANEHOLM
Tätorten Svaneholm ligger naturskönt i sydvästra delen av kommunen och har drygt 500 invånare. Svaneholm är en tätort med
brukstraditioner då Svaneholms bruk tidigare var den dominerande arbetsplatsen. Numera finns det ett antal småföretag
etablerade på bruksområdet.
I Svaneholm finns bl a förskola, skola, vårdcentral, livsmedelsaffär, flera matställen, brandstation samt flera samlingslokaler.
Genom tätorten sträcker sig länsvägen mellan Åmål och Årjäng,
dessutom finns en järnväg med sträckan Åmål och Svaneholm.
Detaljplaner
I tätorten finns 5 gällande detaljplaner av olika åldrar. I Rävgårdsområdet finns det 25 obebyggda planlagda tomter för bostäder och i södra delen av Svaneholm finns det ytterligare cirka
50 000 m2 mark planlagd för bostäder.
Områden för nya attraktiva bostäder
I området mellan Rävgårdsområdet och Svaneholms herrgård
finns det förslag från privata markägare att ordna tomter för
bostäder. Aktuellt området ligger utanför detaljplan och inom
nuvarande strandskyddsområde. Områdena är föreslagna som
LIS-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära läge) i denna
översiktsplan.
Områden för verksamheter
Vid Svaneholms bruk finns det planlagd mark för industriverksamhet. Dessutom finns det ett mindre område ledigt i södra
delen av tätorten som är planlagt för viss verksamhet.

Svaneholms bruk
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Föreslagna LIS-områden (Landsbygdsutveckling i
strandnära läge) för bostäder mellan Rävgårdsområdet och Svaneholms herrgård.

Flygfoto över föreslagna LIS-områden mellan
Rävgårdsområdet och Svaneholms herrgård.
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Utvecklingsprojekt
Under 2011 har en lokal utvecklingsplan tagits fram för Svanskogsbygden. I planen beskrivs bl a bygdens styrkor, svagheter,
hot och möjligheter.
Kommunen och Trafikverket planerar att bygga en gång- och
cykelväg genom samhället. Tankar och ideer finns att den senare
skall kunna förlängas mot badplatsen i Strand.
En grupp företagare och byalaget arbetar för att Svaneholm åter
ska få tillgång till en bensinmack.
Kommunen kommer på sikt att se över vattentäkten för Svaneholms tätort.
Kommunen avser att projektera en om- och tillbyggnad av
Svanskogs skola i syfte att samlokalisera förskola och skola till
nuvarande skolområde.

Prioriterade frågor:
•
•
•

Byggnation av ny gång- och cykelväg genom tätorten
Kartläggning av enskilda avloppsanläggningar i tätorten.
Fastigheter med ej godkända enskilda avloppsanläggningar, ska på sikt anslutas till det befintliga kommunala
vatten- och avloppsnätet.

Svaneholms herrgård med omnejd
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VÄRMLANDS NYSÄTER
Värmlands Nysäter ligger i norra delen av Säffle kommun och
har drygt 150 invånare. Genom tätorten sträcker sig länsväg 175
som går mellan Säffle och Arvika. Tätorten ligger också i anslutning till Byälvens vattensystem med egen gästhamn.
I Värmlands Nysäter finns bl a förskola, skola, vårdcentral, livsmedelsaffär, ett Vikingacenter, brandstation samt flera samlingslokaler. Strax söder om tätorten finns ett lokalt mejeri och en
bensinstation.

Flygfoto över Värmlands Nysäter och Byälven

Detaljplaner
I tätorten finns 7 gällande detaljplaner av olika åldrar. Det finns
cirka 10 000 m2 obebyggd planlagd tomtmark för bostäder och
några obebyggda planlagda tomter för industriverksamhet i
Värmlands Nysäter.
Kulturhistorisk bebyggelse
Mitt i tätorten finns några anrika marknadsbodar. På platsen vid
bodarna bedrevs handel redan på mitten av 1700-talet. Marknadsbodarna är byggnadsminnesförklarade.
Utvecklingsprojekt
Kommunen håller för närvarande på att se över befintlig vattentäkt för tätorten.
Föreningen Gillbergaturism som driver Vikingcentret har flera
utvecklingsplaner för området kring museet.
För närvarande projekteras om- och tillbyggnad av Nysäters
skola i syfte att samlokalisera förskola och skola till nuvarande
skolområde.

Prioriterade frågor:
•
•
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Framtagande av nytt vattenskyddsområde för Värmlands
Nysäters tätort.
Detaljplaneläggning av området kring Vikingacentret.
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VÄRMLANDSBRO
Värmlandsbro ligger strax norr om Säffle tätort i anslutning till
Europaväg 45 och järnvägen Norge/Vänerbanan. I Värmlandsbro finns en hållplats för järnvägen. I tätorten bor cirka 500 invånare.
Den dominerande arbetsplatsen i Värmlandsbro är Moelven
Byggmodul AB med för närvarande 175 anställda. Företaget
Grön Ko med förädling och försäljning av lokalt producerat kött
har också sin verksamhet på orten.

Värmlandsbro tätort med E45 och järnvägen

I Värmlandsbro finns bl a förskola, skola, ett par matställen,
fotbollshall samt andra samlingslokaler.
Detaljplaner
I Värmlandsbro finns 5 gällande detaljplaner av olika åldrar och
i dessa finns det ett 20-tal obebyggda och avstyckade planlagda
tomter för bostäder.
Områden för verksamheter
Området vid Moelvens Byggmodul AB är inte detaljplanelagt.
I södra delen av Värmlandsbro finns cirka 20 000 m2 planlagd
mark som inte är bebyggd.
Utvecklingsprojekt
Kommunen avser på sikt i samarbete med Trafikverket bygga en
gång- och cykelväg mellan Säffle stad och Värmlandsbro.

Moelvens Byggmodul AB anläggning i Värmlandsbro

Prioriterade frågor:
•
•
•
•
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Bebyggda områden som inte omfattas av detaljplan bör på
sikt planläggas.
Utformning av trafiksäkerheten på genomfarten av E 45
bör ses över.
Kartläggning av enskilda avloppsanläggningar i tätorten.
Fastigheter med ej godkända enskilda avloppsanläggningar, ska på sikt anslutas till det befintliga kommunala vatten- och avloppsnätet.
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LANDSBYGDEN
Säffle kommun är en relativt stor kommun till ytan med en
landareal på 1 200 km2. Fågelvägen mellan sydspetsen på Värmlandsnäs och Glaskogen i norr är det drygt 70 km. Cirka 5 500
personer bor på landsbygden i Säffle kommun.
Jord- och skogsbruk är det huvudsakliga markanvändningen på
landsbygden inom Säffle kommun. Landsbygden består dessutom av spridd bebyggelse, några mindre tätorter, kyrkbyar
och andra tätare grupper av bostadsbebyggelse samt vägar och
friluftsområden.
Vy över Långserud

Utvecklingsmöjligheter
Säffle kommun är positiv till bostadsbebyggelse och verksamhet
på landsbygden. För att kunna upprätthålla en godtagbar servicenivå i de mindre tätorterna är det av avgörande betydelse att de
som vill, också kan ges möjlighet till bosättning på landsbygden.
Nytillkommande bebyggelse bör lokaliseras så att risken för
olägenheter från jordbruksdriften inte uppstår.
Kommunen ser gärna en avstyckning av mindre hästgårdar, med
bostadshus och stall, där så är möjligt.
Strandnära boende
Inom Säffle kommun finns många sjöar och vattendrag, totalt
med 150 mil strand varav 135 mil är obebyggd. Strandskyddet
är för närvarande utökat till 150 m för de allra flesta vattendrag i
kommunen.
För att åstadkomma boenden för både hel- och fritidsändamål
är strandnära läge av stor betydelse. Från och med 2010 får
landsbygdskommuner peka ut vissa områden (LIS-områden) för
byggnation och verksamheter i strandnära lägen i sin översiktplan. Åtgärden ska långsiktigt bidra till utveckling av landsbygden.
Strandnära boende, Låka
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Detta upplägg ger sjörika kommuner en möjlighet att erbjuda
fina lägen för ny bebyggelse. Säffle kommun har föreslagit ett
30-tal områden som motsvarar 14 km strand eller 0,9% av den
totala strandlängden i kommunen. Detta redovisas i en separat
bilaga till översiktsplanen.
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Kommunikation
Kommunens landsbygd är en resurs som bostadsmiljö och
arbetsplats. Det ställer dock krav på bl a goda kommunikationer. I kommunen finns två Europavägar E 18 och E 45 och 32
länsvägar samt 65 mil enskilda vägar. Det är helt avgörande för
landsbygden och kommunen att dessa vägar hålls i bra skick och
ständigt förbättras.

Vindkraftsområden
I Säffle kommun finns flera områden med goda vindförhållanden
för vindkraft. Kommunen antog 2009 en vindkraftplan genom
ett tematiskt tillägg till 1990-års översiktsplan.
I december 2012 kom Energimyndigheten med ett förslag till
uppdatering av riksintresseutpekande för vindkraft. Föreslagen
revidering har sin grund i ändrade kriterier avseende ökat avstånd till bebyggelse (min 800 m), högre årsmedelvind (7,2 m/s,
100 m o mark). För Säffles del innebar förslaget att endast ett
område i Vänern föreslogs som riksintresseområde.

Allmän väg

I september 2013 kom dock Energimyndigheten med ett nytt
remissförslag som för Säffles del blev en helomvändning igen.
Förslaget innebär att stora delar av 2008 års riksintresseutpekande åter är aktuellt. I det nu gällande riksintresseutpekandet
från 2008, omfattas stora delar av Värmlandsnäs och ett område
i Svanskog socken.
Energimyndighetens förslag till nya riksintresseområden för
vindkraft planeras att beslutas vid årsskiftet 2013/14.

Områdeskarta till kommunens vindkraftplan
från 2009

Prioriterade frågor:
•
•

Vid kommande översyn av det utökade strandskyddet i
kommunen är det av största vikt att kommun är delaktig i
processen.
Kommunen avser att se över vindkraftplanens aktualitet när
Energimyndigheten beslutat om nya riksintresseområden
för vindkraft.
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