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Ändringens syfte
Med denna planändring ändras gällande detaljplaner för del av Storön 1:2 m.fl. (laga kraft 2004-0415) samt Storön 1:27 m.fl. (laga kraft 2005-05-09). Ändringen berör följande delar:
• Exploateringsgraden utökas på de fastigheter som regleras av bestämmelsen e3.
• Användningsändamålet för område C1 utökas till att även omfatta bostäder. Sättet att reglera
exploateringsgraden ändras. Inom detta område införs även bestämmelser om tillåten fastighetsbildning.
• En lägsta grundläggningsnivå införs för att förhindra att bebyggelse anläggs så lågt att risk finns för
översvämning.
Den exakta ändringen av planbestämmelserna redovisas nedan (s. 6). Någon annan ändring av gällande planer är inte avsedd.

Handlingar
Ändringen består av följande planhandlingar:
• Denna planbeskrivning inklusive genomförandebeskrivning
• Fastighetsförteckning
• Samrådsredogörelse
• Utställningsutlåtande

Organisatoriska frågor
Planärendet handlades ursprungligen med s.k. enkelt planförfarande eftersom planändringen bedömdes
vara av begränsat allmänintresse. Under samrådet inkom flera synpunkter som krävde att planförslaget
reviderades. Till följd av detta har ärendet därefter handlagts med s.k. normalt planförfarande, vilket
innebär att planförslaget därefter ställdes ut så att såväl fastighetsägarna i området som en bredare
allmänhet fick möjlighet att framföra synpunkter på redovisade ändringar. Efter utställningen har
endast mindre justeringar gjorts i förslaget.
Enligt 5 kap. 18 § jämförd med 31 § plan- och bygglagen skall ändringen grundas på ett program som
anger utgångspunkter och mål för planen, om det inte är onödigt. Mot bakgrund av att ändringen är av
begränsad omfattning har kommunen bedömt att
ett särskilt program inte skulle medföra sådana
fördelar att de motsvarar de nackdelar som proPlanområdet
gramskedet medför i form av förlängd handläggningstid. Något särskilt program för ändringen av
gällande detaljplaner har därför inte upprättats.

Plandata
Planområdet är beläget på Storön, belägen strax
utanför Otterbäcken i Gullspångs kommun. Den
ursprungliga detaljplanen vann laga kraft 200404-15. I samband med att Lantmäteriet skulle
genomföra den första etappen av den i planen
förutsatta fastighetsindelningen framkom att
plankartan förutsatte en ombyggnad av en
befintlig transformatorstation. För att undvika de
kostnader som en ombyggnation skulle medföra
upprättades därför en ny plan för fastigheterna
Storön 1:26-1:29.
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Förutsättningar och förändringar
Exploateringsgrad
När den ursprungliga detaljplanen antogs fastställdes byggrätten för de fastigheter som ligger längst åt
väster (på plankartan markerade e1) till ”Högst en huvudbyggnad resp. två komplementbyggnader/
tomt” samt att huvudbyggnad inte fick göras större än 90 m2 och komplementbyggnaderna inte större
än 20 m2. På övriga fastigheter för bostadsändamål (på plankartan markerade e3) får huvudbyggnad
inte göras större än 70 m2 och komplementbyggnader inte göras större än 10 m2. (Oaktat de begränsningar som nu nämns i fråga om antal och storlek för komplementbyggnader får ett fritt antal friggebodar uppföras enligt bestämmelserna i 8 kap. 4 § plan- och bygglagen (1987:10), förutsatt att den
sammanlagda byggnadsarean inte är större än 15 m2, att taknockshöjden inte överstiger 3,0 m och att
friggeboden inte placeras närmare gränsen än 4,5 m.)
Det har framförts synpunkter på det lämpliga i att de byggnader som ligger längre från stranden inte
får göras lika stora som de byggnader som ligger närmast stranden. Bl.a. har det ifrågasatts om det inte
egentligen inte borde vara tvärtom, på så sätt att storleken för de hus som ligger närmast stranden
borde hållas nere för att inte blockera utsikten för bakomliggande byggnader.
Nuvarande ägaren till området vill öka exploateringsgraden så att denna blir samma för samtliga bostadsfastigheter, eftersom den nuvarande exploateringsgraden bedöms medföra sådana begränsningar
att det blir svårt att utnyttja fastigheterna på ett ändamålsenligt sätt.
Kommunstyrelseförvaltningen har bedömt att det inte föreligger något hinder att ändra de båda
detaljplanerna för att tillgodose önskemålen i detta avseende.
Restaurangen
På Storön 1:49 och 1:54 finns två byggnader som tidigare har använts som konferenslokal respektive
restaurang. På Storön 1:50 och 1:51 finns två byggnader som tidigare har använts som nämndhus och
personalbostäder.
Enligt den nu gällande planen ska dessa byggnader användas enligt bestämmelsen C1 (”Restaurang
eller annan gemensam service/handel”). Som framgår av bestämmelsen var ambitionen ursprungligen
att denna del av Storön skulle användas som en samlingspunkt med gemensamma funktioner. För
detta område gäller att de nuvarande fyra fastigheterna totalt sett får bebyggas med högst 1000 m2.
Ägaren till fastigheterna har inkommit med önskemål om att innebörden av C1 ska ändras så att även
bostäder får anordnas. Underlaget för att driva en restaurang på Storön är mycket begränsat och så
länge det saknas bilväg till ön kommer det sannolikt aldrig att finnas förutsättningar för att få ekonomi
i driften. Därför bedömer kommunstyrelseförvaltningen att det finns anledning att tillgodose detta
önskemål.
Nuvarande byggrätt är utformad så att högst 1000 m2 byggnadsarea får uppföras. Med tanke på att
fastigheterna sannolikt kommer att få olika ägare framstår det som olämpligt att reglera exploateringsgraden med ett fast mått, eftersom det i så fall blir ”först till kvarn” som anger ramarna för vem av
fastighetsägarna som kommer att få bygglov. Istället framstår det som lämpligare att byggrätten
kopplas till en viss storlek per fastighet, att planen anger hur många byggnader som får uppföras per
fastighet och hur många fastigheter som området C1 får indelas i. För att ansluta till nuvarande reglering bör C1-området indelas i högst fyra fastigheter och varje fastighet bör inte få göras mindre än
500 m2. Varje fastighet bör få bebyggas med högst en huvudbyggnad och en komplementbyggnad, där
byggnadsarean för huvudbyggnad inte bör få göras större än 200 m2 och byggnadsarean för komplementbyggnad inte bör få göras större än 20 m2.
Eftersom den nuvarande restaurangen är större än 200 m2 skulle en sådan bestämmelse medföra att
byggnaden blir planstridig, vilket bl.a. innebär att den inte får ändras. Eftersom det är önskvärt att även
restaurangen kan byggas om bör planen därför kompletteras med en bestämmelse om att även befintlig
byggnad som är större än 200 m2 ska anses vara planenlig, men att denna inte får byggas till.
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Med de ändringar som nu föreslås finns det även behov av att säkerställa att nya byggnader inte
placeras alltför nära varandra. Bestämmelsen P, som anger att byggnad ska placeras minst 5 m från
tomtgräns, bör därför även gälla inom C1-området.
Översvämningsrisker
I november 2006 presenterades utredningen Översvämningshot – Risker och åtgärder för Mälaren,
Hjälmaren och Vänern (SOU 2006:94), ett delbetänkande från Klimat- och sårbarhetsutredningen. I
delbetänkandet konstateras att Västsverige och Vänerområdet kommer att påverkas starkt av framtida
klimatförändringar med bl.a. ökad nederbörd och mildare vintrar. Detta kommer att medföra översvämningar kring Vänern, vilket kan leda till omfattande skador på jordbruksföretag, bebyggelse,
sjöfart, industrier, infrastruktur, markområden och elförsörjning.
Dessa förändringar medför att risken är stor för att den 100-årsnivå som idag tillämpas kommer att öka
betydligt. Den nivå som 2010 betraktas som en 100-årsnivå kommer därmed att vara för låg för att
spegla verkligheten mot slutet av seklet. Beräkningar från Statens Meteorologiska och Hydrologiska
Institut, SMHI, visar att den nivå som idag motsvarar 100-årsnivån mot slutet av seklet enligt ett
genomsnitt av utredningens klimatscenarier kommer ha en återkomst på ca 20 år. Detta är en dramatisk förändring i förhållande till nuvarande förhållanden.
Utredningen har därför föreslagit att nybyggnation kring Vänern bör undvikas under nivån +47,4 m
(räknat i höjdsystemet RH70, vilket motsvarar +47,26 i det höjdsystem som ligger till grund för
Vänerns reglering, VH32). SMHI beräknar visserligen inte att vattnet kommer att stiga mer än till
nivån +46,7 m, men i händelse av samtidig stark vind finns risk att vindpåverkan medför att vattenytan
snedställs. Därigenom skulle bebyggelse under nivån +47,4 ligga i farozonen.
Vissa undantag kan enligt utredningen göras ner till +46,5 (motsvarande +46,36 i VH32), men under
denna nivå bör enbart enkla byggnader som uthus tillåtas. Enligt utredningen bör detta åstadkommas
genom att kommunerna i sitt ordinarie planarbete beaktar risken för översvämning till dessa nivåer.
Länsstyrelsen har i april 2008 träffat en överenskommelse med Vattenfall AB som innebär en förändrad tappningsstrategi för Vänern. Strategin medför i korthet att mer vatten ska tappas vid lägre
vattennivåer än vad som tidigare har varit fallet. Därigenom kan de högsta nivåerna undvikas. Detta
medför att den högsta nivån kan sänkas med ca 4 dm, dvs. max +47,0 m (räknat i höjdsystemet RH70,
motsvarande +46,86 i VH32). Det bör dock noteras att denna nivå är mer än en meter högre än vad
som noterades i januari 2001.
På sikt förordar Klimat- och sårbarhetsutredningen att tappningsmöjligheterna från Vänern ökas, t.ex.
genom att förstärka slänterna i Göta älv eller att bygga en ny tunnel mellan Vänern och Västerhavet.
När sådana åtgärder skulle kunna genomföras är dock f.n. (år 2010) oklart.
Mot bakgrund av nuvarande detaljplaner över huvud taget inte innehåller några bestämmelser om
lägsta grundläggningsnivå finns anledning att införa en sådan bestämmelser, eftersom en översvämning kan medföra stora kostnader såväl för den enskilde som för samhället.
Kommunstyrelseförvaltningen anser därför att huvudbyggnad inte ska tillåtas under +47,0 (räknat i
RH70) om inte särskilda åtgärder vidtas, t.ex. vattentätt byggande etc. Komplementbyggnader av en
enkel standard, som inte innehåller bostäder, kan tillåtas ner till nivån +46,5.
Strandskydd
Länsstyrelsen har 2004-01-16 förordnat att marken inom nuvarande planområde inte längre ska omfattas av strandskydd. Strandskyddsbestämmelserna utgör sålunda inget hinder för de nu diskuterade
ändringarna.
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Detaljplan för Storön 1:2 m.fl.
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Ändring av planbestämmelser
Genom denna planändring ändras bestämmelser i gällande detaljplaner för del av Storön 1:2 m.fl.
(laga kraft 2004-04-15) samt Storön 1:27 m.fl. (laga kraft 2005-05-09) enligt nedan:
• De områden som i nuvarande planer omfattas av bestämmelsen e3 ska fortsättningsvis omfattas av
bestämmelsen e1. Bestämmelsen e1 ska ha innebörden ”Högst en huvudbyggnad respektive två
komplementbyggnader per tomt. Byggnadsarea för huvudbyggnad får inte överstiga 90 m2.
Byggnadsarea för komplementbyggnader får sammanlagt inte överstiga 20 m2.
• Användningsändamålet C1 ska fortsättningsvis ha innebörden ”Bostäder, restaurang eller annan för
gemensam service/handel”.
• C1-området får indelas i högst fyra fastigheter där varje fastighet inte får göras mindre än 500 m2.
• Varje fastighet inom C1-området får bebyggas med högst en huvudbyggnad och en komplementbyggnad. Inom C1-området får byggnadsarea för huvudbyggnad inte göras större än 200 m2 och
byggnadsarea för komplementbyggnad får inte göras större än 20 m2. Befintlig byggnad inom detta
område som är större än 200 m2 ska anses vara planenlig, men får inte byggas till.
• Bestämmelsen P (dvs. att byggnad ska placeras minst 5 m från tomtgräns) ska gälla även inom C1området.
• Inom hela planområdet får bebyggelse inte grundläggas under nivån +47,0 räknat i RH70. Komplementbyggnad, som inte innehåller bostad, får dock grundläggas ner till +46,5.

Miljöbedömning enligt MKB-förordningen
Enligt 4 § förordning om miljökonsekvensbeskrivningar skall genomförandet av en plan eller ett program antas medföra en betydande miljöpåverkan om planen avser fysisk planering eller markanvändning. I fråga om detaljplaner enligt 5 kap. plan- och bygglagen, som enbart avser användning av små
områden på lokal nivå, skall genomförandet antas medföra betydande miljöpåverkan endast om kommunen bedömer att så är fallet. I sin bedömning skall kommunen utgå från de kriterier som anges i
förordningens bilaga 4.
Bedömningen skall utgå dels från planens karaktäristiska egenskaper, dels från typen av påverkan och
det område som kan antas bli påverkat.
Planens karaktäristiska egenskaper
När det gäller planens karaktäristiska egenskaper skall särskilt beaktas i vilken utsträckning som
planen
a) anger förutsättningarna för verksamheter eller åtgärder när det gäller plats, art, storlek och driftsförhållanden eller genom att fördela resurser,
b) har betydelse för andra planers eller programs miljöpåverkan,
c) har betydelse för integreringen av miljöaspekter särskilt för att främja en hållbar utveckling,
d) innebär miljöproblem som är relevanta för planen eller programmet, eller
e) har betydelse för genomförandet av gemenskapens miljölagstiftning.
De ändringar av befintliga detaljplaner som denna handling avser att reglera kommer i sig inte att ligga
till grund för andra planer eller program och har mycket ringa betydelse för att kunna främja en hållbar
utveckling. Detaljplanen torde inte heller ha annat än marginell betydelse för möjligheten att genomföra gemenskapens miljölagstiftning.
Typen av påverkan
När det gäller typen av påverkan och det område som kan antas bli påverkat, skall bedömningen enligt
bilaga 4 särskilt beakta
a) sannolikheten, varaktigheten och frekvensen av påverkan och möjligheten att avhjälpa den,
b) påverkans totaleffekt,
c) påverkans gränsöverskridande art,
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d) riskerna för människors hälsa eller för miljön,
e) påverkans storlek och fysiska omfattning,
f) vilken betydelse och sårbarhet som det påverkade området har på grund av intensiv
markanvändning, överskridna miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller speciella särdrag i naturen,
och
g) påverkan på områden eller natur som har erkänd nationell, gemenskaps- eller internationell
skyddsstatus.
Det framstår som osannolikt att planen skulle kunna ligga till grund för annat än helt tillfälliga miljöproblem som inte kan förväntas uppstå annat än sporadiskt. De problem som kan tänkas uppstå härrör
till eldning för uppvärmningsbehov och till de transporter som erfordras till och från planområdet.
Dessa problem bedöms emellertid vara av sådan karaktär att det snarast handlar om tillfälliga irritationsmoment än de miljöproblem som anges i förordningen.
Den totala miljöpåverkan är sålunda mycket begränsad och den påverkan som kan förmodas uppstå är
inte av gränsöverskridande art, vare sig man anlägger ett lokalt, regionalt eller globalt perspektiv.
Riskerna för människors hälsa eller för miljön framstår som begränsad, i synnerhet som riskerna för att
bebyggelse kommer att översvämmas begränsas genom en ny bestämmelse. Området berör inte några
områden som skyddas av 7 kap. miljöbalken eller som har någon annan erkänd skyddsstatus, med
undantag från att området är av riksintresse för friluftslivet enligt bestämmelser i 3 kap. 6 § respektive
4 kap. 2 § miljöbalken.

Miljöbedömning enligt PBL
Enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om detaljplanen
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planen får tas i anspråk för vissa i
lagen uppräknade anläggningar, däribland ”projekt för sammanhållen bebyggelse”. Som framgår av
lagtexten skall en behovsbedömning göras även i detta fall, men då utifrån bestämmelserna i MKBförordningens bilaga 2. Skillnaden mellan miljöbedömningarna enligt MKB-förordningen och de
anläggningar som skall prövas särskilt enligt PBL är att bilaga 4 tar fasta på planens konsekvenser,
medan bilaga 2 tar fasta på projektets konsekvenser. När det gäller den nu aktuella detaljplanen är
skillnaden mellan planen och projektet försumbar.
Enligt bilaga 2 skall projektet dels bedömas utifrån projektets karaktäristiska egenskaper, dels utifrån
projektets lokalisering och slutligen utifrån de möjliga effekternas karaktäristiska egenskaper.
Projektets karaktäristiska egenskaper
När det gäller projektets karaktäristiska egenskaper skall särskilt följande beaktas:
a) projektets omfattning,
b) projektets förening med andra projekt,
c) projektets utnyttjande av mark, vatten och andra resurser,
d) projektets alstrande av avfall,
e) föroreningar och störningar, och
f) risken för olyckor, särskilt när det gäller de ämnen och den teknik som har använts.
Som angivits ovan avser detaljplanen ett fristående projekt med en i sammanhanget begränsad omfattning som dessutom enbart tar relativt begränsade resurser i anspråk.
Ändringen bedöms inte medföra några sådana störningar för omgivningen av betydelse. Inte heller
torde risken för olyckor vara större än vad som normalt anses vara acceptabelt för samlad bebyggelse.
Projektets lokalisering
Miljöns känslighet i de områden som kan antas bli påverkade måste beaktas. Vid bedömningen skall
särskild hänsyn tas till
a) nuvarande markanvändning,
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b) markens, vattnets och andra resursers förekomst, kvalitet och förnyelseförmåga i området, och
c) den befintliga miljöns känslighet, med särskild uppmärksamhet på större opåverkade områden,
våtmarker, kustområden, bergs- och skogsområden, nationalparker, naturreservat, kulturreservat
och andra områden som är skyddade enligt 7 kap. miljöbalken, områden där kvalitetsnormer har
överträtts eller riskerar att överträdas, tätbefolkade områden, och historiskt, kulturellt eller
arkeologiskt betydelsefulla markområden.
Inga områden påverkas som har vare sig nationell, gemenskaps- eller internationell skyddsstatus, med
undantag för att området är, som redan nämnts, av riksintresse för friluftslivet enligt bestämmelserna i
3 kap. 6 § respektive 4 kap. 2 § miljöbalken. De områden som omfattas av de föreslagna ändringarna
är dessutom redan ianspråktagna för bebyggelse.
Eventuella effekters karaktäristiska egenskaper
Projektets möjliga påverkan av betydelse måste beaktas i förhållande till de kriterier som tidigare
redovisats under projektets karaktäristiska egenskaper respektive lokalisering, särskilt när det gäller
a) effekternas omfattning (geografiskt område och den berörda befolkningens storlek),
b) effekternas gränsöverskridande karaktär,
c) effekternas betydelse och komplexitet, varvid särskild hänsyn bör tas till allmänhetens behov av
information,
d) effekternas sannolikhet, och
e) effekternas varaktighet, vanlighet och uppträdande (reversibilitet).
Inte heller i detta sammanhang torde de åtgärder som de föreslagna ändringarna medför kunna anses
vara av sådan karaktär att de utgör något hinder för planbeslutet som sådant.

Samlad bedömning av betydande miljöpåverkan
Utifrån vad som anförts ovan – och eftersom planen huvudsakligen avser att reglera en befintlig verksamhet – finns inte skäl att befara att ett genomförande av detaljplanen kommer att medföra betydande
miljöpåverkan med avseende på biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv,
mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämningar och annat kulturarv samt det inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter. Genomförandet
av planen bedöms inte heller medföra att någon miljökvalitetsnorm överskrids. Detta ligger till grund
för kommunens uppfattning att projektet är av sådan karaktär att det varken finns skäl eller skyldighet
för kommunen att upprätta en formell MKB för detaljplanen.

Tekniska frågor
Kommunen bedömer att planändringarna inte medför något ytterligare behov av vatten jämfört med
vad nu gällande detaljplaner medger vilket innebär att planändringen inte medför några ytterligare
kostnader för det allmänna. VA-frågorna behandlas i underliggande detaljplaner, där det bl.a. anges att
det ska finnas en gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp.

Ekonomiska frågor
Genom planändringen uppstår inga kostnader för det allmänna. Om den enskilde önskar utnyttja den
utökade byggrätten ankommer det på den enskilde att bekosta utbyggnaden. Krävs ytterligare båtplatser i den gemensamma hamnen kan samfällighetsföreningen besluta att den som får nytta av utbyggnaden får stå för kostnaden.
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Administrativa frågor
Befintliga detaljplaner
Denna planbeskrivning utgör ett tillägg till tidigare planbeskrivningar och bestämmelser. Gällande
detaljplaner ska även fortsättningsvis gälla med de ändringar som har redovisats på sidan 6.
Gällande lag
Riksdagen har beslutat att plan- och bygglagen (1987:10) ska ersättas med en ny plan- och bygglag
(2010:900). Detta ärende handläggs enligt nu gällande plan- och bygglag (1987:10).
Lovplikt
Enligt 8 kap. 5-6 §§ plan- och bygglagen kan kommunen inom visa ramar besluta att minska eller
utöka bygglovpliktens omfattning. Lättnader i bygglovplikten får emellertid inte beslutas, om bygglov
krävs för att tillvarata grannars intressen eller allmänna intressen.
Kommunen bedömer att det inte finns anledning att besluta om utökad lovplikt. Vidare bedöms att
bygglov behövs inom planområdet för de åtgärder som normalt kräver bygglov för att tillvarata såväl
grannars intressen som allmänna intressen.
Planens genomförandetid
Genomförandetiden är ett juridiskt begrepp. Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares bestridande detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund av
nya förhållanden av stor allmän vikt. Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. De planer som gäller för området har
båda en genomförandetid av 15 år. De ändringar som nu diskuterats ska ha samma genomförandetid
som de underliggande planerna. När genomförandetiden för planerna upphör ska sålunda även genomförandetiden för de nu föreslagna ändringarna upphöra.
Medverkande tjänstemän
Från Gullspångs kommun har huvudsakligen f.d. stadsarkitekt Johan Hjalmarson deltagit.
2010-11-20
……………………..
Johan Hjalmarson
f.d. stadsarkitekt

……………………..
Dan Harryzon
plan- och exploateringschef
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Ändring av detaljplaner för del av

Storön 1:2 m.fl. samt Storön 1:27 m.fl. fastigheter
Genomförandebeskrivning
De nu aktuella ändringarna påverkar inte genomförandet på något annat sätt än vad som tidigare har
redovisats i underliggande detaljplaner. Någon genomförandebeskrivning erfordras därför ej.

2010-11-20
……………………..
Johan Hjalmarson
f.d. stadsarkitekt

……………………..
Dan Harryzon
plan- och exploateringschef
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