
Samrådsredogörelse
Ändring av stadsplanen för industriområde i sydvästra delen av Säffle.

Ett förslag till ändring av stadsplanen har upprättats. 

Planändringen syftar till att ta bort ej ändamålsenliga planbestämmelser samt utöka 
industrimark i syfte att möjliggöra fastighetsbildning och utveckling av befintlig verk-
samhet.

Planförslaget har varit föremål för samråd under tiden 22 mars till 16 mars 2021. Av-
sikten med samrådet är att synpunkter under samrådstiden ska kunna bidra med yt-
terligare kunskap samt ge möjlighet till insyn och påverkan.

Planen har skickats på remiss till Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, Trafikverket,   
kommunen samt berörda fastighetsägare, boende och rättighetsinnehavare.

Planförslaget har funnits tillgänglig på miljö- och byggförvaltningen samt på kommu-
nens hemsida. 

Samtliga inkomna synpunkter under samrådstiden finns redovisade i sin helhet i den-
na samrådsredogörelse, med kommentarer från Miljö- och byggförvaltningen, Säffle 
kommun.
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LÄNSSTYRELSEN
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Noteras, plankartans utformnings ses över och tydliggörs. 

Planbestämmelse om marklov inom den västra och sydvästra del-
en av planområdet läggs in på plankartan. Området har bestämts 
av höjdskillnader och vilket område som skulle kunna påverkats av 
förorenat dagvatten.

Brandmannen 2 ansluter till dagvattenledning som avvattnar hela 
området med utlopp till diket som sträcker sig längs järnvägen. 
Höjdsättningen är sådan att området utgör en lågpunkt i ett större 
område varför det inte finns någon alternativ recipient för dagvat-
tnet.
Dagvattnet leds via dagvattenledningar till öppet dike vid järn-
vägen. Diket bedöms inte lämpligt att kulvertera då det ingår i 
Trafikverkets banområde. Vidare bedömer VA-enheten att det i 
omär olämpligt att kulvertera befintliga öppna dagvattenlösningar 
på grund av översvämningsproblematik i området.

Noteras, inget dike har anlagts i området. 
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Noteras.

Noteras.
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LANTMÄTERIET

Gränsen tas bort. 
Plankartan för gällande plan har färger. Ny industrimark anpassas 
till samma färg som i gällande plan. 

Noteras.

Noteras.
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Planbeskrivningen kompletteras.
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TRAFIKVERKET

Planändringen berör inte parkområde intill järnvägen. 

Noteras. 
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VATTENFALL

Planområdet kommer endast att bebyggas av tälthall och 
skärmtak varav det inte bedöms finnas något behov av ytterligare 
elkablar eller nätstationer. 

Vid en möjlig framtida etablering inom Säffle 6:18 kontaktar exp-
loatören Vattenfall för samtal kring elförsörjningen. 



FÖRÄNDRINGAR INFÖR GRANSKNING

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

Plankartan
• Planbestämmelse gällande mark- och bygglov införs
• Borttagande av användningsgräns
• Redaktionella justeringar för ökad tydlighet

Planbeskrivningen
• Kompletteras med information gällande mark- och bygglov
• Kompletteras gällande servitut
• Redaktionella justeringar

Ställningstagande
Planen bedöms i och med föreslagna ändringar efter samrådet vara redo 
att ställas ut för granskning enligt 5 kap 18§ PBL.

Medverkande tjänstemän
Samrådsredogörelsen är sammanställd av stadsarkitekt Daniel Nordholm 
tillsammans med planhandläggare Annika Sahlén, förvaltningschef miljö- 
och byggförvaltningen Peter Pettersson och samhällsplanerare Marielle 
Nilsson.

Säffle den 04 maj 2021
 


