Behovsbedömning
Dnr KS 2015/532

Behovsbedömning av detaljplan för Göta Holme, Gullspång, Gullspångs
kommun
Inledning
Behovsbedömningen ska utgöra underlag för beslut om genomförandet av kommande detaljplan kan
antas medföra betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska kommunen göra en miljöbedömning av
planen och upprätta en skriftlig redogörelse, miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Nedanstående bedömningar är preliminära. Ny kunskap som tillförs planarbetet kan innebära att
bedömningarna i denna checklista måste omvärderas.

Aktuell detaljplan
Planområdets norra gräns utgörs av Gullspångsälven, i öster i huvudsak till storgatan, i söder
till befintlig bebyggelse som utgörs av kv. Brandstationen och Kvarnstöten m.fl. och i väster
av naturområde, se föreslagen planområdesgräns i bilaga 1. Området omfattar hela Göta
holme parken med angränsande vattenområde på sammanlagt ca 6 ha. Planområdet ligger i
centrala Gullspång.
Detaljplanens huvudsyfte är att fastställa markanvändningen för Göta holme som park och
rekreationsområde samt möjliggöra ordnade ställplatser för husbilar.

Berörda planer
I översiktsplanen från 2011 beskrivs hur området runt Göta holme bör planläggas för att
anpassa området till de natura 2000-skydd som antagits för Gullspångsälven.
I en stadsplan för Gullspångs municipalsamhälle antagen 1940 regleras området som park,
plantering eller folkpark. Vid en ändring i stadsplanen för Gullspångs samhälle antagen 1976
tillåts markanvändningen park, plantering och gata för Göta holme. De delar av stadsplanen
som avsåg gata samt vattenområde och parkmark norr om den utlagda gatan, upphävdes
1978. I de östra delarna av planområdet gäller en stadsplan för kvarteret Elektro mm
antagen 1976 med parkändamål samt allmän gata. Gatan var tänkt att vara en rak
förlängning av Storgatan genom Göta holme. Till skillnad från den andra stadsplanen som
senare upphävdes har stadsplanen för kvarter Elektro aldrig ändrats utan gäller oförändrad
för denna del av planområdet.

Betydande
påverkan

Bedömningsgrunder
Ja

Nej

Bör
utre
das

Övergripande mål och normer
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1. Miljö- och kvalitetsmål
Nationella miljömål
Sveriges riksdag har fastställt 16 miljömål som ska ligga till grund för all planering.
De miljömålen är: 1) Begränsad klimatpåverkan, 2) Frisk luft, 3) Bara naturlig
försurning, 4) Giftfri miljö, 5) Skyddande ozonskikt, 6) Säker strålmiljö, 7) Ingen
övergödning, 8) Levande sjöar och vattendrag, 9) Grundvatten av god kvalitet,
10) Hav i balans, 11) Myllrande vårmarker, 12) Levande skogar, 13) Ett rikt
odlingslandskap, 14) Storslagen fjällmiljö, 15) God bebyggd miljö, 16) Ett rikt växt
och djurliv.

x

Regionala och lokala miljömål grundar sig på de nationella delmålen som har
anpassats.
Kommentar:
Planområdet är Gullspångs folkpark och utgör ett viktigt rekreationsområde för
både turister och invånare.
2. Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel som reglerats i 5 kap.
miljöbalken. Normer kan meddelas av regeringen i förebyggande syfte eller för
att åtgärda befintliga miljöproblem, för att de svenska miljökvalitetsmålen ska
uppnås eller för att kunna genomföra EG-direktiv. Idag finns tre förordningar om
MKN, en för föroreningar i utomhusluft (SFS 2001:527), en för olika parametrar i
fisk- och musselvatten (SFS 2001:554) och en för omgivningsbuller (SFS
2004:675).
Kommentar:
Av de mätningar som gjorts av kvävedioxidhalten i kommunen framgår att
nuvarande nivå ligger långt under gällande miljökvalitetsnormer. Gullspångsälven
har god vattenkvalité.
Förordnanden och skyddsvärden
3. Riksintresse, natura 2000
Berörs lagenligt skyddad natur enligt 3, 4 och 7 kap. miljöbalken, Natura 2000
eller världsarv? Förordnanden gäller nationalparker, naturreservat,
kulturreservat, naturminne, biotopskydd, djur- och växtskyddsområden,
strandskyddsområden, miljöskyddsområden, vattenskyddsområden eller andra
enligt lagen särskilt skyddade områden.
Kommentar:
Gullspångsälven är skyddad genom Natura 2000, naturreservat för
Gullspångsälven samt strandskydd. Älven har en mångformig fisk- och
bottenfauna och det stora biologiska värdet ligger främst i ett unikt lax- och
öringsbestånd som är beroende av miljön.

x

X

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ställplats för husbilar, en användning
som redan sker men utan närmare reglering. Tanken är också att kunna satsa på
lek- och rekreationsytor för allmänheten och därigenom bevara folkparkens
funktion.
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Området är även av riksintresse för rörligt friluftsliv samt naturvården. Det finns
en förvaltningsgrupp och ett naturvårdsprogram upprättat i samband med
instiftandet av naturreservatet.
Allmänhetens tillgång till området bedöms förbättras vid ett genomförande av
föreslagen detaljplan, vilket är ett av syftena med strandskyddet. Bryggan kan
fungera som ett skuggparti för laxen och dessutom utgöra ett välkommet inslag
för besökare till Göta holme. Med bakgrund av att strandskyddets syfte bedöms
kunna upprätthållas föreslås att strandskyddet upphävs inom områdena för
brygga, service samt ställplats.

Effekter på miljön

Betydande påverkan

Ja

4. högt naturvärde, nyckelbiotoper, ekologiskt känsliga områden, naturresurser
Berörs område som utpekas i;
Länsstyrelsen eller kommunens naturvårdsplan som högt naturvärde?
Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotop- eller sumpskogsinventering?
Kommunens översiktsplan som ekologiskt känsligt?
Kommentar:
Delar av planområdet är utpekat som ett område med högt naturvärde. Främst
avses det unika beståndet av lax- och öring. Det finns en förvaltningsgrupp och
ett naturvårdsprogram upprättat i samband med instiftandet av naturreservatet.
5. Kulturmiljö
Berörs fornlämningar eller kulturhistoriskt värdefull miljö?
Kommentar:
6. Landskapsbild/stadsbild
Påverkan på landskapsbilden?
Påverkan på stadsbilden?
Kommentar:
7. Transport och kommunikation
Berörs viktiga transport- eller kommunikationsleder?
Kommentar:

8. Rekreation och rörligt friluftsliv
Påverkas kvalitén eller kvantiteten på någon rekreationsmöjlighet (strövområde,
vandringsled, friluftsanläggning etc.)
Kommentar:

Nej

Bör
utred
as

x

X

x

X

X
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Genomförandet av detaljplanen möjliggör en utveckling av Göta holme som kan
göra parken mer attraktiv. Området används redan idag som rekreationsområde.
9. Mark
Orsakar projektet;
Betydande förändring av markanvändningen?
Instabilitet i mark- eller de geologiska grundförhållandena: risk för skred, ras etc?
Skada eller förändring av någon värdefull geologisk formation?
Förändrade sedimentationsförhållanden i vattendrag, sjö eller havsområde?
Kommentar:
MSB har gjort en översvämningskartering över Gullspångsälven. Ingen
bostadsbyggnation kommer tillåtas i detaljplanen.
10. Luft och klimat
Orsakar projektet;
Väsentliga luftutsläpp eller försämring av luftkvalitén?
Förändringar i luftrörelser, luftfuktighet, temperatur eller klimat (regionalt eller
lokalt)?
Kommentar:
Klimatförändringarna förutspås orsaka höjda vattennivåer. I den
översvämningskartering som är gjord för Gullspångsälven visas att delar av
området vid ett 100-årsflöde ligger under vatten. De byggnader som finns och är
tänkta att byggas (servicebyggnader) ska enligt karteringen inte drabbas.
Nybyggnation ska klara stigande vatten till en sådan nivå utan att byggnaden tar
skada. Inga bostäder kommer byggas inom planområdet.
11. Vatten
Orsakar projektet;
Förändring av grundvatten- eller ytvattenkvalitén?
Förändring av flödesriktningen för grundvattnet?
Minskning av vattentillgången i någon yt- eller grundvattentäkt?
Förändrade infiltrationsförhållanden, avrinning eller dräneringsmönster med risk
för översvämning/uttorkning?
Förändrat flöde, riktning eller strömförhållanden i något vattendrag, sjö eller
havsområde?
Kommentar:
12. Vegetation
Orsakar projektet;
Förändringar i antalet eller sammansättningen av växtarter eller växtsamhällen?
Påverkan av någon hotad växtart eller växtsamhälle (enligt Artdatabankens
rödlista eller EU:s art eller habitatdirektiv)?
Införande av någon ny växtart?
Kommentar:
13. djurliv
Orsakar projektet;

X

X

X

X

X
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Förändringar i antalet eller sammansättningen av antalet djurarter?
Påverkan på någon hotad djurart (enligt Artdatabandens rödlista eller EU:s art
eller habitatdirektiv)?
Försämring av fiskevatten eller jaktmarker?
Kommentar:
14. Areella näringar
Påverkas jordbruk, skogsbruk, djurhållning eller fiske?
Kommentar:
Effekter på hälsa säkerhet

X
Betydande påverkan

Ja

15. Störningar, buller, utsläpp, vibrationer, ljus och skarpt sken, lukt
Orsakar projektet;
Ökning av nuvarande ljudnivå så att människor exponeras för ljudnivåer över
rekommenderade gränsvärden?
Nya ljussken som kan vara bländande?
Risk för vibrationer, explosion, utsläpp eller lukt?
Risk att människor utsätts för joniserande strålning (radon)?
Risk för översvämning?
Kommentar:
Enligt den översvämningskartering som är gjord för Gullspångsälven finns risk för
översvämning av delar av Göta holme. Inga bostäder kommer uppföras inom
detaljplaneområdet.
16. Miljöpåverkan från omgivningen
Finns miljöstörande verksamhet i omgivningen som har negativ inverkan?
Har området tidigare använts som tipp, utfyllnadsplats eller dylikt varvid miljöoch hälsofarliga ämnen kan finnas lagrade i marken?
Kommentar:
Göta Holme var från början en holme som på 1970-talet utfylldes med
slaggmassor från industriverksamheten i Gullspång (GEA-verken). GEA-området
ligger i nära angränsning till Göta holme, här bedrevs verksamhet under lång tid
och med stora volymer. Länsstyrelsen har sökt pengar för att göra en
huvudstudie efter att ansvarsutredningen nu godtagits.

Nej

Bör
utred
as

x

x

Vid byggnation och grävarbeten inom områden bör särskilda
försiktighetsåtgärder vidtas.
17. Trafiksäkerhet
Sker transporter av farligt gods?
Skapas trafikproblem eller äventyras trafiksäkerheten?
Innebär projektet ökning av fordonstrafik?
Kommentar:

X
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Området används redan som ställplats för husbilar under sommarsäsongen.
Genom detaljplanen ges möjligheten att reglera hur ställplatserna ska se ut vilket
bedöms öka säkerheten.

Samlad bedömning
Planförslaget medför ingen större förändring i markanvändningen gentemot idag rådande, utan
syftar till att öka områdets attraktivitet som park- och rekreationsområde, någon skada på natur- och
kulturvärden bedöms inte medföras.
Planförslaget berör natura2000 och naturreservat för Gullspångsälven samt riksintressen för
friluftsliv. Det finns skyddsföreskrifter och ordnad förvaltning för naturreservatet. Förslag till
bryggdäck ut över älven kan skapa behövliga skuggmiljöer för laxen samtidigt som det ökar områdets
attraktivitet för besökare. Negativ påverkan av vattendraget bedöms kunna undvikas genom
försiktighetsåtgärder under byggnationstid. Med försiktighetsmått bör inte älvens naturvärden i stort
påverkas negativt av detaljplanen.
Förslaget bedöms vara förenligt med strandskyddets syften eftersom tillgängligheten i området
förbättras med ordnade gångstråk bland annat. Det befintliga växt- och djurlivet bedöms inte
påverkas negativt.
Risken för negativa effekter på miljö och människors hälsa till följd av buller samt utsläpp till mark
och vatten bedöms som liten. De byggrätter som planeras avser servicehus med bland annat
toaletter och information. Vilket bedöms gynna Göta Holme som parkområde och öka attraktiviteten
för besökare.

Kommunen bedömer att planens tänkbara effekter på kort och lång sikt inte kommer att medföra
någon risk för miljön, människors hälsa och säkerhet eller olämplig hushållning med mark och vatten
och andra resurser. Kommunens bedömning är mot bakgrund av ovanstående att genomförande av
detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan.
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