Samrådsredogörelse
Detaljplan för Norra kv Domaren
(del av fastigheten Säffle 7:1)
Ett förslag till detaljplan för Norra kvarteret Domaren, del av fastigheten 7:1,
har upprättats. Planområdet är beläget i centrala Säffle mellan Östra
Storgatan i söder och E45 i norr samt Tingsgatan i väster och Kyrkogatan i
öster.
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheterna för bebyggelse för
bostadsändamål samt att möjliggöra en utökning av förskolegård för
Domaren 1. Detaljplanen avser att skapa flera möjligheter till byggnation av
såväl gruppbostad (vård) som centrumnära bostäder och samtidigt vara
flexibel i sin utformning.
Den aktuella planläggningen har stöd i gällande översiktsplan. Områdets
tänkta användning är även förenlig med fördjupningen av översiktsplanen för
Säffle stad (FÖP).
Planen har skickats på remiss till länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten,
kommunen och angränsande fastighetsägare, rättighetshavare och boende.
Planförslaget har varit föremål för samråd och för att ge alla intresserade
möjlighet att ta del av och ge synpunkter på förslaget fanns handlingen
tillgänglig under tiden 31 augusti – 25 september 2020. Planen har funnits
tillgänglig för påsyn vid Säffle kommun, Miljö- och byggförvaltningen,
Järnvägsgatan 9 samt på kommunens hemsida.

Avsikten med samrådet är att synpunkter under samrådstiden ska kunna
bidra med ytterligare kunskap om området samt ge möjlighet till insyn och
påverkan.
Under samrådstiden har 5 yttranden inkommit varav 0 från privatpersoner.
Samtliga synpunkter som inkommit finns redovisade i denna
samrådsredogörelse med kommentarer från Miljö- och byggförvaltningen,
Säffle kommun.
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Noteras. Plankartan kompletteras med egenskapsbestämmelser inför
granskningsskedet.

Noteras. Planeringsunderlaget har kompletterats med en naturvärdesinventering
inför granskningsskedet och planbeskrivningen kompletteras i detta avseende
inför granskningsskedet.
Det är Säffle kommuns ambition att värna de antikvariska och kulturmiljömässiga
värdena i miljön omkring bland annat det gamla tingshuset. Som beskrivs i
planhandlingarna kommer Säffle kommun att bevaka dessa frågor inom ramen
för markanvisningstävling, markanvisningsavtal, exploateringsavtal eller i nära
samarbete med SÄBO inför kommande projektering.
Planbestämmelsen (n1) justeras inför planens granskningsskede och syftet med
bestämmelsen tydliggörs. Planenbeskrivningen kompletteras också avseende
källarvåning.
Planbeskrivningen kompletteras avseende vardagsrekreation.
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Planbeskrivningen tydliggörs avseende utfarter i relation till topografin mot
Tingsgatan.

Noteras.

Noteras.

Bullerberäkningarna har förtydligats samt en sammanställd rapport tagits fram
avseende trafikbuller.

Bullerutredningen har även med ett resonemang avseende buller vid skolgård.
Bullerkraven för skolgård klaras inte inom hela det föreslagna utökningsområdet
för skoländamål mot intilliggande gator (främst mot Tingsgatan). Inom
kvarterets inre delar klaras riktvärdena. Att skärma buller mot gatorna skulle
kunna göra att bullerkraven klaras inom hela förskoletomten, men då skulle
samtidigt de kulturhistoriska och antikvariska värdena påverkas mycket negativt.
Säffle kommun bedömer därför att en eventuell utökning av förskolegården
skapar nytta för barnen samt är rimlig utifrån ovanstående förutsättningar och
resonemang.

YTTRANDEN

KOMMENTARER

YTTRANDEN

KOMMENTARER

LANTMÄTERIET

Noteras. Det är i dagsläget ej beslutat om hur marken ska upplåtas, vem
som ska bebygga kvartersmarken. Det är därför omöjligt att redogöra
vidare för innehållet i sådana eventuella avtal.

Noteras. Planbeskrivningen kompletteras med eventuella
gemensamhetsanläggningars ändamål och syfte.

Bebyggelsens uppvärmning är i dagsläget oklart.
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Planbestämmelsen justeras inför planens granskningsskede.
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KOMMUNENS FUNKTIONSHINDERKONSULENT, SÄFFLE
KOMMUN

Noteras. Parkeringsbehovet för personer med rörelsenedsättning kommer att
bevakas inom ramen för projektering och bygglovprövning.
Parkeringsbehovet totalt sett har utretts inom ramen för planarbetet och
Trafiktekniskt PM.
Frågan om behov av gång- och cykelväg mellan detaljplaneområdet och
centrum/intilliggande service förs vidare till Teknik- och fritidsförvaltningen,
och planförslaget kompletteras med ett resonemang kring detta.
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GATUENHETEN, SÄFFLE-ÅMÅL TEKNIK- OCH
FRITIDSFÖRVALTNING

Noteras.
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VATTENFALL
Från: joel.evonson@vattenfall.com [mailto:joel.evonson@vattenfall.com]
Skickat: den 24 september 2020 12:14
Till: Miljö- och byggnadsnämnden
Ämne: Detaljplan för Norra kv. Domaren, dnr: MBN 2019-300
Hej!
Vattenfall Eldistribution (Vattenfall) har tagit del av detaljplan för Norra
kv. Domaren och lämnar följande yttrande.
Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet vilket
visas av bifogad karta. Röd streckad linje = 10 kV högspänningsmarkkabel,
blå streckad linje = 0,4 kV lågspänningsmarkkabel. Ledningarnas läge i
kartan är ungefär, hänvisar till https://www.ledningskollen.se/ för att få
kabelutsättning. Nätstationer visas som svart blixtförsedd kvadrat.
Vid arbete nära Vattenfalls ledningar ska bevakning beställas via:
https://www.vattenfalleldistribution.se/kundservice/bevakning/. Vid
schaktningsarbeten skall kabelutsättning beställas via
https://www.ledningskollen.se/ . Om ärendet brådskar kontakta
Vattenfalls kundtjänst på telefon: 020–82 00 00, kostnaden för
utryckningen debiteras då beställaren.

Noteras.

YTTRANDEN
Det finns behov av en ny nätstation inom planområdet. Bifogar en
plankarta som redovisar önskad placering av E-område (10*10 meter). Vill
även har 3 meter prick-mark runt E-området i kvartersmark.
Vattenfall vill inom kvartersmark ha u-område (4 meter brett) för nya
högspänningskablar, se markering i bifogad plankarta. Eventuellt så
behövs det även u-område för högspänningskablar i nordvästra hörnet av
planområdet, en inmätning av kablar är beställd.
I planbeskrivningen på sida 13 står det att Vattenfall har ledningar inom
vissa områden. Detta stämmer inte enligt i bifogad karta. Vart har
kommunen fått informationen ifrån?

KOMMENTARER

Noteras. Plankartan har kompletterats med ett E-område på 10x10 m
för ny nätstation.
Plankartan har kompletterats med u-områden för Vattenfalls berörda
ledningar.

Ett redaktionellt fel fanns i samrådshandlingarna gällande vissa
ledningsägarförhållanden. De ledningar som avsågs och Vattenfall
ställer sig frågande tillhör Skanova. Planbeskrivningen har justerats
gällande detta.

Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och Vattenfalls
anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av
Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. Befintliga elanläggningar
måste hållas tillgängliga under alla skeden av genomförandet.
Eventuell flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförs av
Vattenfall, men bekostas av exploatören.
Enligt Nät 2012 K § 7.3 får inte byggnader uppföras, marknivån ändras,
eller andra åtgärder vidtagas som äventyrar funktionen eller driften av
nätägarens anläggningar.
Vattenfall har den lokala elnätsförsörjningen och nyanslutning beställs via
https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/ eller på telefon:
020–82 00 00.
Med vänliga hälsningar
Joel Evonson
Fastighetsrättslig specialist

Noteras. Ett förtydligande har lagts in i planbeskrivningen.
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Förändringar inför granskningsskedet

Medverkande tjänstemän

Planhandlingarna har kompletterats med naturvärdesinventering (NVI)
och förtydligad trafikbullerutredning.

Samrådsredogörelsen är sammanställd av stadsarkitekt Daniel Nordholm i
samverkan med planhandläggare Annika Sahlén och förvaltningschef
miljö- och byggförvaltningen Peter Pettersson, Säffle kommun.

Planbeskrivningen:
Kompletteringar har gjorts utifrån NVI samt förtydligad
trafikbullerutredning. Beskrivningen har även förtydligats gällande
vardagsrekreation, arkitektoniska kvaliteter och anpassning till
antikvariska och kulturhistoriska värden, gång- och cykeltrafik och utfarter
samt gemensamhetsanläggningars ändamål och syfte.
Utöver detta har planbeskrivningen justerats med anledning av
nedanstående justeringar på plankartan.
Plankartan:
•
•
•
•
•

Egenskapsbestämmelser inom kvartersmarken i söder
Planbestämmelse n1 ersätts med planbestämmelse a2
Planbestämmelse e2 ersätts med planbestämmelse f1
Nytt E-område samt u-område för nätstation och elledningar
Införande av bestämmelse om störningsskydd mot buller (vid
uteplatser)

Ställningstagande
Planen bedöms vara redo för granskning enligt PBL 5 kap 18§.

Säffle den 2 december 2020

