
 

 

 

 

 

 

  

Samrådsredogörelse 
Ändring av del av detaljplan för Knusesunds 
herrgård och Ladugårdsparken 
(Säffle 7:14 - 7:18 och 7:22 samt del av Säffle 7:13) 
Miljö- och byggnadsnämnden har fått i uppdrag att ändra del av befintlig 
detaljplan för Knusesunds herrgård och Ladugårdsparken. Det finns 
efterfrågan på framför allt småhustomter inom Säffle stad.  

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra ytterligare tomter för 
småhus (villor). Planen syftar vidare till att möjliggöra en parkering för 
besökare till Björkbackens äldreboende, byggrätt för komplementbyggnader 
till Knusesunds ladugård samt anpassa gatusträckning och gång- och 
cykelvägnät inom området.  

Den aktuella planläggningen har stöd i gällande översiktsplan. Områdets 
tänkta användning är även förenlig med fördjupningen av översiktsplanen 
för Säffle stad (FÖP).  

Planen handläggs med standardförfarande med granskning enligt PBL, 
2010:900, kap 5. 

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 10 november – 8 december 2021. 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 7 yttranden inkommit varav 1 från 
privatpersoner/föreningar.  

Samtliga synpunkter som inkommit finns redovisade i denna 
samrådsredogörelse med kommentarer från Miljö- och byggförvaltningen, 
Säffle kommun. 



YTTRANDEN                                                                                                                                KOMMENTARER 

LÄNSSTYRELSEN (2 sidor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YTTRANDEN                                                                                                                                KOMMENTARER 

 

 

Säffle kommun noterar Länsstyrelsens synpunkter kring uppdatering av 
bestämmelserna för skydd av kulturvärden. Huvudsyftet med planändringen och 
bakgrunden till denna är att se över planbestämmelserna avseende typ av 
bebyggelse inom kvartersmarken för bostadsändamål. Detta då det finns ett ökat 
behov av småhustomter i Säffle stad, baserat på de senaste årens byggtakt.  

Säffle kommun har vidare vinnlagt sig om att inom ramen för planändringens 
utbredning minskat ned kvartersmarken i nordost (närmast smedjan) i syfte att 
värna det sammantagna natur- och kulturmiljövärdena som finns inom området 
som helhet. Kommunen har vidare inom ramen för projekteringen av gata, VA m 
m tagit stor hänsyn till befintliga alléträd i så hög utsträckning som möjligt samt 
infört mer detaljerade utformningsbestämmelser för ny bebyggelse.  

Vidare har ladugården fått nya ägare som arbetar med att rädda denna 
byggnads tekniska standard med bland annat takbyten. Kommunen har också 
överenskommit med ägaren till Knusesunds herrgård om att förlägga lokalgatan 
inom dennes fastighet. 

Säffle kommun bedömer mot bakgrund av ovanstående att gällande 
planbestämmelser för skydd av övriga kulturmiljövärden är erforderliga för att 
skydda och utveckla befintlig miljö och byggnader inom ursprungsplanområdet. 

Säffle kommun har haft underhandskontakt med Länsstyrelsen avseende 
arkeologisk utredning. Kommunen har efter samrådstiden fått besked om att 
länsstyrelsen besökt platsen i fråga och kommit fram till att en särskild 
arkeologisk utredning inte behövs. 

Säffle kommun noterar Länsstyrelsens upplysning om avlednig av vatten samt 
tillståndsplikt enligt 11 kap 9b§ Miljöbalken.  

Noteras. 

 

 

 



YTTRANDEN                                                                                                                                KOMMENTARER 

LANTMÄTERIET (1 sida) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Säffle kommun kommer att förändra planförslaget till planens granskningsskede 
och den nya föreslagna kvartersmarken för bostadsändamål kommer att minskas 
ned till en tomt. En planbestämmelse om minsta fastighetsstorlek införs. 



YTTRANDEN                                                                                                                                KOMMENTARER 

 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB (2 sidor) 

 

 

 

 

Säffle kommun har under projekteringen av gata och VA-ledningsnät haft kontakt med 
Vattenfall Service i Säffle. De ledningar som Vattenfall lyfter i sitt yttrande är sedan 
tidigare tagna ur drift (se bild ovan). De ledningar som finns kvar i drift inom 
planområdet ligger i den nordöstra delen av planområdet, söder om planerad ny 
parkeringsplats. Dessa ledningar finns belägna inom allmän platsmark i planen 
(NATUR samt GC-VÄG) och påverkas inte av planens genomförande.  



YTTRANDEN                                                                                                                                KOMMENTARER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YTTRANDEN                                                                                                                                KOMMENTARER 

 

 

 

Noteras. Förvaltningens tjänsteyttrande redogörs för och kommenteras på 
nästkommande tre sidor. 

   



YTTRANDEN                                                                                                                                KOMMENTARER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YTTRANDEN                                                                                                                                KOMMENTARER 

  

Noteras. Synpunkterna kring projekteringen för de föreslagna åtgärderna avseende 
gator och gång- och cykelvägar sänds vidare till Teknik- och fritidsförvaltningen. 
Ambitionen finns att utforma övergången tillgänglig.  

Gång- och cykelvägar ska hårdgöras och belysning finnas längs med dessa samt 
gatan. 

Parkeringen kommer att utföras hårdgjord och förses med belysning 

 

Då den nya parkeringsplatsen planläggs som kvartersmark för parkeringsändamål 
finns möjligheten att skylta upp och hänvisa parkering för olika ändamål. Målning och 
mått ska också ske i slutet av byggskedet, parkeringsplats för personer med 
rörelsenedsättning ska finnas. 



YTTRANDEN                                                                                                                                KOMMENTARER 

 

 

 

 

  



YTTRANDEN                                                                                                                                KOMMENTARER 

FUNKTIONSHINDERKONSULENT, SÄFFLE KOMMUN          
(2 sidor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkeringen kommer att utföras hårdgjord och förses med belysning.  

Se kommentarer ovan till Socialnämnden.  

 

Gång- och cykelvägarna kommer att utformas med en bredd om 3 meter 
körbana.  

Gator och gång- och cykelvägar kommer att förses med stolpar och armaturer för 
belysning.  

Det planeras ingen ny lekplats inom området för närvarande. Möjligheter finns 
planmässigt att i framtiden anlägga en sådan inom NATUR-marken.  

 

Då planändringen ska läsas och tolkas tillsammans med underliggande, gällande 
detaljplan har flera perspektiv undantagits från beskrivning för att undvika 
upprepningar och dubbelskrivningar. Detta också för att öka planens samlade 
läsbarhet.  



YTTRANDEN                                                                                                                                KOMMENTARER 

 

 

  

Noteras. Synpunkterna kring projekteringen för de föreslagna åtgärderna avseende 
gator och gång- och cykelvägar sänds vidare till Teknik- och fritidsförvaltningen som 
ansvariga för genomförandet av planens allmänna platsmark.  

Miljö- och byggförvaltningen bevakar tillgänglighetsfrågorna i samband med 
bygglovprövningen inom kvartersmarken.  



YTTRANDEN                                                                                                                                KOMMENTARER 

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET, SÄFFLE KOMMUN    
(1 sida)         

   

Noteras. Planändringsförslaget innebär en hög ambitionsnivå avseende natur- och 
kulturmiljövärden inom området. Natur-marken i nordost närmast smedjan har 
utökats i förhållande till gällande detaljplan, och höga ambitioner rörande gestaltning 
och utformning finns omsatta i utformningsbestämmelser för ny bostadsbebyggelse.  

Det planeras ingen ny lekplats inom området för närvarande. Möjligheter finns 
planmässigt att i framtiden anlägga en sådan inom NATUR-marken.  

 



YTTRANDEN                                                                                                                                KOMMENTARER 

NÄRBOENDE 1 (1 SIDA)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Säffle kommun har gjort bedömningen att de två nya tomterna som föreslogs i 
samrådsförslaget inte inverkar negativt på boendemiljön för aktuell eller nordligare 
belägna radhusfastigheter. Det finns en nivåskillnad samt träd och vegetation 
emellan vilket avskärmar aktuell fastighet mot de nya tomterna, vilket innebär att 
man kan komma att skymta ny bebyggelse endast från befintliga radhus ovanvånings 
två fönster.  

De övriga kvarteren (de två bågformade kvarteren samt kvarteret i områdets mitt) 
som finns i planförslaget är inte nya, utan byggrätt för dessa finns redan. Det Säffle 
kommun har gjort är dock att ha halverat byggnadshöjden inom dessa kvarter mot 
vad gällande detaljplan medger samt också begränsat takvinkeln på nytillkomande 
bebyggelse.  

Den NATUR-mark (grön yta på plankartan) som avgränsar synpunktslämnarnas 
fastighet mot nytillkommande bebyggelse ska skötas och driftas så att befintliga träd 
inte ska tas ned.  

Kommunen har efter samrådet mätt in befintliga träd i den västra delen av de två 
föreslagna nya tomterna i sydväst. Delar av den västra tomten föreslås inför 
granskningen återgå till (KB1) med prickmark, i syfte att ytterligare begränsa 
påverkan och insyn från aktuell fastighet. Kvar blir en möjlig avstyckning. 

Sammantaget bedömer Säffle kommun att planförslaget inför granskningen har tagit 
mycket stor hänsyn till befintlig bebyggelse och att en högst rimlig avvägning har 
gjorts mellan enskilda och allmänna intressen vid utformningen av planförslaget.  



YTTRANDEN                                                                                                                                KOMMENTARER 

Förändringar inför granskningsskedet 

Planhandlingarna har inför planens granskningsskede reviderats enligt 
nedan. 

Planbeskrivningen: 

• Minskning av två nya tomter till en ny tomt i sydväst samt 
tillhörande ändringar i planbeskrivningen 

• Uppdatering av planillustrationen 
• Utvecklad tidplan 
• Redaktionella justeringar 

Plankartan:  

• Minskning av kvartersmark för bostadsändamål i 
ändringsområdets sydvästra del. Marken återgår till kvartersmark 
(KB1) med prickmark enligt gällande detaljplan  

• Egenskapsbestämmelse om minsta fastighetsstorlek (d1) om 1200 
m2 har införts inom kvartersmarken för ny tomt i sydväst. 
Bestämmelsen säkerställer en ändamålsenligtomtstorlek samt 
förhindrar avstyckning av fler mindre fastigheter. 

• Justering av kvartersmarkens utbredning mot allén (intern 
synpunkt)  

• Redaktionella justeringar 

 

 

 

 

 

Ställningstagande 

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

 

Medverkande tjänstemän 

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

 

Säffle den 3 januari 2022 

 

 

 


