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Vision 2020 är Gullspångs kommuns över-
siktsplan enligt 4 kap. 1 § plan- och bygglagen 
(1987:10). Planen antogs av Kommunfullmäk-
tige den 28 februari 2011, § 23. Beslutet att anta 
planen vann laga kraft den 31 mars 2011. 

Innan planen antogs fanns planförslaget utställt 
för synpunkter under perioden 29 januari  – 29 
mars 2010. De synpunkter som inkom under ut-
ställningen fi nns redovisade i ett s.k. utställnings-
utlåtande. Dessförinnan hade planförslaget varit 
föremål för samråd med bl.a. myndigheter och 
organisationer under perioden 15 augusti – 14 
oktober 2005. De synpunkter som inkom under 
samrådet fi nns sammanställda i en s.k. samråds-
redogörelse. 
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Kapitel 1

 INLEDNING

1.1  Förord
Alla som bor och verkar i Gullspångs kommun förväntar 
sig att kommunens politiska ledning tar an svar, inte bara 
för stunden utan även för framtiden. Detta får till följd 
att kommunens vilja, inriktning och mål måste tydlig-
göras i en långsiktig vision.

En  vision är en framtidsbild målad med stora pensel-
drag: ett önskvärt tillstånd som vi bör sträva efter. För 
att visionen ska kunna ligga till grund för ett framgångs-
rikt förändringsarbete måste alla kommuninnevånare ha 
möjlighet att förstå och känna delaktighet i arbetet. Vi-
sionen måste därför kännetecknas av långsiktighet, tyd-
lighet och trygghet. 

 Långsiktighet och trygghet skapar vi genom att stäl-
la upp tydliga mål, så att alla delar av den kommunala 
organisationen strävar åt samma håll. 

Långsiktighet är även ett nyckelord i arbetet med att 
skapa en hållbar utveckling. Även om det fram för allt är 
miljöfrågorna som – med rätta – stått i fokus i diskussio-
nen om hållbar utveckling, förutsätter det  hållbara sam-
hället även goda sociala och ekonomiska förhållanden. 
Därigenom inklu der as även  sysselsättning,  jämställdhet 
och  jämlikhet i arbetet, liksom  livs kvalitet,  kompetens-
utveckling och social välfärd.  

Inget av dessa områden kan ses isolerat från något 
annat och alla delområden måste därför be hand las uti-
från sitt sammanhang. Den långsiktiga strategin är där-
för en förutsättning för att metod iskt kunna skapa en 
väl fungerande verksamhet. Vision 2020 är kommunens 

syn på vilken väg vi ska vandra för att nå det hållbara 
samhället. 

Dokumentet får därmed fl era uppgifter. Visionen blir 
en arena för diskussioner om framtiden och samtidigt 
ett styr- och eff ektivi ser ingsinstrument. Genom vision-
ens roll som översiktsplan i den fysiska planeringen blir 
doku mentet även ett avtal mellan stat och kommun om 
hur mark och vatten ska användas och hur kommunen 
arbetar för att uppnå de nationella miljömålen.

1.2  Sammanfattning
Det övergripande syftet med visionen är att skapa en 
gemensam syn på hur kommunen ska utvecklas för att 
människor ska vilja bo och verka i Gullspångs kommun. 
Som nämndes i förordet är ambitionen att visionen även 
skall fungera som  utvecklingsplan och vägvisare för en 
hållbar samhällsutveckling och därmed utgöra ett stra-
tegiskt instrument för beslut inom hela samhällsområ-
det.

Dokumentets namn – Vision 2020 – anger att  plane-
ringshorisonten sträcker sig fram till år 2020. Planförsla-
get syftar huvudsakligen till att skapa handlingsbered-
skap inför kommande föränd ringar eftersom exploate-
ringstrycket f.n. (år 2011) är begränsat.

Visionen konkretiseras i ett antal strategier, och dessa 
har i sin tur brutits ner i ett antal mål. 

På nästa sida sammanfattas visionens struktur. 

Sommar på Högsåsen
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1. Inledning
Utöver denna sammanfattning redovisar visionens första 
kapitel vad en översiktsplan är och hur planeringsproces-
sen ser ut. 

2. Analys
Kapitlet innehåller en nulägesanalys som redovisar styr-
kor och svagheter inom kommunen och en redo visning 
om vilka hot och möjligheter som framtiden kan kom-
ma att medföra. Vidare redovisas de förändrade förut-
sättningar och de tidigare beslut som legat till grund för 
planeringsarbetet. Dessutom sammanfattas de utveck-
lingstrender som f.n. på verk ar kom munen och vilka me-
toder som expansiva småkommuner har använt.

3. Visioner och strategier
Kapitlet redovisar den kommunala organisationens för-
slag till vision och de övergripande mål som ska ligga till 
grund för kommunens framtida utveckling. Hur dessa 
övergripande mål ska omsättas i praktisk handling redo-
visas i kapitel 4-16.

4-13. Planeringsunderlag och beslut
Dessa kapitel behandlar mål och strategier för respektive 
ämnes område utifrån följande indelning:

• Övergripande förutsättningar
• Miljömål
• Riksintressen
• Natur- och kulturvärden
• Risker och miljöfarlig verksamhet
• Kommunikationer
• Teknisk försörjning
• Befolkning
• Näringsliv och sysselsättning
• Riktlinjer för byggnation

14. Områdesvisa beskrivningar
Kapitlet redovisar den framtida mark- och vattenvänd-
ningen för att tydliggöra var kommunen avser att ge-
nomföra större förändringar i nuvarande markanvänd-
ning och där den pågående användningen ska bevaras. 

15. Konsekvensanalys
Alla förändringar medför konsekvenser, och i detta ka-
pitel redovisas bl.a. vilka konsekvenser visionen kan ge 
upphov till i förhållande till miljö och folkhälsa, samt 
vilka sociala och ekonomiska följder förslaget kan med-
föra.  

16. Genomförande 
Visionen är meningslös om den inte leder till konkreta 
åtgärder. Utöver hur intentionerna ska om sätt as i prak-
tiken redovisar detta kapitel kopplingen till budget och 
hur planen ska följas upp och upp da ter as.

17. Regional samordning
Avsnittet redovisar de frågeställningar som berör andra 
kommuner och hur dessa ska hanteras i verksamheten. 

18. Länsstyrelsens granskningsyttrande
Här redovisas vad Länsstyrelsen framfört under utställ-
ningen. 

Register
För att underlätta för läsaren fi nns även ett register då 
många ämnen behandlas under fl era olika rubriker.

1.3 Vision och översiktsplan
Defi nitioner
Av plan- och bygglagen framgår att alla kommuner ska 
ha en  översiktsplan, där kommunens syn på användning-
en av bl.a. mark och vatten i vid bemärkelse ska redovi-
sas. Nästan alla sektorer i den kom munala verksamheten 
kan relateras till den fysiska miljön på något sätt, men 
det fi nns även delar som inte berörs av plan- och byggla-
gens defi nition av översiktsplan. Kommunen har därför 
valt att införliva översiktsplanen i en  vision, så att kom-
munens utveckling kan behandlas i ett sammanhang. 

I den följande framställningen kommer begreppet 
översiktsplan att förbehållas de delar som reg ler as av 
plan- och bygglagen, medan begreppet vision används 
när det samlade dokumentet åsyftas.

Norra och Södra Torp sett från Bratteberg
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 Översiktlig planering för en hållbar utveckling
Den  fysiska planeringen har en stark tradition i vårt 
land. Kommunens långtgående ansvar har gjort att lo-
kala, nationella och på senare tid även internationella 
frågor i Sverige behandlas i besluts processer på kommu-
nal nivå. Kommunalt  självstyre och beslut enligt  närhets-
principen har ett av sina tydligaste uttryck i översiktspla-
neprocessen enligt plan- och bygglagen. 

 Agenda 21 och  EU:s  miljöhandlingsprogram under-
stryker den fysiska planeringens betydelse och vikten av 
lokala insatser. Möjligheterna att skapa en hållbar ut-
veckling ligger i att miljö, ekonomi och sociala frågor 
behandlas tillsammans. Först då kan människors enga-
gemang tas tillvara och politiska program få förankring 
och trovärdighet även inför svåra beslut. 

Samtidigt ökar den enskilda kommunens beroende 
av omgivningen, både i ekonomiskt, miljö- och försörj-
ningsmässigt hänseende. Regionala, nationella och in-
ternationella frågor får allt större betyd el se för den en-
skilda kommunens beslutsfattande. 

Översiktsplanen är ett samlat beslutsunderlag, som 
belyser  allmänna intressen och kommunens  miljösitua-
tion. Den är också ett handlingsprogram, som visar hur 
kommunen ser på mark- och vatt en användning i kom-
munens olika delar och visar vad medborgarna kan för-
vänta sig i framtiden. 

 Översiktsplanen är vägledande för efterföljande be-
slut. Den är sålunda inte rättsligt bindande, men planen 
väger tyngre än andra beslutsunderlag genom sin för-
ankring i en   planeringsprocess som gar anterar samråd 
och insyn. Den förmedlar kommunens helhetssyn och 
ska tillämpas i beslut både i och utanför den kommu-
nala organisationen. 

Översiktsplanen som  planinstrument är en överens-
kommelse mellan stat och kommun om hur värd en av 
nationellt slag kan beaktas och tas tillvara. Planen ger en 
gemensam grund för mynd ig hets beslut. 

För att kunna fungera som beslutsunderlag, hand-
lingsprogram och överenskommelse är det nöd vändigt 
att översiktsplanen hålls  aktuell. Det kan ske genom att 
planen successivt utvecklas, där nya pusselbitar fortlö-
pande infogas i helheten. Planerare och beslutsfattare 
kan då få det smidiga verktyg som översiktsplanen är 
tänkt att vara. 

Nyttan med  översiktsplanen
Den fysiska planeringen är sektorövergripande och kan 
bidra till att miljö-, ekonomi- och resurs hus hållnings-
aspekter i enskilda beslut kan vävas samman utifrån lo-
kala förutsättningar. 

Översiktsplanen syftar till att
• rationalisera och förenkla beslutsfattandet genom att 

de enskilda besluten sätts in i sitt sammanhang och 
bidrar till att de blir genomtänkta även med en be-
gränsad arbetsinsats.

• medverka till att välfärdsmålen nås.

• förbättra genomslaget för kommunens intentioner när 
det gäller att påverka statliga invester ingar och  EU:s 
 strukturfonder.

• mobilisera människor i lokalt  utvecklingsarbete ge-
nom att enskildas initiativ tas tillvara i planerings-
processen.

 Översiktsplanens uppgift 
Planen ska

• medverka till en ändamålsenlig struktur av bebyg-
gelse, grönområden, kommunikationsleder och an-
dra anläggningar,

• främja goda miljöförhållanden och en långsiktig god 
hushållning med mark och vattenområden, och

• främja en från social synpunkt god livsmiljö.

 Översiktsplanens innehåll
Översiktsplanen ska redovisa

• de allmänna intressena (där riksintressen ska redovi-
sas separat),

• de miljö- och riskfaktorer som kommunen anser bör 
beaktas vid beslut enligt plan- och bygglagen, miljö-
balken samt övriga lagar som är knutna till miljöbal-
ken, samt

• kommunens intentioner för mark- och vattenan-
vändning, hur den byggda miljön ska utvecklas och 
bevaras samt hur riksintressena ska tillgodoses.

 Plansystemet enligt  plan- och bygglagen. Svart pil indikerar 
underlag för bedömningen medan röd pil indikerar bindande 
verkan.

2-3 kap PBL

ÖVERSIKTSPLANEN

Detaljplan

Områdes-
bestämmelser Tillstånd 

enligt MB,
FBL etc.

Lov, tillsyn och kontroll enligt plan- och bygglagen

Fastighets-
plan

3-4 kap MB
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Översiktsplanens roll i   plansystemet
De materiella kraven som ska beaktas vid planläggning 
och vid lokalisering av bebyggelse, anlägg ningar etc 
fi nns i  miljöbalken samt i plan- och bygglagens andra 
och tredje kapitel. För att långsiktigt trygga dessa krav 
sker den  fysiska planeringen på fl era nivåer.

 Översiktsplanen ska behandla mark- och vattenan-
vändningen liksom bebyggelseutvecklingen för kommu-
nens hela yta. Den kan  fördjupas för delområden, men 
den kommuntäckande planen inne håller i allmänhet 
inte några avvägningar mellan enskilda och allmänna 
intressen. Den är inte  bind ande – vare sig för enskilda el-
ler för myndigheter – men ska ge vägledning för hur den 
byggda miljön ska utvecklas och hur mark- och vatten-
områden ska användas. 

 Områdesbestämmelser kan användas för begränsade 
områden när kommunen vill reglera mark an vänd ningen 
i vissa avseenden. Genom områdesbestämmelser kan 
översiktsplanens intentioner ges bind  an de verkan för en-
skilda och myndigheter. Områdesbestämmelser ger ing-
en byggrätt.

 Detaljplanen är till för den närmare regleringen av 
bebyggelse, anläggningar och markens an vänd ning. De-
taljplanen medför rätt att bygga i enlighet med planbe-
stämmelserna och är således bind ande för enskilda och 
myndigheter. Om detaljplanen medför inskränkningar 
för enskilda fastighetsägare kan kommunen bli skyldig 
att betala ersättning. 

 Bygglov prövas i första hand mot detaljplanen. 

1.4 Planeringsprocessen
Planeringsprocessen regleras i plan- och bygglagen. Syf-
tet är att planeringsarbetet ska ske med öppen het och 
in syn samt att medborgarinfl ytandet ska vara starkt. Mo-
tiv en för detta är att besluts un derlaget blir bättre, att be-
sluten får en behövlig förankring samt att det är en själv-
klar rättighet att på ver ka den egna närmiljön. 

Ett förslag till översiktsplan var under hösten 2005 
föremål för  samråd med  Länsstyrelsen och de kommu-
ner som berörs av planen. Även andra myndigheter, sam-
manslutningar och enskilda som enligt den kommunala 
organisationens bedömning antogs ha ett väsentligt in-
tresse av förslaget bereddes då tillfälle till samråd. Dess-
utom bjöds även övriga intressenter in till samrådet ge-
nom kungörelse i ortspressen. De synpunkter som kom 
in under samrådet fi nns sammanställda, tillsammans 
med den kommunala orga nisationens kommentarer, i en 
s.k. samrådsredogörelse. Utifrån de inkomna synpunk-
terna reviderades därefter planförslaget. 

Det reviderade förslaget var under våren 2010 före-
mål för utställning. Under utställningen gavs såväl myn-
digheter som enskilda och sammanslutningar tillfälle att 
lämna synpunkter på förslaget. De synpunkter som kom 
in under utställningen fi nns sammanställda i ett s.k. ut-
ställningsutlåtande. 

Av särskilt intresse i sammanhanget är de synpunkter 
som Länsstyrelsen lämnade under utställningen, det s.k. 
granskningsyttrandet. Länsstyrelsen har bl.a. till upp-
gift att ta tillvara och samordna statens intressen och om 

Planprocess Plananvändning

ÖP Start Samråd Utställning Antagande Laga kraft Tillämpning Aktualitet
Handlingar

Kontaktformer

Kontaktnät

Allmänhet
Organisationer
Boende

Förvaltningar
Nämnder

Länsstyrelse
Myndigheter

Synpunkter
Uppgifter m.m.

Beslut
Program

· Personlig 
kontakt

Första utkast 
till underlag 
för respektive 
sektorintresse

Underlag

Underlag

Planskiss

· Anslag, utskick
· Samrådsutställning
· Informationsmöten

Samråds-
redo-
görelse

Korri-
gerade
underlag

Plan-
förslag

Utställ-
ningsut-
låtande

Plan Plan

Laga 
kraft

· Kungörelse
· Utställning
· Informationsmöten

· KF:s proto-
koll anslås

Gällande 
plan

Synpunkter på 
ÖP-förslag och
underlag

Synpunkter på 
ÖP-förslag 

Länsstyrelsens 
samrådsyttrande

Länsstyrelsens 
granskningsyttrande

Kammarrätten
(Regeringsrätten)

Eventuellt 
överklagande

Beslutet 
fastställes

Beslutet 
upphävs

Beslut med 
stöd av ÖP:n

Uppföljning 
och utvärder-
ing av ÖP:n

Länsstyrelsens 
yttrande

Beslut 
m.a.a. 
aktualitets-
prövning

Denna bild visar hur   planeringsprocessen ser ut i princip. I praktiken sker ett kontinuerligt informationsutbyte mellan kommunen och de 
olika aktörerna som ingår i planprocessen. Efter Boverkets »Boken om översiktsplan, del II: Översiktsplanen i lagstiftningen«.
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Länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del ska 
detta anmärkas i planen. Länsstyrelsens granskningsytt-
randet redovisas därför i sin helhet i avsnitt 18. 

Efter utställningen har vissa mindre justeringar ge-
nomförts i planen, delvis i syfte att tillgodose de synpun-
ker som Länsstyrelsen framfört i granskningsyttrandet. 

 Kommunfullmäktige antog översiktsplanen den 28 
februari 2011, § 23. Planen vann laga kraft 31 mars 2011. 

Minst en gång under varje mandatperiod ska Kom-
munfullmäktige ta ställning till översiktsplanens  aktua-
litet. Före ett sådant beslut ska Länsstyrelsen samlat redo-
visa sådana statliga intressen som kan vara av betydelse 
för kommunens beslut samt ge sin syn på hur dessa för-
håller sig till planen. Det bör uppmärksammas att ställ-
ningstagandet endast avser över siktsplanens aktualitet. 
Det innebär ingen ändring av planens rekommendatio-
ner. Om över sikts planen bedöms vara inaktuell – helt el-
ler delvis – är det därför naturligt att kommunen inleder 
en översyn av planen.

 
Beredningsarbetet
Arbetet med visionen har bedrivits projektinriktat, där 
allmänna utskottet har lett vi sions  ar betet och utfärdat 
planeringsanvisningar för den  projektgrupp som har 
hand om det praktiska planarbetet. 

Den ursprungliga projektgruppen bestod av t.f. 
kommunchef Anita Holmer Persson, miljö- och bygg-

nadsförvaltningens chef Robert Skogh och stadsarkitekt 
Johan Hjalmarson.  

I övrigt har ett stort antal kommunala tjänstemän bi-
dragit i arbetet, där framför allt Agenda 21-sam ordnaren 
Erika Andersen, karttekniker Gunnel Eriksson, chefen 
för tekniska förvaltningen Per-Arne Olofsson, VA-tekni-
ker Sven-Erik Roslund och plan- och exploateringsche-
fen Dan Harryzon bör framhållas. 

 Barnkonventionen
 Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter, 
populärt kallad barnkonventionen, antogs av FN:s ge-
neralförsamling 20 november 1989. Konventionen anger 
bl.a. att »Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn 
som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt ut-
trycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets 
åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets 
ålder och mognad«. Detta får till följd att barnen ska ges 
erforderligt infl ytande i den fysiska planeringen.

Hur barn och ungdomar påverkas av planförslaget 
behandlas i barnkonsekvensanalysen i avsnitt 15.6.

1.5  Tidigare  ställningstaganden 
Vision 2020 ersätter Översiktsplan -92, antagen av Kom-
munfullmäktige den 2 juni 1992. Eftersom plan   en inte 
har varit föremål för revidering sedan dess och då utveck-
lingen i kommunen och om värld en har varit betydande 
har kommunen valt att arbeta fram en helt ny översikts-
plan. 

Översiktsplanen består till stora delar av en redovis-
ning av tidigare gjorda ställningstaganden – såsom be-
slut om riksintressen och naturreservat – men också av 
sammanställningar över utförda un der sök ning ar och in-
venteringar, till exempel över värdefulla våtmarker och 
grusförekomster. Var dessa uppgifter hämtats ifrån redo-
visas i anslutning till respektive ämnesområde där kom-
munen redovisar hur mark- och vattenresurserna (i vid 
bemärkelse) ska användas i framtiden. 

Vision 2020 vilar även på fl era måldokument, pro-
gram och planer som har utarbetats i kommunen, t.ex. 
fördjupade översiktsplaner, näringslivsprogram, riskana-
lyser, folkhälsoplan och socialtjänstens Agenda 2010.

1.6  Terminologi
Om begreppet  kommun
Inför den fortsatta framställningen kan det fi nnas behov 
av att kommentera innebörden av be grepp et »kommun«. 
Av kommunallagen framgår att kommunens verksamhet 
är negativt bestämd: kom munen får ha hand om såda-
na angelägenheter som har anknytning till kommunens 
område eller deras medlemmar och som inte skall hand-
has av staten, landstinget, en annan kommun eller nå-
gon annan. Utifrån denna defi nition följer vidare att be-



9

1

Inledning

greppet »kommun« både avser kommunens in vån are och 
det geografi ska området (och därmed den fysiska miljön 
i vid bemärkelse, t.ex. skogar, vägar och dag hem). När 
ett beslut endast berör den  kommunala organisationen 
anges detta i planen. 

Om planbesluten
 Planbesluten anges i anslutning till respektive ämnes-
område under rubriken  Ställningstagande.  Besluten har 
olika innebörd beroende på hur de är formulerade. 

När beslutet anger att »kommunen anser« är detta ett 
uttryck för kommunens ståndpunkt i sak fråg an, d.v.s. 
ståndpunkten är majoritetens vilja som den kommer till 
uttryck genom de ombud (politiker) som kommuninvå-
narna har valt att företräda dem.

När »kommunen anser« kan kommunen vanligtvis 
inte besluta själv, utan en förändring förutsätter med-
verkan eller beslut från andra myndigheter eller enskil-

da. Ståndpunkten bedöms emellertid vara av intresse för 
att trygga kom munens långsiktiga förändringsarbete, 
och kan aktualiseras när andra myndigheter efterfrågar 
kommunens inställning vid t.ex. remissarbete. Stånd-
punkten är en »passiv« åsikt.

När beslutet anger att »kommunen ska verka för« är 
också detta ett uttryck för att kommunen är beroende av 
andra i sakfrågan, men att kommunen ska arbeta för en 
förändring, alternativt aktivt ar beta för att trygga nu-
varande förhållanden. Ståndpunkten är en »aktiv« åsikt.

När beslutet anger att »kommunen ska« innebär det-
ta att den kommunala organisationen själv har möjlig-
het att för än dra dagens förhållanden. Kommunfullmäk-
tiges redskap för att omsätta besluten i praktisk hand-
ling är kommunalförvaltningen. Beslutet ska genomdri-
vas inom planperioden enligt vad som framgår av kapitel 
16 som behandlar plangenomförande.

Ribbingsfors herrgård
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Kapitel 2

 ANALYS

I detta kapitel analyseras och kartläggs övergripande för-
hållanden som är av betydelse för kommun ens framti-
da utveckling. Avsnitt 2.1-3 behandlar generella faktorer 
som är av betydelse för kommunen medan 2.4-7 mer i 
detalj inriktar sig på de förhållanden som är specifi ka för 
Gullspångs kommun. 

2.1 Förändrade   förutsättningar
Bland de nya förutsättningar som legat till grund för 
kommunens beslut att göra en helt ny över sikts plan kan 
särskilt följande framhållas:

 Agenda 21 och  Habitat
Agenda 21, som antogs av  FN:s konferens om miljö och 
utveckling i Rio de Janeiro år 1992, tar upp tre dimen-
sioner av samhällsutvecklingen som må ste samverka för 
att utvecklingen skall vara hållbar:  den sociala dimensi-
onen,  den ekonomiska dim en sionen samt  miljö- och na-

Genom Agenda 21 har kommunerna fått ett större 
ansvar och förutsättningar för att på ett mer aktivt sätt 
driva på arbetet med att nå en hållbar utveckling, bl.a. 
genom ändringar i miljölag stiftningen och plan- och 
bygglagen. Arbetet i Gullspångs kommun leds av det lo-
kala  Agenda 21-rådet, där fl era olika organisationer sam-
verkar för att uppnå en hållbar utveckling.

 Miljökvalitetsmålen
Begreppet ekologisk hållbar utveckling har preciserats 
i form av 16 miljökvalitetsmål. Arbetet med mil jökvali-
tetsmålen vilar i sin tur på fem grundläggande värden: 
Att främja människors hälsa, värna den biologiska mång-
falden, ta till vara de kulturhistoriska värdena, bevara 
ekosystemets långsiktiga pro duktionsförmåga och tryg-
ga en god hushållning med naturresurserna. Länssty-
relsen har av reger ing en fått i uppdrag att regionalt an-
passa, precisera och konkretisera miljökvalitetsmålen. 
Med hjälp av översiktsplanen är det möjligt att göra sek-
torsövergripande avvägningar och skapa möjligheter till 
att lokalt konkretisera och precisera miljömålen.  

Genom att anpassa miljökvalitetsmålen till de lokala 
förutsättningarna kan kommunen fokusera på att åtgär-
da de miljöproblem som har störst betydelse för den lo-
kala miljön. Detta görs i kapitel 5.

 Folkhälsomålen
Folkhälsopolitiken utgår från elva målområden som 
fokuserar på de faktorer i samhället som på verk ar folk-
hälsan, såsom livsvillkor, miljöer, produkter och lev-
nadsvanor. Det övergripande målet för folk   hälsoarbetet 
består i att skapa samhälleliga förutsättningar för en 
god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. De elva 
målområdena består i delaktighet och infl ytande i sam-
hället, ekonomisk och social trygghet, trygga och goda 
uppväxtvillkor, ökad hälsa i arbetslivet, sunda och säk-
ra miljöer och produkter, en mer hälsofrämjande hälso- 
och sjukvård, gott skydd mot smittspridning, trygg och 
säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa, ökad fy-
sisk aktivitet, goda matvanor och säkra livs medel samt 
minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt 
från narkotika och dopning samt minskade skadeverk-
ningar av överdrivet spelande. 

Folkhälsan är inte universell utan har regionala och 
lokala variationer. För att identifi era och åt gärda de pro-
blem som betyder mest för den lokala folkhälsan har 
kommunen antagit en lokal folk hälsoplan.

turresursdimensionen. Dessa tre aspekter är ömse sidigt 
beroende av var an dra och måste vägas samman på ett 
balanserat sätt för att en  hållbar ut veck ling ska uppnås. 
Habitat (eng el ska för boplats och bo stad) är ett hand-
lingsprogram som behandlar villkoren för en hållbar ut-
veck ling av städer och sam hällen genom att särskilt be-
tona boendet och människors livs villkor i vardags livet. 
Habitat agen d an är ett led i arbetet att omsätta Agenda 
21 till de villkor som gäller i städ er och tät orter. Många 
kommuner har integrerat Agenda 21-arbetet i den över-
siktliga planeringen, och  över siktsplanen framhålls allt-
mer som ett viktigt verktyg för arbetet med att skapa ett 
håll bart samhälle. 
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Ny lagstiftning
 Miljöbalkens tillämpningsområde är direkt kopplat till 
målet om en hållbar utveckling. Balken införd es 1999 
och omfattar i princip alla verksamheter och åtgärder 
i det dagliga livet som är av betydelse för en hållbar ut-
veckling. Här nämns skydd av människors hälsa och mil-
jö samt av värdefulla natur- och kulturmiljöer och beva-
randet av  biologisk mångfald. Andra viktiga frågor med 
direkt anknytning till översiktsplaneringen är t.ex. lång-
siktig hushållning med mark, vatten och fysisk miljö i 
övrigt samt  kretsloppsprincipen. 

 EU har vidare antagit ett nytt  ramdirektiv för vat-
ten. Syftet med direktivet är att se till att en »god ekolo-

Viktigt utvecklingsinstrument
En aktiv översiktplanering har i många fall visat sig vara 
av avgörande betydelse för invest er ings be slut t.ex. beslut 
inom ramen för  EU:s  strukturfonder,  regionala tillväxt-
avtal ( RTA) och  lokala invester ingsprogram för ekolo-
gisk hållbarhet ( LIP). En aktuell översiktsplan är även 
av stor betydelse vid be dömningar i samband med den 
långsiktiga infrastrukturplaneringen för tran sporter.

I genomförandebeskrivningen (kapitel 16) anges hur 
planen kontinuerligt ska uppdateras och hur visionens 
intentioner ska förverkligas.

Västra Götaland
 Länssammanslagningen, försöksverksamheten med änd-
rad regional ansvarsfördelning och  Västra Göta  lands-
regionen som en ny viktig faktor i det regionala utveck-
lingsarbetet innebär nya förutsätt ningar för översikts-
planeringen. 

En positiv utveckling av kommunen förutsätter t.ex. 
snabba och eff  ek tiva förbindelser med  Göteborg,  Karl-
stad,  Örebro,  Skövde och andra viktiga kommuncentra i 
regi on en.  E20,  Inlandsvägen,  Kinnekullebanan och vä-
nersjöfarten är av stor betydelse i detta sam man hang.

 EU
Inom EU pågår sedan några år ett arbete med en inte-
grerad regional utvecklingsplanering, det s.k. ESDP-ar-
betet (ESDP står för European Spatial Development Per-
spective). Arbetet med ESDP syft ar bl.a. till att förbättra 
förutsättningarna för regional samordning av EU:s poli-
tikområden. ESDP inne bär att kommunerna bör ha ett 
EU-perspektiv på sitt utvecklingsarbete och att detta bör 
komma till ut tryck i bl.a. översiktsplanen.

Även ESDP syftar till att åstadkomma hållbar utveck-
ling, även om övergripande sociala faktorer har en mer 
framträdande roll än inom t.ex. Agenda 21. Bl.a. efter-
strävas på nationell nivå balan serade  konkurrensförhåll-
anden inom Europa.

 Samarbete med närliggande kommuner
En ansträngd ekonomi och ökade krav på kommunerna 
med för att nya lösningar måste sökas för att den kom-
munala organisationen ska klara av att utföra sina upp-
gifter. Därför försöker många kommuner utöka det 
mellankommunala samarbetet i syfte att skapa samord-
ningsvinster, bl.a. för att öka kvaliteten i verksamheten 
och reducera kostnaderna. 

Sedan några år tillbaka samarbetar Gullspångs kom-
mun med  Mariestads och  Töreboda kommuner inom 
ramen för det s.k.  MTG-samarbetet. Samarbetet omfat-
tar bl.a. gemensamt personal- och lönekontor, säkerhets-
samordning, delar av kultur- och fritidssektorn, specia-
listtjänster inom socialtjänsten, teknisk förvaltning, mil-
jö- och byggverksamheten, IT, gym nasieskolan och vux-
enutbildningen samt turism och näringslivsutveckling. 
Se vidare kapitel 17.

gisk vattenstatus« uppnås och bibehålls. Direktivet inne-
bär nya tvingande bestämmelser för vat t en planering och 
 vattenvård. Förvaltningen av de samlade vattenresurser-
na skall utgå från de natur liga avrinningsområdena vil-
ket bl.a. innebär krav på helhetssyn och utökad mellan-
kommunal sam verkan. 

Användningen av vattenområden är en viktig fråga 
för översiktsplaneringen i kommunen. Vatt nets betydel-
se för utvecklingen av sjöfart, turism, attraktiva boende-
miljöer, vindkraft och fi ske samt bevarandevärden och 
skydd behöver ges en samlad behandling. 

Den nya lagstiftningen påverkar bl.a. kommunens 
tillsyn och formerna för den fysiska planering en. 

Nya riktlinjer
Riksdagen har antagit riktlinjer för arbetet med att upp-
nå en eff ektivare och långsiktigt hållbar resursanvänd-
ning:

• Energin skall användas så eff ektivt som möjligt med 
hänsyn taget till alla resurstillgångar.  Ma teri al  eff ek-
tiviteten skall öka.

• Användningen av  fossila bränslen skall hållas på en 
låg nivå. Det samlade biomasseuttaget får inte ut-
arma den biologiska mångfalden.

• Flertalet varor skall vara materialsnåla och energi-
eff ektiva, uppgraderingsbara samt kunna åter använd-
as eller återvinnas med avseende på material eller en-
ergi.

Riktlinjerna innebär att miljökvalitetsmålen tillsam-
mans med övriga nationella mål skall vara väg ledande 
för fysisk planering och samhällsbyggande.
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2.2  Utvecklingstrender
Det moderna samhället kännetecknas av en hög  föränd-
ringstakt. De förändringar som sker präglas i allt högre 
grad av internationella trender och i många frågor mins-
kar möjligheterna att påverka på det lokala och natio-
nella planet.

Många nyckelfrågor vad gäller miljöproblem och re-
surshushållning kräver internationella överens kommelser 
för att kunna bemästras. För Gullspångs kommun inne-
bär det att omvärlden kommer allt närmare och att bred 
regional samverkan krävs, snarare än lokal konkurrens.

 Demografi ska förändringar
Långsamt förändras befolkningsstrukturen och vårt sätt 
att leva. Nya familjebildningar leder till att  kärn  fa milj-
en inte längre kan betraktas som norm. Enmanshus-
hållen ökar i antal vilket leder till kon se kven  s er för bo-
stadsmarknaden.  Medelåldern på förstföderskorna ökar. 
Svensken lev er allt längre, vil ket får kon se kvenser för 
sam hället i form av omsorg, vård och pensioner. På frest-
ningarna på  sam hälls ekonomin blir stora eftersom detta 
i kombination med att kraven på allt längre utbild ning 
gör att an talet aktiva år på arbetsmarknaden minskar. 

in- och utvandring) medför att olika  kulturer i ökad ut-
sträckning möts. Mötet mellan olika kulturer är så gott 
som alltid av godo, men ibland skapar rädslan för det 
okända konfl ikter och spänn ingar. Kravet ökar på kom-
munerna att genomföra  omvärldsanalyser för att kunna 
planera och förutse eff ekterna på lokalsamhället av det 
som händer i omvärlden.

 Globalisering
Idag är det inte längre naturförutsättningar såsom när het-
en till råvaror, vattenvägar eller brukarna som styr vart 
varor och tjänster produceras. Förbättrade kommuni-
kationer och transporter har med fört att det idag sna rare 
är lönekostnader och arbetsmarknadsvillkor som har en 
avgörande inverkan på var nya  investeringar förläggs. 
Eftersom personalkostnaderna i Sverige är relativt höga 
har detta medfört att många  företag med personalinten-
siv produktion har fl yttat utomlands, medan forskning 
och utveckling och andra kompetensintensiva verksam-
heter stannar kvar i landet. Sannolikt är detta en trend 
som kommer att accelerera, vilket kommer att öka kra-
ven på kompetens och utbildning ytterligare. 

 Klimatförändring
Allt färre ifrågasätter idag orsakerna till att det globa-
la klimatet blir allt varmare, utan det framstår som allt 
tydligare att klimatförändringen beror på mänskliga ak-
tiviteter och utsläpp. Konsekvenserna blir alltmer påtag-
liga och innebär allt större påfrestningar på samhället, 
på djur- och växtarter och pro duk tionen inom jordbru-
ket. 

För Gullspångs kommun innebär klimatförändring-
en i första hand att skadorna genom stormar och  över-
svämningar kan komma att bli större, vilket ställer krav 
på den fysiska planeringen. Nya byggnader och anlägg-
ningar bör sålunda lokaliseras så att de ligger säkert för 
dessa påfrestningar, liksom befi ntlig bebyggelse bör in-
venteras och nödvändiga skyddsåtgärder vidtas.

Ett varmare klimat kan även medföra ökade  insekts-
angrepp och nya typer av parasiter som överlever de allt 
mildare vintrarna. Den ökade förekomsten av  översväm-
ningsmygg kan vara ett annat exempel. 

Ökade  sociala klyftor
 Segregation,  utanförskap och  otrygghet är ett allt större 
problem, så också i Gullspångs kommun. Ökad  arbets-
löshet har medfört att allt fl er ställs utanför  arbetsmark-
naden, vilket bl.a. har lett till svår ig  heter att integrera 
invandrare i det svenska samhället. Därigenom uppstår 
en allt tydligare et nisk och ekonomisk segregering. Kom-
mun en har begränsade möjligheter att hantera dessa pro-
blem, efter  som de är avhängiga nationella och interna-
tionella konjunkturer. För att motverka dessa eff ekter 
bör kommunen bl.a. arbeta för att skapa så goda förut-
sättningar som möjlighet för att nya arbets till fällen ska 
kunna uppstå i kommun en.

 Information och   informationsteknologi
Ny teknik får allt snabbare genomslagskraft inom allt 
fl er områden, vilket i sin tur medför nya pro duk ter och 
nya tjänster. Den nya tekniken har haft en avgörande 
betydelse för vårt sätt att se på infor mation. Nyheter om 
händelser i avlägsna delar av världen fi nns tillgängliga i 
samma ögonblick som de inträff ar. Tek niken medför att 
 värderingar förändras och sprids i en allt snabbare takt, 
samtidigt som individu al iseringen och efterfrågan på 
nya upplevelser och mångfald ökar. Tekniken påverkar 
också var varor och tjänster kan produceras, vilket inne-
bär att  konkurrensen mellan orter och regioner skärps.

 Internationalisering
De gränsöverskridande kontakterna hos företag, kultur-
liv, skolor och enskilda liksom en ökad mobi li tet (med 
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2.3   Vägar till framgång 
Ofta har enstaka faktorer stor betydelse för hur fram-
gångsrik en kommun är, där till exempel besöksnäring-
en eller en stor arbetsgivare kan ha en avgörande inver-
kan på den kommunala ekonomin. Om man bortser 
från dessa enstaka faktorer kan man försöka identifi era 
vad som skiljer en framgångsrik kommun från en min-
dre framgångsrik. 

En inventering av vilka generella metoder som ex-
pansiva småkommuner har använt för att uppnå fram-
gång ger vid handen att följande faktorer är viktiga:

•  Attraktivt  boende med  sjönära läge är en framgångs-
faktor i konkurrensen om kommuninvånare. Även 
tillgången på billigt boende har stor betydelse.

• Rikt  kultur- och  fritidsliv ger ökad turism och ett 
mervärde för kommunens invånare.

• Medvetenhet om miljöns betydelse för folkhälsa, livs-
kvalitet och inte minst den utvecklings poten tial som 
fi nns inom miljöområdet för olika näringsgrenar är 
viktig.

• Den  kommunala ekonomin såsom taxor, skatter och 
avgifter påverkar privatekonomin. Även till gång en 
på bra service påverkas av kommunens ekonomi.

• Närhet till större orter är viktig varför ett bra vägnät 
och bra kommunikationsmöjligheter i övrigt har betyd-
else.

•  Småskalighet ger goda förutsättningar för trygghet 
och bra sociala nätverk.

• Ett rikt och aktivt  föreningsliv med möjligheter för 
såväl ung som gammal är en god konkurrens fördel. 

•  Barnomsorg och möjligheter till ungdomsaktiviteter. 
• Eftersom arbetslivet ställer allt högre krav på både 

teoretisk och praktisk kompetens är  utbild nings möj-
ligheterna väsentliga, där grund- och gymnasiesko-
lan är särskilt viktiga.

• Uppdragsutbildning med möjligheter till fortbild-
ning av personal. Även möjligheten till hög skole ut-
bild ning är ett viktigt inslag vars betydelse förväntas 
öka.

Som framgår av ovanstående sammanställning har kom-
munen ett stort antal av de verktyg som behövs för att 
skapa en attraktiv livsmiljö. Därmed bör det också fi n-
nas utrymme för att kunna påverka den kommande ut-
vecklingen. 

2.4  SWOT-analys 
För att kunna möta en framtid i förändring krävs en klar 
insikt om vilka resurser som kan mobiliseras men ock-
så kunskap om begränsningar och svagheter. Därför är 
det angeläget att identifi era styrkor och svagheter. Dessa 
parametrar är utgångspunkten i en s.k. SWOT-analys 
(som står för Strength, Weakness, Opportunities, Th reats, 
dvs. styrkor, svagheter, möjligheter och hot).

Dessa faktorer är inte statiska, utan kan ofta föränd-
ras. Styrkor kan och måste för bättras, samtidigt som 
svagheter måste elimineras eller kompenseras. Därige-
nom kan hot undanröjas i tid och möjligheter tas till-
vara. 

 Styrkor
Kommunen har fl era styrkor:

• Inom kommunen fi nns goda möjligheter till att fi n-
na boende med hög livskvalitet, ofta i strand nära 
läge eller med andra stora naturvärden och dessutom 
till en rimlig kostnad.

• Med tanke på kommunens litenhet och befolkning-
ens relativt stora spridning är den kommunala servi-
cen god, där bl.a. äldreomsorg och grundskolan i na-
tionella jämförelser rankas högt.

Vitsippor vid Ribbingsfors
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•  Kommunen ligger centralt i Sverige, med  E20,  RV26 
och  Kinnekullebanan som livsnerver. Otter bäckens 
hamn är en annan tillgång för kommun och närings-
liv.

• Kommunen lockar årligen ett stort antal be sökare. 
Exempel på aktiviteter och platser som genererar be-
sök är bl.a.  Hova Riddarvecka,  dressin åk ning, Ot-
terbäcken och  Södra Råda gamla kyrkplats.

• Naturrikedomarna och möjligheter till friluftsupple-
velser är många:  Gullspångsälven och  Hovaån,  Ska-
gern,  Åråsviken och stora orörda arealer ger alla möj-
lighet till fi na naturupplevelser.

• Inom kommunen fi nns bl.a.  golf bana,  campingplat-
ser och möjligheter till bra fi ske och båtliv. Även det 
rika föreningslivet bidrar till en stimulerande fritid, 
bl.a. inom idrotts- och kulturområdet. 

 Svagheter
Kommunen har även fl era svagheter att ta itu med:

• Kommunen är glest  befolkad, vilket leder till svårig-
heter att upprätthålla servicenivån över hela dess yta, 
både vad gäller kommersiell och off entlig service. De 
stora avstånden bidrar även till ett stort  bilberoende.

• Kommunen saknar en tydlig  regional tillhörighet, 
där de norra kom mun delarna vänder sig mot  Värm-
land och de östra mot  Örebroregionen. Större delen 
av kommunen hör dock till  Skaraborg.

• En svag  kommunal ekonomi, delvis p.g.a. en vikande 
 befolkningsutveckling och en åldrande be folkning, 
men även till följd av utökade kommunala skyldig-
heter p.g.a. ny lagstiftning. 

• Förändrade kompetenskrav kan resultera i svårig-
heter för kommunen om befolkningens ut bild  nings-
profi l inte svarar mot arbetsmarknadens önskemål. 

• Trots ett rikt föreningsliv är kommunens nöjes-, fri-
tids-, och kulturutbud begränsat, i synnerhet för äld-
re  ungdomar. 

• Avsaknaden av  gymnasieskola medför svårigheter att 
förmå barnfamiljer att fl ytta hit. 

• Bristande  kollektivtrafi k medför svårigheter vid  ar-
bets- och studiependling. 

• Den höga  ohälsan leder till minskad livskvalitet för 
den enskilde och ökade kostnader för sam hället.

 Hot
Den kommunala planeringen måste också tackla den 
hot bild och de problem som kommunen står inför:

• En  befolkningspyramid med en ogynnsam ålders-
sammansättning medför att allt färre i framtiden ska 
försörja allt fl er. 

• Relativt sett blir  skattebasen allt mindre, vilket le-
der till en fortsatt svag kommunal ekonomi. Risk en 
för nedskärningar inom den off entliga sektorn är så-
lunda stor vilket kommer att förvärra läget eftersom 
även stat och landsting tvingas skära ner.

• Ett fåtal större arbetsplatser ger stor sårbarhet, i syn-
nerhet eftersom arbetsintensiv produktion idag ofta 
fl yttar utomlands. Bristen på  tjänsteföretag ökar sår-
barheten.

• Bristande  utbildningsmöjligheter leder till att ung-
domar måste lämna kommunen. Utmaningen består 
i att få dessa att återvända till hembygden i vuxen ål-
der: stora summor invester as i dessa ungdomar (ge-
nom utbildning, social verksamhet etc) som sedan 
inte kommer kommun en till del, vilket leder till ett 
underskott i den interkommunala handelsbalansen.

• Underskott i den lokala  handelsbalansen uppstår 
även på andra sätt, t.ex. som betalning för pro dukter 
och tjänster som köps utifrån. Detta medför på sikt 
att kommunen dräneras på resurser.

• Bristande  framtidstro medför svårigheter att locka 
nya invånare till kommunen och dessutom ett på-
tagligt socialt hot.

•  Samhällsservicen inom kommunen – t.ex.  vårdcen-
traler,  folktandvård,  apotek,  arbetsförmedling,  post 
och  bank – hotas när ekonomin tvingar allt fl er sam-
hällsektorer till rationaliseringar, med följd att ser-
vicen koncentreras till allt färre och allt större orter.

• Klimatförändringar kan bl.a. medföra översväm-
ningar, ökade stormskador och insektsangrepp och 
därigenom skador för jord- och skogsbruket. 

Kranen på bilden – från GEA:s storhetstid – är numera riven

Elever vid Gallernäsets skola i Otterbäcken
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 Möjligheter
Lyckligtvis fi nns det även utvecklingsmöjligheter för 
kom munen:  

• Möjligheten att skapa nya arbetstillfällen inom  be-
söksnäringen måste tas tillvara, t.ex. genom fi ske- 
och naturturism. 

• Ökade möjligheter till  distansarbete och  distansut-
bildning gör att kommunens perifera läge i länet – 
i förhållande till andra administrativa, ekonomiska 
och demografi ska centra – blir mindre påtagligt.

• Utrymme att skapa nya  attraktiva  boenden.
• Högre förädlingsgrad av produkter och tjänster (t.ex. 

genom att sälja sågat virke istället för timmer) leder 
till att det lokala näringslivet kan stärkas och mer re-
surser tillföras den lokala ekono min.

• Möjligheten att ta tillvara potentialen i den   sociala 
ekonomin, som får ett allt större infl ytande i sam-
hällsekonomin (se avsnitt 12.1 för en närmare presen-
tation av begreppet social ekonomi).

• Det rika föreningslivet, t.ex. inom idrotts- och kul-
tursektorn, skapar identitet och bidrar till att nya in-
vånare känner sig välkomna. 

2.5  Problemområden
Som framgått av avsnitt 2.4 har kommunen en del svag-
heter som kan karakteriseras som grund lägg ande struk-
turella problem. Dessa behandlas närmare i detta av-
snitt.

Brist på egen  identitet
 Kommungränserna är ett resultat av kommunindelning-
en från början av 1970-talet. Området som senare blev 
Gullspångs kommun saknade då som nu en tydlig cen-
tralort. Indelningen är så lunda mer en produkt av vad 
som var kvar när omkringliggande kommuner hade fått 
sina gränser än resultatet av en kulturellt eller naturgeo-
grafi skt given indelning. Den  administrativa indelning-
en har därmed aldrig kunnat ligga till grund för en tyd-
lig lokal identitet.

Bristen på egen identitet har gjort att det har varit 
svårt att få kommunens olika delar att samverka kring 
gemensamma projekt. Istället har olika delar av kom-
munen försökt att bygga upp fl era parallella system, vil-
ket ofta omöjliggör ett eff ektivt och hållbart resursut-
nyttjande. 

Utvecklingen har lett till att den egna identiteten 
(på den »kommunala« nivån) idag bottnar i »vi som inte 
har något gemensamt«, vilket naturligtvis förstärks av en 
allmän uppgivenhet inför svårig heterna att få resurserna 
att räcka till. 

Begränsad  arbetsmarknad
Den lokala arbetsmarknaden inom kommunen har av 
tradition haft tyngdpunkten inom  till verk nings industrin 
och jordbruket. Rationaliseringar och ökad konkurrens 

från låglöneländer har gjort att för ut sättning ar na för 
dessa branscher har förändrats inom kommunen. Inte 
minst har förväntningarna på yrke slivet förändrats, där 
många yngre hellre söker sig till andra sektorer än till 
industrin. 

Svårigheterna att ställa om traditionell industri till 
»den nya  ekonomin« är betydande och fordrar dessutom 
stora resurser. Likväl är en högre grad av specialisering – 
eller automatisering – nödvändig om dessa företag (och 
indirekt hela kommunen) ska kun na leva vidare.

Balansen i den lokala  ekonomin
Den lokala ekonomin påverkas naturligtvis av var vi kö-
per och säljer våra varor och tjänster. En håll bar utveck-
ling förutsätter att infl ödet av kapital till bygden i stort 
sett motsvarar utfl ödet, så att värdet av det som produ-
ceras inom kommunen är i balans med de tjänster och 
varor vi köper in utifrån. 

 Handelsbalansen påverkas t.ex. positivt av att kom-
munen har många som arbetar i andra kommuner. Där-
igenom uppstår intäkter för lokalsamhället, bl.a. i form 
av ett ökat  skatteunderlag. Å andra sidan påverkas han-
delsbalansen negativt av det stora antalet inköpsresor till 
andra kommuner eller när naturtillgångar förädlas på 
annan ort. För närvarande är utfl ödet av kapital större 
än infl ödet, vilket påverkar kommunen negativt. 

Den lokala ekonomin omfattar inte bara kapital i tra-
ditionell bemärkelse, utan även han dels balan sen i form 
av t.ex. tjänster. Ett stort problem vad gäller denna han-
delsbalans är att vi har svårt för att behålla våra ung dom-
ar efter avslutad skolgång. De »investeringar« som görs i 
varje elevs utbildning motsvarar betydande belopp. För 
att denna investering ska vara »lönsam« krävs att ungdo-
marna stannar kvar i vuxen ålder och bidrar med skatte-
intäkter. Om ungdomarna istället fl yttar innebär detta 
en förlust för lokalsamhället.

Låga  inkomster
Den disponibla inkomsten är relativt låg inom kommu-
nen. Även om  levnadskostnaderna generellt sett är låga 
påverkas den enskildes ekonomi negativt av bl.a. höga 
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energi kostnader (eftersom för hållandevis många bor i 
egna hus vilket generellt sett kräver mycket energi) och 
ett högt bilberoende. De låga inkomsterna påverkar 
möjlighet er na att ordna en god kommunal service efter-
som skatte kraften därmed blir relativt låg. 

Negativ befolkningsutveckling
Orsakerna till att kommunens befolkning minskar är 
bland annat bristen på arbeten och att ungdomar fl yt-
tar för att vidareutbilda sig. Detta behandlas närmare i 
avsnitt 2.6.

Låg  status
Redovisade problemområden delar kommunen med ett 
stort antal mindre kommuner. Flera problem områden 
samverkar och bidrar till en nedåtgående spiral som är 
svår att bryta sig ur: situationen bidrar till att kommu-
nen får låg status i förhållande till mer framgångsrika 
kommuner, vilket i sin tur naturligtvis försvårar situa-
tionen ytterligare. 

2.6  Befolkningsutveckling
Detta avsnitt fokuserar på befolkningsutvecklingen un-
der planperioden och vilken inverkan detta har på den 
kommunala organisationens fi nanser och vad som där-
med hänger samman. 

 Skattebasen (befolkningsunderlaget) är en förutsätt-
ning för den kommunala verksamheten och den servi-
cenivå som kan erbjudas. Befolkningsutvecklingen på-
verkar därför direkt vilken off entlig service – t.ex. vård, 
skola och omsorg – som kan erbjudas inom kommunen 
i framtiden. Skattebasen beror inte bara på antalet invå-
nare, utan även på ålderssammansättningen och anta-
let sysselsatta. Kommunen har små möjligheter att styra 
över dessa parametrar.

De senaste 30 åren har befolkningsutvecklingen i 
kommun en huvudsakligen varit negativ, framför allt ef-
tersom ungdomar fl yttar för att utbilda sig. Merparten 
av landets kom muner har en negativ befolknings ut veck-
ling, som utöver koncentrationen till högskoleorterna 
också beror på ett generellt sett lågt  barna födande.

Liksom i den enskildes hushållskassa kräver balan-
sen i de off entliga fi nanserna att en intäkts min sk ning 
kompenseras på något sätt, t.ex. genom eff ektiviseringar, 
ambitionsminskningar, om prio ri teringar, omfördelning 
över tiden eller genom regional samverkan.

Under de kommande åren kommer ökade påfrest-
ningar i arbetslivet, hög  arbetslöshet och mera fri tid att 
vara utslagsgivande vid valet av bosättningsort. Den vik-
tigaste faktorn för en positiv befolk nings utveckling är 
dock att det fi nns arbetstillfällen inom ett varierat urval 
av yrkesområden. Här påverkar ett gott  företagsklimat 
såväl etablerade företag som nyföretagande. Ökad sam-
verkan är en faktor som spelar stor roll för ett bra före-
tagsklimat. 

Inom vissa gränser kan en ökad befolkning förbätt-

ra den kommunala ekonomin. Större barnkullar leder 
emellertid till att skolor och barnomsorg måste byggas 
ut, vattenverk kanske måste förstärkas etc. Det fi nns 
m.a.o. vissa tröskeleff ekter att ta hänsyn till i befolk-
ningsplaneringen, och ur ett kom mun al eko nomiskt per-
spektiv är en befolkning i balans eller en befolkning som 
ökar långsamt att före dra.

Det fi nns emellertid inga enkla formler för att kom-
ma till rätta med en negativ befolkningsut veckling. Det 
verktyg som kom munen har att arbeta med är att skapa 
en livsmiljö som är så attraktiv att vi lockar hit nya in-
vånare. 

 Framtidsscenario
Nedan skisseras tre framtidsscenarier, beroende på hur 
befolkningen förändras. Befolkningsutvecklingen be-
handlas närmare i avsnitt 11.2.

Minskad befolkning –10 
Befolkningen uppgick 1 november 2010 till ca 5309 per-
soner. Om befolkningen minskar med 10  med för detta 
att skatteunderlaget minskar med ca 16,7 miljoner. Det 
motsvarar kostnaden för hela den tek niska förvaltningen 
eller driften av Gullstensskolan. 

Svårigheten består i att en kommun inte kan bli allt-
för liten, eftersom lagstiftningen ställer krav på att ett 
stort antal funktioner måste fi nnas inom kommunen. 
Exempel på sådana funktioner är miljöinspektör, stads-
arkitekt och medicinskt ansvarig sjuksköterska. Det gör 
att det fi nns en stor grund kostnad, även om det inte 
fi nns några invånare. Lösningen i detta scenario blir att 
utöka sam verkan med kringliggande kommuner. 

I praktiken torde smärtgränsen gå någonstans mel-
lan 4-5000 invånare. I detta läge blir den admini strativa 
bördan alltför stor för att bära för invånarna, och kom-
munen kan inte längre upprätthålla den grundläggande 
service som lagen föreskriver. En minskning på 10  är 
sålunda ett allvarligt hot.
 
Oförändrat befolkningsunderlag
Om befolkningsunderlaget även fortsättningsvis ligger 
kvar på dagens nivå kan dagens servicenivå i stort sett 

Gullstensskolan



17

2

Analys

behållas, under förutsättning att balans uppnås i kom-
munens ekonomi. 

På sikt medför emellertid ett oförändrat befolknings-
underlag en försämring av ekonomin, eftersom den de-
mografi ska utvecklingen medför att vi blir allt äldre och 
därigenom allt mer vård kräv ande. Nu var ande befolk-
ningsunderlag medför m.a.o. en inkomstminskning på 
sikt och dessutom att äldre omsorgen kommer att behö-
va tillföras mer resurser. Mot slutet av planperioden, när 
fyrtiotalisterna har gått i pension, kommer dessa tendens-
er sannolikt att bli tydliga.

Ökad  befolkning +10 
Som nämnts ovan mår kommunal verksamhet i allmän-
het bäst av att befolkningsunderlaget är kon stant eller 
ökar lång samt. I dagens kommunala organisation fi nns 
emellertid kapacitet för att hantera en befolkningsök-
ning, vilket gör att en expansion inte skulle medföra 
några negativa tröskeleff ekter. Det bör dock framhållas 
att en befolkningsökning förutsätter att det fi nns lediga 
arbeten och att be hov et av försörjning från det allmänna 
inte ökar.

2.7  Sammanfattning
I kapitel 2 har de styrkor, svagheter, möjligheter och 
hot som påverkar Gullspångs kommun redovisats. Hur 
kommunen väljer att hantera dessa frågor får sålunda 
stor betydelse för den framtida utvecklingen. 

Vid en närmare granskning fi nner man att dessa frå-
gor i stort sett kan indelas i fyra olika problemkomplex:

Arbete och entreprenörskap
Sysselsättning, näringslivsfrågor och befolkningsutveck-
ling utgör en komplex väv av frågor som griper in i var-
andra. Utan entreprenörer som skapar arbeten fi nns inga 
resurser för utveckling och välfärd, men utan utbildad 
arbetskraft fi nns heller inga förutsättningar för företag-
ande. Arbete och entreprenörsskap är sålunda centrala 
faktorer för samhällsutvecklingen och om kommunen 
ska bli en konkurrenskraftig och attraktiv livsmiljö för 
såväl människor och företag. 

Service
Samhällsekonomin och befolkningsutvecklingen påver-
kar vilka servicefunktioner som kan erbjudas inom kom-
munen. Möjligheterna till utbildning, handel, sjukvård, 
resor med kollektivtrafi k o.s.v. har självfallet stor inver-
kan på oss som redan bor här i kommunen liksom på 
den som funderar på att fl ytta hit. Såväl den kommer-
siella som den off entliga servicen har sålunda stor bety-
delse för om kommunen upplevs som en attraktiv livs-
miljö.

Boende
Den enskildes vardag påverkas i hög grad av det egna bo-
endet och i avsnitt 2.4 har just boendet framhållits som 
en av kommunen största tillgångar. Rätt använt kan det 
attraktiva boendet bidra till en gynnsam befolkningsut-
veckling för kommunen. 

Infrastruktur
För att skapa en attraktiv kommun krävs att service, bo-
ende, sysselsättning och näringsliv binds samman av en 
ändamålsenlig struktur avseende bl.a. kommunikatio-
ner, arbetsplatser och servicefunktioner. Kommunen har 
här ett gynnsamt läge mitt i landet med vägar, sjöfart 
och järnvägar. Kommunen har dessutom en relativt god 
infrastruktur inom telekomsektorn.

Hur dessa fyra problemkomplex ska hanteras under 
planperioden är temat för nästa kapitel. 

Viktiga  målgrupper
För en långsiktigt hållbar befolkningsutveckling är det 
viktigt med en viss infl yttning som kan kom pensera för 
den utfl yttning som alltid fi nns. Här fi nns det vissa mål-
grupper som kommunen bör ägna särskild omsorg:

• De befi ntliga invånarna och kommunens anställda 
utgör en särskilt viktig grupp för att mark nads föra 
kom munen.

• Företagen i kommunen är viktiga samarbetspart-
ners i den kommunala utvecklingen och marknads-
för ingen, eftersom det är genom företagsamhet och 
entreprenörskap som det skapas fl er arbetstill fällen. 

• Nyanställda i kommunen och i näringslivet som re-
kryteras från andra orter i landet, och som kan bo-
sätta sig i kommunen.

• Utfl yttare som tidigare har bott i kommunen, efter-
som dessa ofta har viktiga kontakter och ofta kan 
tänka sig att fl ytta tillbaka om förutsättningar ges.

•  Barnfamiljer på andra orter. 
•  Invandrare.
• Högskolor i regionen eftersom högskolan är en bra 

arena för att locka till sig unga välutbildade männis-
kor och forskningsprojekt kan skapa sysselsättning. 



18

3

Vision 2020

Kapitel 3

 VISIONER OCH MÅL

3.1  Vision 2020 
En vision är i grunden ett demokratiskt förhåll nings sätt 
som vilar på människors rätt och skyldighet att gemen-
samt forma framtiden.

Sentensen ovan är hämtad från det mål- och visions-
arbete som genomfördes inom den kommunala organi-
sationen under 2005/06 i syfte att ta fram en strategisk 
plan. Arbetet har syftat till att summera kommunens 
ambitioner inom en rad strategiska områden, där den 
tänkta produkten är en attraktiv kommun.

Den strategiska planen har en betydligt kortare pla-
neringshorisont än översiktsplanen, men sentensen ovan 
– Visionen – fångar även de ambitioner som gäller under 
den tid som Vision 2020 gäller. Visionen och här angiv-
na mål och beslut (d.v.s. hela kapitel 3) ska därför vara 
vägledande för beslut och insatser i Gullspångs kommun 
under perioden 2011-2020. 

Visionen rymmer inga enkla lösningar inför framti-
den. Det är endast genom hårt arbete – som bygger på 
en genomtänkt planering – som vi tillsammans skapar 
välstånd och framtidstro. 

För att förverkliga kommunens vision krävs  samar-
bete. Om vi ska klara av uppgiften måste vi samarbe-
ta över kommungränserna, såväl inom den kommunala 
organ isationen, mellan privat och off  en tlig sektor som 
med andra kommuner och regioner i vår när het.

Begreppet  attraktionskraft
För att bli en attraktiv kommun krävs attraktionskraft. 
Attraktionskraften är hur kommunen uppfattas i om-
världens ögon, men attraktionskraften påverkar natur-
ligtvis även kommun invånarnas förankring i den egna 
bygden. En tydlig och stark  identitet blir i detta sam man-
hang viktig om vi ska kunna behålla dagens in vån are 
och förmå nya att fl ytta hit. 

En positiv identitet kan vi endast forma gemensamt. 
Identiteten påverkas i hög grad av attityder hos oss själ-
va och andra och alla ansträngningar måste därför gö-
ras för att lyfta fram vår kommuns  styrkor och tillgång-
ar. Den  kommunala organisationen ska i detta avseende 
vara en föregångare och en god ambassadör för bygden.

Särskilt viktig är den bild som våra yngre medborg-
are har av kommunen. En stark identitet i hem bygden 
under ungdomsåren ger en positiv grundsyn på vår kom-
mun under hela livet, något som kan bli avgörande för 
var individen väljer att bosätta sig i vuxen ålder.

Även om en stark identitet i viss utsträckning kan 
påverkas och utvecklas med hjälp av renodlade mark-
nads för ings insatser så beror identiteten i grunden på vil-
ka  livsvillkor som kommunen kan er bjuda den en skilde. 
När våra med borg are trivs och mår bra ger detta åter-
klang i omvärlden. Attrak tions kraft är i detta perspek-
tiv en följd av goda förhållanden inom kommunen en-
ligt devisen »fram gång föder framgång«. Ett väl må ende 
näringsliv och goda livsmiljöer för den enskilde blir där-
med grunden för en sund ut veck ling inom kommunen.

Att få medborgarna att trivas och må bra ska sålunda 
vara ett mål för all kommunal verksamhet. Devisen en 
plats för alla, alla åldrar och alla nationaliteter är ett vik-
tigt ställningstagande för kom munen: att skapa ett sam-
hälle för alla invånare med en välkomnande attityd och 
ett generöst sin ne lag är angelägna faktorer för att skapa 
god attraktivitet och en positiv identitet.

 En attraktiv livsmiljö inbegriper naturligtvis även 
en stimulerande fritid. Kommunen ska därför ge förut-
sättningar för en fortsatt stark föreningskultur.

Attraktionskraften omfattar även näringslivet, där 
ett positivt  företagsklimat är en stark faktor för att upp-
nå framgång. Kommunen ska därför verka för att stärka 
och utveckla näringslivet för att trygga invånarnas – nu-
varande och framtida – försörjning. 

Hållbart samhälle
För att kommunen även på lång sikt ska vara »välmå-
ende, attraktiv och nyskapande« krävs att samhället ut-
vecklas på ett hållbart sätt.  

FN-rapporten Vår gemensamma framtid, ofta kall-
lad Brundtlandrapporten, defi nierar »hållbar utveck-
ling« som en utveckling som »tillgodoser dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers möjligheter 
att tillgodose sina behov«.

Ekonomisk utveckling och social välfärd kan uppnås 
med metoder som inte är långsiktigt hållbara.  Samhäl-
let ägnar varje år stora resurser åt att reparera tidigare ge-
nerationers misstag. Spåren av dessa misstag fi nns även 
i Gullspångs kommun vilket bl.a. framgår av samman-
ställningen över områden med förorenad mark, avsnitt 
8.8. För att trygga att även kommande generationer kan 
tillgodose sina behov är det sålunda av avgörande bety-
delse att vi som lever nu värnar om en långsiktigt hållbar 
utveckling. Det hållbara samhället är sålunda ett sam-
hälle där ekonomisk utveckling, social välfärd och sam-
manhållning förenas med en god miljö.

»Gullspångs kommun skall vara välmående, attraktiv och nyskapande 
med ett blomstrande näringsliv och goda kommunikationer.«
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Hur kommunen ska utvecklas mot ett långsiktigt 
hållbart samhälle utvecklas närmare i kapitel 5 som 
handlar om miljömålen. 

3.2  Strategiska områden 
Som framgått av avsnitt 2.7 har kommunen identifi erat 
fyra områden som kommer att vara avgörande för den 
framtida utveck lingen: 

•  Arbete och  entreprenörskap
•  Service
•  Boende
•  Infrastruktur

Inom dessa fyra områden fi nns både kommunens  styr-
kor och svag heter. Som redan nämnts i avsnitt 2.4: Styr-
kor kan och måste för bättras, samtidigt som svagheter 
måste elimineras eller kompenseras. Därigenom kan hot 
undanröjas i tid och möjligheter tas tillvara. Att stärka 
dessa strategiska områden blir därför en nyckeluppgift 
fram till 2020 som måste genomsyra hela den kommu-
nala verksamheten.

Dessa områden utvecklas i framställningen nedan 
för att i följande kapitel brytas ner och kon kret iseras 
ytter lig are. 

Arbete och entreprenörskap
Grunden för all utveckling i det moderna samhället byg-
ger på arbete och entreprenörskap. Tanken att alla uti-
från den egna förmågan ska bidra till samhällets utveck-

ling genom att producera varor, tjänster och andra nyt-
tigheter genom arbete är så grundläggande att vi knap-
past refl ekterar över det. För många är arbetet även en 
stor del i självkänslan och den egna identiteten.

Likväl är det många som står utanför  arbetsmarkna-
den. Orsakerna till detta är många, men faktum kvar-
står att det är ett stort antal kommuninvånare som idag 
måste förlita sig på det allmänna för att klara sin för-
sörjning. 

Ur social och kommunalekonomisk synvinkel är det 
därför väsentligt att vi förmår att ta tillvara och utveckla 
de möjligheter som står till buds för att fl er ska kunna 
klara sin försörjning på egen hand. Eftersom det framför 
allt är inom den privata sektorn som nya  arbets tillfällen 
kan skapas får närings livet och entreprenörerna därmed 
en nyckelroll.

Härigenom ställs även stora krav på den  kommunala 
organisationen. Kommunen måste ha en väl utvecklad 
 mottagningsorganisation som snabbt och professionellt 
förmår att stödja såväl stora som små företag som vill 
etablera sig i kommunen. Kommunen måste ha en hög 
 planberedskap och i vissa fall även kunna erbjuda mark 
och lokaler. Ofta fordras snabba beslut i bygg- och mil-
jöfrågor, även om kravet på snabbhet inte får gå ut över 
kravet på en rättssäker handläggning.

Den kommunala organisationen måste även verka 
för att värna och utveckla det befi ntliga  närings livet. 
Här är ett positivt företagsklimat – där samarbetet präg-
las av en kontinuerlig dialog mellan alla inblandade ak-
törer – av stor vikt. 

Turistbyrån i Hova
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Ett av Västtrafi ks Regina-tåg. Foto: Th omas Harrysson AB

Stora ansträngningar måste göras för att bredda an-
talet branscher med framtidsmöjligheter. Dessutom är 
det väsentligt att göra  arbetsmarknaden mindre konjunk-
turkänslig och genom höjd förädlingsgrad stärka närings-
livet. 

För såväl nya som etablerade företag är även tillgång-
en på kompetent och välutbildad personal av stor bety-
delse. Kommunen ska därför sträva efter att vidareut-
veckla samarbetet med närliggande uni versitet och hög-
skolor.

I detta sammanhang bör även de möjligheter som 
den   sociala ekonomin erbjuder uppmärk sam mas. Dessa 
aspekter behandlas närmare i avsnitt 12.1.

 Service
Under det senaste århundradet har vi blivit alltmer be-
roende av varandra. Där våra förfäder levde på vad när-
området kunde erbjuda ingår vi själva i ett komplext och 
globalt nätverk som ger tillgång till allt mellan dagligva-
ror och specialistsjukvård. 

Som nämnts i avsnitt 3.1 är goda livsmiljöer en vik-
tig del i arbetet med att skapa en attraktiv kom mun. 
Begreppet omfattar både landsbygd och tätort. Kom-
munen ska därför inom till gäng liga ramar verka för att 
 kommunal och  kommersiell service utvecklas så att hela 
kommunen kan leva. Skolor, daghem, äldreservice och 
liknande skall därmed erbjudas där det fi nns människor, 
även om dessa önskemål måste vägas mot de ekonomis-
ka förutsättningarna.

Lokal kommersiell service för invånare och företag 
är ett väsentligt inslag för att skapa en »komplett« kom-
mun. Kommunen ska därför verka för att bevara servi-
ceställen som har stor betydelse för in vånarnas försörj-
ning. 

Kommunen ska även möjliggöra nyetablering av små-
skaliga enheter i under för sörjda sektorer. Kommunen 
strävar här efter en balanserad utveckling för olika typer 
av handel, baserad på en helhetssyn till gagn för sam-
hället. 

Kommunen ser positivt på nyetableringar, men den 
kommersiella servicen ska företrädesvis lokaliseras till 
kommunens tätorter. Större  extern etableringar (t.ex.  låg-
prisvaruhus) bör inte tillåtas utanför dessa orter om en 
etablering kan antas medföra skadliga eff ekter på det be-
fi ntliga  serviceutbudet. Externetableringar som inte får 
skadliga eff ekter på det befi ntliga serviceutbudet bör dä-
remot uppmuntras. 

Den kommunala off entliga servicen – liksom övrig 
off entlig service – är av stor betydelse för hel heten i kom-
munens utveckling. Den kommunala organisationen 
ska i detta arbete ha kom mun in vån aren och  demokra-
ti- och  tillgäng lighets aspekt erna i fokus. Den off entliga 
servicen ska präglas av god hushållning i vid bemärkel-
se samt av  medborgarinfl ytande,  eff ektivitet och samar-
betsanda. 

Boende
Begreppet goda livsmiljöer inbegriper naturligtvis även 
 boendet. Tillgången på lockande bostäder är A och O i 
kommunens attraktionskraft. Gullspångs kommun har 
fördelen att kunna erbjuda boende i   sjönära läge med 
fantast iska miljöer runt knuten. 

En balanserad tillgång på  bostäder fördelat på olika 
 upplåtelseformer och i olika geografi ska lägen är viktigt 
för kommunen. Fortfarande fi nns det ett visst överskott 
på bostäder i kommunen. För att få balans i beståndet, 
i synnerhet i kommunens eget utbud, gäller det att ut-
veckla – eller avveckla – de delar som står tomma.

Det är svårt att beräkna  efterfrågan på bostäder i 
fram tiden. Behovet påverkas i hög grad av svårbedömda 
fak torer som t.ex. ränteläge, arbetslöshet och kon junk-
turutveckling. 

Dagens förutsättningar för  bostadsproduktion och 
den nuvarande efterfrågan på bostäder talar för ett fort-
satt lågt bostadsbyggande under de närmaste åren. Kom-
munen ska emellertid ha en hög be red skap för att tillgo-
dose markbehov för nyproduktion. 

Kommunen ska vidareutveckla möjligheten att er-
bjuda sjönära boende där så är möjligt med hän syn till 
motstående natur- och friluftsintressen. 

 Infrastruktur
För att skapa en attraktiv kommun krävs att service och 
boende binds samman av en ändamålsenlig infrastruk-
tur avseende bl.a. kommunikationer, arbetsplatser och 
servicefunktioner.

Kommunens olika delar hålls samman av  vägnätet, 
och det är av största vikt att det allmänna – statliga – 
vägnätet underhålls i tillräcklig omfattning. Dessutom 
fi nns behov av säkerhetshöjande åt gärder utmed fl era 
sträckor. 
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Slåtter på traditionellt vis vid Högsåsen i augusti 2004

För att bryta isolering och minska  bilberoendet krävs 
att  kollektivtrafi ken är dimensionerad för att tillgodose 
invånarnas behov av resor för bl.a.  arbetspendling, stu-
dier på annan ort och rena nöjes res or, såväl inomkom-
munalt som över kommun- och länsgränser. Samtidigt 
är det besvärligt att få eko nomi i kollektivtrafi ken, efter-
som avstånden är stora och underlaget begränsat. Trots 
dessa ut man ing ar ska kommunen verka för att stärka 
möjligheten till att resa kollektivt. Bl.a. är det angelä-
get för kom munen att tågtrafi ken på  Kinnekullebanan 
bevaras.

Gullspångs kommun är delägare i Vänerhamn AB 
och har med sin djuphamn i Otterbäcken stora möjlig-
heter. Genom att utveckla hamnen kan vi tillskapa  fl er 
arbetstillfällen och transportmöjligheter som gynnar 
miljön. 

Infrastrukturen omfattar även möjligheter att kom-
municera via   telefoni och   data, t.ex. trådlöst bredband. 
Kommunen ska verka för att invånarna har tillgång till 
de IT-tjänster som behövs.

Kommunen ska verka för att utveckla möjligheter-
na att bo i Gullspångs kommun och arbeta någon an-
nanstans, både genom  distansarbete och genom arbets-
pendling.

3.3  Sektorsmål 
Det fi nns verksamheter och frågor som löper tvärs genom 
den kommunala organisationen, t.ex. folk hälsofrågor 
och miljöarbete. För att dessa frågor hanteras på ett än-
damålsenligt sätt har  kommunstyr el sen huvudansvaret. 
För att ge ett helhetsperspektiv åt dessa övergripande frå-
gor redovisas dessa som sektorsmål.  

 Näringsliv och  sysselsättning
För att attrahera nya – och behålla befi ntliga – invånare 
är det viktigt att främja entreprenörsandan och utveckla 

näringslivet i kommunen. Samhällsutvecklingen pekar 
på att »de nya jobben« framför allt måste skapas i den 
privata sektorn, där  tjänsteföretagen kommer att få en 
nyckelroll i framtiden. 

För att stärka näringslivet och sysselsättningen är det 
viktigt att den kommunala organisationen

• samverkar med företagen och tillhandahåller en god 
off entlig service.

• främjar utvecklingen och diff erentieringen av kom-
munens näringsliv.

• bedriver en aktiv  utbildningspolitik så att  näringsli-
vets behov av yrkesutbildad arbetskraft till godo ses.

• kan förmedla lokaler och tomter för   företagsetable-
ring i anslutning till kommunens tätorter.

• utvecklar infrastrukturen så att näringslivets utveck-
ling främjas.

•   marknadsför kommunen och dess möjligheter.
• utvecklar   besöksnäringen i kommunen i syfte att 

göra kommunen än mer attraktiv som besöks- och 
turistmål.

• inriktar arbetsmarknadspolitiken på åtgärder som 
underlättar inträdet på ordinarie arbetsmark nad.

• prioriterar arbetsmarknadsåtgärder riktade till per-
soner med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, 
invandrade och  långtidsarbets lösa.

• undersöker möjligheten att ta tillvara potentialen i 
den   sociala ekonomin.

Se vidare kapitel 12.

 Kultur
På senare tid har kulturens betydelse för en positiv sam-
hällsutveckling uppmärk sammats i allt högre grad. Kul-
turen har ett egenvärde genom att den ger människor 
livs kvalitet, och kan därför inte be traktas utifrån ett tra-
ditionellt nyttoperspektiv. De kulturella värdena bidrar 
till att stärka människors  identitet och trygghet. Däri-
genom utvecklas människors självtillit, kreativitet och 
skaparkraft.
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Kulturen har inga begränsningar, utan kan upplevas 
av alla, oberoende av ålder. Den har en viktig pedago-
gisk och utvecklande funktion för den unga generatio-
nen. Kulturen kan också bidra till att minska  främlings-
fi entlighet och  rasism. 

För att stärka kulturlivet är det viktigt att den kom-
munala organisationen

• bidrar till att väcka intresse och engagemang för kul-
turell verksamhet och därmed till en positiv ut veck-
ling av kommunen.

• skapar förutsättningar för människor i alla åldrar att 
delta i kulturella aktiviteter som främjar ge menskap, 
samhörighet och trivsel.  Stöd till kulturaktiviteter 
för barn och ungdom skall priori teras i såväl verk-
samhet som bidragsgivning.

• arbetar för att värna  bibliotekens roll som kultur-
centra och att denna funktion stärks genom samord-
ning med annan kom munal verksamhet. Målsätt-
ningen är att bibehålla nuvarande biblioteksstruk-
tur. Boklån skall vara avgiftsfria.

• ger möjlighet för biblioteken att kunna erbjuda fri 
och lika tillgång till information för att stärka  demo-
krati, yttrandefrihet och den enskildes medinfl ytan-
de. Lättillgänglighet och delaktighet skall vara väg-
ledande för verksamheten.

• verkar för att  funktionshindrades delaktighet i kul-
turlivet skall underlättas. Detta bör ske genom bland 
annat fysiska förbättringar av tillgänglighet till ar-
rangemang och genom uppsökande verk samhet.

Se vidare kapitel 11.9.

  Ekonomi
I detta avsnitt syftar begreppet »kommun« enbart på den 
kommunala organisationen. 

Den kommunala ekonomin påverkar all verksam-
het, där kommunens långsiktiga överlevnad är avhäng-
igt en god hushållning. Därför skall följande mål gälla 
för verksamheten:

• Den kommunala ekonomin skall vara i balans och 
långsiktigt hållbar för att säker ställa befi ntlig verk-
samhet och trygga en fortsatt utveckling/utbyggnad 

av den kommunala ser vicen.
• Integrationsarbetet,  jämställdhet,  tillgänglighet, 

hän syn till miljöskulden och en fortlöpande miljö re-
vi sion skall vara en naturlig del av verksamheternas 
budget och bokslut. Det är varje verksamhets skyl-
dighet att fortlöpande följa upp och utvärdera verk-
samheterna med avseende på bland annat kvalitet, 
kostnadseff ektivitet och miljö.

• Självkostnadsprincipen skall även fortsättningsvis 
gälla beträff ande vattenförsörjning samt avlopps- 
och avfallshantering. 

• Kommunens taxesystem skall vara utformade så att 
det stimulerar kommuninvånarna till god hus håll-
ning och kretsloppstänkande. Miljökostnader ska 
utformas så att den som förorenar själv får stå för 
kostnaden, s.k. PPP (av polluters pay principle).

• Kommunens självkostnad skall i princip täckas med 
avgifter när det gäller  exploa terings verk samhet.

 Föreningsliv
Gullspångs kommun har en stor tillgång i ett rikt för-
eningsliv som bidrar till en stimulerande  fritid för kom-
munens invånare.

För att stärka föreningslivet är det viktigt att den 
kommunala organisationen

• verkar för en meningsfull och stimulerande fritid för 
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alla kommuninvånare, oberoende av eko no miska 
förutsättningar, ålder, kön eller bostadsort.

• bedriver en fritidsverksamhet som skall bidra till 
social samhörighet och  integration. Barns och ung -
domars infl ytande och engagemang i verksamheten 
skall prioriteras. Resurserna ska fördelas på ett rätt-
vist sätt mellan pojkar och fl ickor.

• verkar för att ge  funktionshindrade möjligheter till 
en aktiv fritid.

• vidareutvecklar och marknadsför de unika förutsätt-
ningarna för det rörliga  friluftslivet.

Se vidare 11.8.

 Miljö
Miljöfrågorna handlar idag alltmer om människans 
samspel med miljön. Insikten om hur beroende vi är av 
vår omgivning för att tillfredsställa våra mest elementä-
ra behov i välfärdssamhället är idag all mänt spridd och 
accepterad kunskap. Miljöfrågorna har därmed fått ett 
bredare perspektiv och berör idag alla samhällsaktörer. 

Även om vi börjar få kontroll över fl era av de akuta 
miljöhot som präglat debatten de senaste 30 åren fi nns 
fort farande stora miljöproblem, där hotet mot det globa-
la  klimatet p.g.a. mänsklighetens utsläpp av växthusga-
ser framstår som alarmerande. Spridningen av kemika-
lier och främmande ämnen i luft, mark och vatten kan 
få oanade konsekvenser – redan idag är insjöfi sk så på-
verkad av spridningen av gifter i miljön att det utfärdats 
rekommendationer om största intag. Dessa gifter påver-
kar de fl esta av oss redan idag. 

Förutsättningarna för ett fungerande kretslopp – 
med en blandning av bebygg else i tätort och lands bygd 
– är bra i kommunen, även om det stora  bilberoendet 
delvis ger upphov till en relativt hög användning av  fos-
sila bränslen. Möjligheten till återföring av näringsäm-
nen mellan »stad och land« är dock god, och det stora 
antalet småhus ger goda möjligheter för den enskilde att 
själv ta hand om kom posterbart avfall. 

Sett ur ett längre perspektiv framstår miljöfrågorna 
som kommunens i särklass viktigaste område. Den kom-
munala organisationen ska därför

• verka för att användandet av fossila bränslen inom 
kommunen reduceras, i synnerhet inom den egna 
organisationen och inom kommunägda bolag. Den 
kommunala organisationens fordon ska drivas med 
alternativa  brän s len där så är möjligt (avsnitt 5.4-6).

• verka för slutna  kretslopp och att näringsämnen åter-
förs till åkerjorden.

• öka miljömedvetandet.
• integrera  Agenda 21-arbetet i alla verksamheter.
• verka för att alla markföroreningar avhjälps (saneras) 

i samverkan med staten (se avsnitt 8.8).
• tillse att all samhällsplanering underordnas krav et på 

en god miljö.
• verka för att  försurningen minskar (avsnitt 5.6).
• tillse att alla  avlopp är godkända (avsnitt 5.10).
• skydda kommunens sjöar och vattendrag så att  strän-

derna blir tillgängliga för allmänheten (avsnitt 7.1).
• följa upp  vattenkvaliteten med kontinuerlig prov-

tagning i enlighet med   vattendirektivets före skrift er 
(avsnitt 5.11).

• även fortsättningsvis avstå från att  salta kommunala 
gator och vägar utan att  trafi ksäkerheten åsido  sätts.

• tillse att allt hushållsavfall  sorteras så att organiska 
restprodukter kan tas om hand (avsnitt 10.3).

• verka för att återvinningen av avfallet ökar (avsnitt 
10.3).

• verka för att transporter av  miljöfarligt gods sker på 
ett säkert sätt och att följdverkningarna vid en olycka 
begränsas (avsnitt 8.12).

Se vidare kapitel 5.

 Folkhälsan
Människors hälsa påverkas av en rad faktorer. En del är 
svåra att göra något åt – t.ex. det biologiska arvet eller 
all männa miljöfaktorer – medan andra sammanhänger 
med hur samhället är organiserat, och där igenom kan på-
verkas genom kollektiva beslut, t.ex. bostadsplanering, 
trafi kmiljö, arbetsmiljön och utbudet av alkohol och to-
bak. Andra faktorer kan hänföras till människors lev-
nadsvanor som kost, motion och drogbruk.

Att utgå från dessa faktorer placerar huvuddelen av 



24

3

Vision 2020

folkhälsoarbetet utanför sjukvården, eftersom de mer 
beror på politiska beslut.

För att främja folkhälsan ska
• kommunens  folkhälsoplan ligga till grund för all 

planering.
• de nationella  folkhälsomålen (se avsnitt 2.1) även lig-

ga till grund för planeringen av den kom mun ala verk-
sam heten.

• kommunen höja kunskapen om folkhälsofrågor.
Se vidare avsnitt 11.3.

  Befolkningsutveckling
Nuvarande befolkningsnivå, dvs. ca 5300 personer, gäl-
ler som planeringsförutsättning för de åtgärder som redo-
visas i visionen. Kommunen ska verka för att antalet in-
vånare ökar. Åtgärder ska emellertid vidtas så att det ska 
fi nnas beredskap för en befolk nings min skning, liksom 
för de   demografi ska förändringar (avseende befolkning-
ens ålderssammansättning) som kommer att ske under 
perioden.

 Energi
Kommunens energipolitik ska vägledas av följande mål 
under planperioden:

• Kommunen ska sträva efter att minska beroendet 
av  fossila bränslekällor under planperioden. För att 
uppnå ett långsiktigt  hållbart samhälle ska kommu-
nen överväga att bygga ut  fj ärrvärme inom tätorter-

na där detta bedöms tekniskt och ekonomiskt lämp-
ligt. En förutsättning för utbyggnad av fj ärrvärme är 
att utbyggnaden kan ske på marknadsmässiga vill-
kor, även om det under en övergångsperiod kan leda 
till ökade kostnader för den kommunala organisatio-
nen. 

• Förutsättningar för att bygga små  när värme an lägg-
ningar i olika samhällen ska utredas.

• Vid utbyggnad av fj ärrvärmekapacitet ska miljöfak-
torerna vara av avgörande betydelse. Det ska inte en-
dast vara miljöaspekter från själva fj ärrvärmeanlägg-
ningen utan även indirekt påverkan som styr utveck-
lingen.

• Kommunen ska ha en aktiv och pådrivande roll när 
det gäller att utanför fj ärrvärmeområdet pröva oli-
ka miljömässigt godtagbara energiformer. Lösningar 
som leder till att elberoendet och sårbarheten mins-
kar ska prioriteras. Möjlighet för etablering av  vind-
kraft och minikraftverk ska studeras.

Se vidare 10.4.

 Jämlikhet och  jämställdhet
Människors lika värde är en fundamental grundsats i 
svensk lagstiftning, men trots detta fi nns det fort farande 
skillnader som enbart beror på t.ex. kön, ålder,  funk-
tionsnedsättning, etnicitet,  sexuell lägg ning eller livs-
åskådning. Gullspångs kommun ska därför aktivt mot-
verka att någon individ eller grupp av indi vider ut sätts 
för negativ särbehandling. 

Följande mål skall beaktas i arbetet:
• Jämställdhet handlar i hög grad om värderingar och 

attityder som grundläggs tidigt.  Skolan skall genom 
undervisning, praktisk arbetslivsorientering (PRAO) 
samt studie- och yrkesorientering med verka till att 
ungdomar bryter »traditioner« i studie- och yrkes-
val.

• Andelen kvinnliga chefer inom den kommunala or-
ganisationen ska vara i balans med antalet man liga.

• Genom aktiva rekryteringsinsatser ska andelen an-
ställda av underrepresenterat kön öka på alla nivåer 
inom berörda yrkesgrupper.

• Genom attitydförändrande arbete ska kommunen 
stävja  negativ särbehandling inom den egna org a ni -
sa  tionen. Negativ särbehandling behöver inte handla 
om direkta trakasserier, utan kan handla om att man 
uppfattar det som att man inte kan vara den man 
egentligen är på sin arbetsplats.

Övrig kommunal verksamhet beskrivs i följande kapitel. 
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Kapitel 4

 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR

4.1  Kommunens plats i regionen 
Kommunens läge
Gullspångs kommun är belägen i norra  Skaraborg i 
nordöstra delen av  Västra Götalands län, gräns an de till 
både Värmlands och Örebro län. Större delen av kom-
munen ligger i  Västergötland, medan kom mundelen 
norr om Gullspångsälven och Lilla Skagern tillhör land-
skapet Värmland. 

Historiskt och geografi skt har detta område alltid va-
rit ett gränsland mellan väst- och mellan sver ige och mel-
lan Göta- och Svealand. Svårigheterna att forcera skogs -
landet öster om kommunen har med fört att invån arna i 
området primärt har färdats utmed Vänerstranden för 
att idka handel och utbyte med  Mariestad och  Kristine-
hamn. Dagens  arbetspendling och inköpsresor vidime-
rar att dessa struk turer fi nns kvar än idag.

 Kommunikationer
Kommunen utgör en länk mellan  Karlstad-,  Skövde- och 
 Örebroregionen, vars centralorter alla ligger inom 7 mil 
från kommungränsen. Kommunikationsmässigt är läget 

därför gynnsamt med naturliga huvudstråk i både öst-
västlig och nord-sydlig riktning. Fågelvägen är avståndet 
till residensstaden  Göteborg 18 mil, till  Stockholm är det 
23 mil. Avståndet till  Malmö är 37 mil och till  Oslo är 
det 23 mil. Inom två timmar når man med bil eller tåg 
ett område med 2,5 miljoner invånare.  

Att kommunen utgör en gränsbygd visar även  rikt-
nummerindelningen där norra kommundelen utgör ett 
eget riktnummerområde tillsammans med Nybble och 
Visnums-Kil (0551) medan södra delen tillsammans med 
 Töreboda utgör ett annat (0506).

 Befolkning
Västra Götalands län har cirka 1,5 miljoner invånare, var-
av drygt hälften bor i Göteborgsregionen. I Skaraborgs-
regionen bor cirka 250 000 invånare. Folkmängden ten-
derar emellertid att minska i de fl esta kommuner i Ska-
raborg, när befolkningen i allt högre grad söker sig till 
storstadsområden och universitetsstäder. Se avsnitt 11.1.

4.2  Bakgrundsfakta
 Historik
Ett stort antal  fornlämningar vittnar om att kommun en 
har varit befolkad under de senaste årtusen dena, bl.a. i 
form av bosättningar från stenåldern runt Skagern och 
Gullspångsälven. På åsen vid  Pingelkärret fi nns tio-
talet bronsåldersrösen som är cirka 3000 år gamla och 
grav fält et i  Stora Hederna är mer än 2000 år gammalt. 
Runt 1200-talet uppförde cisterciensermunkar från Varn-
hems kloster  Södra Råda gamla kyrka, som brann ner 
till grunden 2001 i en anlagd brand. Dop funten i  Amne-
härads kyrka är även den från 1200-talet och minner om 
den första kyrk bygg nad en i om rådet.

I medeltidens Västergötland var  Hova något av en 
utpost för kolonisationen upp mot det ödsliga  Tiveden. 
Här fanns ett viktigt vägskäl mellan huvudstråket Väst-
sverige-Svealand och förbindelse led erna mot Värmland 
och Småland. Dessutom passerade den s.k.  Eriksgatule-
den här. Hova by fi nns om talad i skriftliga källor redan 
1275. 

Även  Gullspångs tätort har månghundraåriga anor. 
Redan på 1500-talet fanns här en bruksrörelse och runt 
1680 anlades en stångjärnshammare. Samhällets stor-
hetstid påbörjades när Kraft A.B. Gull spång-Munkfors 
under åren 1906-08 anlade kraftverket i älven och  Gull-
spångs Elektrokemiska senare uppförde ett smältverk.

Ekvidistansen är 10 mil.
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 Befolkning
Antalet invånare i  Gullspång är mindre än  Hova (1175 
respektive 1375 invånare; statistiken avser 2005). Sett till 
antalet in vånare i respektive församling bor det emeller-
tid fl er i Am nehärads församling än i Hova: 3091 respek-
tive 2244 invånare (statistiken avser 31 december 2009). 
Gullspång är kommunens  centralort, medan Hova är 
säte för  kommun styrelsen.

 Näringsliv
Kommunen har ett diff erentierat näringsliv med verk-
stadsindustri och träbearbetande industri som bas. Gull-
spångs kommun är den största  arbetsgivaren sett till an-
talet anställda, men inom det privata näringslivet i Gull-
spång märks bland annat företag som tillverkar kon-
struktionsplywood, emballage, inredningar och märk-
nings system för kablar och ledningar. 

I Hova fi nns också fl era tillverkningsindustrier, bl.a. 
produktion av rostfria produkter till slakt- och livsmed-
elsindustrin, plastprodukter för kontorsbruk, produkter 
för luftstyrning inom bl.a. fordonsindustrin samt legoyt-
behandlare med elförzinkning och zinkjärnsbehandling 
som särskild nisch.  

I övrigt fi nns inom kommunen bl.a. fl era mindre 
mekaniska verk städer och legotillverkande  företag samt 
företag inom bygg- och anläggningssektorn.

 Besöksnäring 
Inom Gullspångs kommun har besöksnäringen fått 
ökad betydelse, delvis på grund av att andra när ingar 
omstruktureras eller tappar i betydelse. Den numera 
riksbekanta  Hova riddarvecka och  dress inåkningen i 
kommunen står för en stor del av besöksnäringen, men 
även bad och  camping liksom skivmässan och dragspels-
festen i  Otterberget bidrar till arbets tillfällen. I  Otter-
bäcken bidrar båtlivet till turismen genom gästhamnen, 
men även m/s  Marianne m.fl . besöksmål lockar turister. 
I  Södra Råda har antalet besökare para dox alt nog ökat 
sedan kyrkan brann ner. Besöksnäringen vidareutveck-
las kontinuerligt.   

 Kultur- och  föreningsliv
Kommunen har ett rikt kultur- och föreningsliv – med 
allt från konstklubb och  bandy på elitnivå till bruks-
hundsklubb och bastuförening – som bidrar till att ge 
invånarna livskvalitet och en stimulerande fritid. Denna 
verksamhet har genererat fl era kulturpersonligheter och 
idrottsprofi ler, t.ex. musikern  Stikkan Andersson, för-
fattaren  Frans G Bengtsson och bollkonstnärerna  Olof 
Mellberg och  Andreas »Adde« Andersson. 

 Utbildning
Kommunens   barn- och utbildningsplan omfattar  fritids-
gårdar,  förskola,  familjedaghem,  fritidshem,  förskole-
klass,  grundskola,  grundsärskola,  gymnasieskola,  gym-
na sie särskola och  vuxenutbildning. Mer part en av kom -

»I blått fält en hoppande lax, ovan åtföljd av en smal upp-
höjd bjälke, nedan av en krona, allt av guld.«

I Ny svensk Vapenbok av Clara Nevéus och Bror Jacqu-
es de Wærn kan man läsa följande om  kom mun vapnet, 
som fastställdes 1989: 

»Vapnet är en produkt av det sena 1900-talets in-
delningsändringar. Kommunen bildades 1971 av Am-
nehärad, Hova och Södra Råda. Det fantasieggande 
namnet togs från samhället vid gränsälven mellan land-
skapen Värmland och Västergötland. 

Vapnet togs fram i samarbete mellan Riksarkiv et och 
kommunen. Laxen utformades först av kul tur nämnds-
ledamoten Astrid Karlsson. Den syftar på en ekono-
miskt betydelsefull variant av detta släk te, ’gullspångs-
laxen’. Bjälken illustrerar den ’gyllene spången’ över äl-
ven, som också fi gurerar i folk liga namnförklaringssäg-
ner. Kronan, slut ligen, vill erinra om det historiska sla-
get vid  Hova 1275, där  kung Valdemar förlor ade sin kro-
na till brodern  Magnus Ladulås.« 

 Natur
Kommunen upptar en  landareal av ca 315 km2 och cirka 
242 km2 vatten. 

Större delen av kommunen är täckt av skog. Huvud-
delen består av barrskog där granen domi ner ar, van ligen 
med inslag av tall och vårtbjörk. Omfattande  lövskogar 
av sydsvensk typ saknas i kom mun en. Bestånd som är 
tillräckligt stora för att uppfattas som löv skogsmiljöer 
förekommer vid bl.a. Kroppfj äll, Gudhammar, Rib-
bingsfors och längs Hovaåns dalgång. Den vanligaste 
löv skogs typ en är dock de sammanhäng ande områden av 
 klibbal som fi nns utmed Ska g erns och Vänerns strän-
der. 

I skogsområdena fi nns stora  våtmarker insprängda, 
både som mossar och kärr.  Mossarna får sitt vatten en-
bart genom nederbörden, medan  kärren tillförs vatten 
även från angränsande fastmarks om råden. 

Öppen mark och  åkermark fi nns framför allt kring 
slättlandskapet runt Lokaåsen, i Södra Råda och väster 
om  Gullspångsälven nedströms kraftverket.

 Vänern är kommunens lägsta punkt, som tillåts va-
riera mellan 43,16 och 44,85 m.ö.h. Högsta punkten är 
 Högsåsen (215 m.ö.h.). Sjön  Skagern är reglerad till 66,9-
69,4 m.ö.h.
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mun ens gymnasieelever läser i  Mariestad och  Kri stine-
hamn, men genom dagens skol system kan eleven i stort 
sett välja gymnasieskola efter intresse under förutsätt-
ning att eleven klarar intagnings krav en.

Närmaste högskola fi nns i  Skövde, men även univer-
siteten i  Örebro och  Karlstad kan nås inom en timme. 
Andra för kommunen viktiga högskolor och universitet 
fi nns i  Göteborg,  Vän ers borg/ Trollhättan,  Linköping, 
 Jönköping och  Borås. 

 Infrastruktur
Kommunen genomkorsas av  RV26 utmed Vänerns östra 
strand och  E20 mellan Stockholm och Göte borg. 

Även  stambanan mellan Stockholm och Göteborg 
passerar genom kommunen. Numera är det en dast tra-
fi ken på  Kinnekullebanan som stannar i Gårdsjö, och 
dessa tåg stannar även i Hova. Järnvägs linj er na  Ott er-
bäcken-Nora och  Gullspång-Torved är numera nedlag-
da och er satta med  dressintrafi k för turister. 

 Hamnen i Otterbäcken har tillsammans med övriga 
 Vänerhamnar status som riksintresse.

Bredbandig datakommunikation fi nns att tillgå 
inom större delen av kommunen genom trådburna eller 
trådlösa lösningar.

4.3  Fördjupade översiktsplaner
1 kap 2 §  plan- och bygglagen stadgar att »Det är en 
kommunal angelägenhet att planlägga mark och vatten«. 
Detta brukar kallas det  kommunala  planmonopolet. 

Som angivits i avsnitt 1.3 ska varje kommun ha en ak-
tuell översiktsplan som täcker hela kommun ens yta. Nu 
gällande översiktsplan för Gullspångs kommun an togs 
av  Kommunfullmäktige 2 juni 1992. 

En  översiktsplan ska utformas så att den ger tydlig 
vägledning och information till berörda mynd ig heter 
och enskilda. Ibland kan detta kräva en ökad detaljer-
ingsnivå, dvs. en redovisning av ställ nings tagandena i 
större skala: översiktsplanen »fördjupas« för ett mindre 
område. 

Detaljerade planstudier behövs ofta för tätorter och 
deras närmaste omgivningar. För att skaff a sig en över-
siktlig bild av hur tätorterna bör utvecklas, och därige-
nom också hur de tätortsnära områdena bör användas i 
framtiden, görs en fördjupad översiktsplan. Om en för-
djupning av planen saknas bör kommunen vara restrik-
tiv med större nyetableringar i området som kan inverka 
negativt på ortens framtida utveckling.

Som dåvarande Vägverket påpekade under samrådet 
är trafi kplanering en viktig del av samhällsplaneringen. 
De fördjupade översiktsplanerna lämpar sig väl för tra-
fi kplanering. Fördjupningarna blir därigenom ett viktigt 
instrument för att nå ett långsiktigt hållbart samhälle. 

Tillvägagångssättet för att ta fram en fördjupad över-
siktsplan är samma som för att ta fram den kom mun  -
omfattande planen. 

Efter det att den fördjupade översiktsplanen antagits 
ska kommunen – i de fall lagen så föreskriver – arbeta 
fram  detaljplaner eller  områdesbestämmelser för att juri-
diskt lägga fast planläggningen. Som nämnts under av-
snitt 1.3 är översiktsplanen inte juridiskt bindande, vare 
sig för myndigheter eller en skilda. Detta gäller även för-
djupningar av översiktsplanen. 

Som framgår av kartan fi nns idag fördjupningar av 
översiktsplanen för  Otterbäcken och  Gårdsjö. Dessa 
fördjupningar är delvis inaktuella. För Gårdsjös del är 
emellertid exploateringstrycket så begränsat att bärande 
skäl för att omarbeta dokumentet saknas. 

För både  Hova och  Gullspångs tätort bör fördjup-
ningar utvecklas. 

Ställningstagande
► De fördjupade översiktsplanerna för Hova och Gullspångs 

tätort ska avgränsas enligt kartan. 
► Den fördjupade översiktsplanen för Otterbäcken ska om-

arbetas. Den nuvarande fördjupningen fortsätter att gälla 
tills annat bestäms. 

► Den fördjupade översiktsplanen för Gårdsjö upphävs.

� FÖP för Otterbäcken, antagen 2 november 1993 • FÖP för 
Gårdsjö, an tagen den 3 mars 1998 • FÖP för Gullspångs tätort, 
planeringsunderlag • FÖP för Hova, plan er ingsunderlag

 Kollektivtrafi k och  arbets-/studiependling
Med tåg nås både  Herrljunga,  Lidköping,  Mariestad, 
 Laxå och  Hallsberg längs med  Kinne kulle banan. Efter-
som denna bana ansluter till västra stambanan är det lätt 
att ta sig både till Stockholm, Göte borg och Örebro.

Med lokalbuss fi nns regelbundna förbindelser med 
 Töreboda,  Mariestad och  Kristinehamn.  Ex press buss-
arna mellan  Karlstad och  Jönköping respektive  Göte-
borg och  Örebro har hållplatser inom kommunen, och 
genom dessa är det relativt enkelt att ta sig inom större 
delen av södra Sverige.

Merparten av alla resor inom och till/från kommu-
nen företas emellertid med  bil. Utpendlingen upp går till 
cirka 706 personer, medan inpendlingen uppgår till cirka 
516 personer (statistiken avser 2009). Arbetspend lingen 
är huvudsakligen koncentrerad till och från Marie stad, 
Kristinehamn, Töre boda och Laxå. 
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4.4  Detaljplaner
Begreppet detaljplan
Översiktsplanen och dess fördjupningar anger bara 
grunddragen i markanvändningen och kom mun ens syn 
på hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. 
För att skapa klara och juridiskt bind an de regler för hur 
marken ska användas i det enskilda fallet utarbetas en 
detaljplan. 

5 kap 1 §  plan- och bygglagen anger att »Prövning 
av markens lämplighet för bebyggelse och reg ler ing av 
bebyggelsemiljöns utformning ska ske genom detaljplan 
för:

1. Ny sammanhållen  bebyggelse,
2. Ny enstaka byggnad vars användning får be tyd-

ande inverkan på omgivningen eller som skall förläggas 
inom ett område där det råder stor efterfrågan på mark 
för bebyggelse, om tillkomst en av byggnaden inte kan 
prövas i samband med pröv ning av ansökan om bygglov 
eller förhandsbesked,

 3. Bebyggelse som skall förändras eller bevaras, om 
regleringen behöver ske i ett sammanhang.« 

Bestämmelsen ska även tillämpas på vissa andra an-
läggningar som kräver bygglov.

Detaljplanen ska framför allt göras vid större för-
ändringar. En detaljplan ska ha en  gen om förande tid 
på minst fem och högst femton år. Under denna tid får 
planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda 
fastighetsägares bestridande annat än om det är nödvän-
digt på grund av nya förhåll an den av stor allmän vikt, 
vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. Om pla-
nen ersätts med ny, än dras eller upphävs under genom-
förandetiden har fastighetsägarna rätt till ersättning av 
kommunen för den skada de lider. 

När ett område detaljplaneläggs träder även annan 
lagstiftning i kraft. Bland annat omfattas de talj planelagt 
område av strängare bestämmelser i  ordningslagen, till-
stånd kan krävas för att hålla husdjur (nöt krea tur, grisar, 
getter etc) enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd etc. 

Då en detaljplan upprättas ställs mycket höga krav 
på rättssäkerhet och att allmänheten ska ha rätt till in-
fl ytande. Detta gäller dock inte om detaljplanen inte be-
döms ha något intresse för allmänheten, då endast be-
rörda sakägare – det vill säga fastighetsägare, grannar, 
hyresgäster med fl era – behöver höras. 

Gällande fysiska planer
Begreppet detaljplan tillkom i samband med att plan- 
och bygglagen infördes 1987 och ersätter de äld re be-
greppen stads- respektive byggnadsplan. Detaljplanen 
– liksom dess äldre motsvarigheter – gäll er fram tills det 
att den ersätts, upphävs eller ändras.

I kommunen fi nns fl era antagna detaljplaner som 
aldrig har genomförts, d.v.s. planens intentioner stan-
nade på ritbordet. Sådana planer bör efterhand upphä-
vas, ef ter som omvärlden och därmed planer ings förut-

sättningarna förändras: Det som var rätt när planen an-
togs är inte nödvändigtvis rätt 20 år senare. Varje tid 
bör därför ges möj lig het att bedöma konse kvens erna av 
en utbyggnad, och inte låsas av tid ig are ställningstagan-
den. 

Områden med detaljplan

 Gullspångs tätort
All bebyggelse inom  Gullspångs tätort omfattas av de-
taljplaner eller äldre motsvarigheter. De äldsta plan erna 
är från 1942. Samhället är i stort sett utbyggt i enlighet 
med gällande planer. De äldre plan erna motsvarar inte 
alltid dagens behov, samtidigt som planerna har givit 
ramarna för många av sam hällets stadsmiljöer och bo-
stadsområden. 

De planer som berör det gamla järnvägsområdet 
bör ses över. Området runt Göta Holme ner mot Gull-
movallen bör planläggas för att anpassa området till re-
geringens beslut om Natura 2000-skydd för Gullspångs-
älven. 

Dessa detaljplaner avses att behandlas närmare i den 
fördjupade översiktsplanen för Gullspångs tät ort. 

 Hova
Större delen av  Hova planlades i mitten av 60-talet. Plan-
efterlevnaden i Hova är relativt god, även om det fort-
farande fi nns relativt stora arealer planlagd mark som 
aldrig har ianspråktagits. Bl.a. möjliggör gällande planer 
fyra nya kvarter öster om kyrkogården, ny villabebyggel-
se i Ryttaregatans förläng ning och betydande utbyggnad 
av bebyggelse för industriändamål mellan Industrigatan 
och järn väg en.

Detaljplaneringen avses att behandlas närmare i den 
fördjupade översiktsplanen för Hova tät ort.

 Otterbäcken
Även  Otterbäcken planlades huvudsakligen i mitten av 
60-talet, där de äldsta nu gällande planerna är från 1964. 
Även delar av industriområdet utmed Industriväg en är 
planlagda. I väsentliga delar är gäll ande detaljplaner ak-
tuella.  

 Hamnen i Otterbäcken och  Jonsac-området saknar 
detaljplan, men bör planläggas för att reglera till kom-
mande bebygg else.

Skogsområdet mellan Otterbäcken och  riksväg 26 
bör planläggas. Dels för att trygga att marken även i 
framtiden kan användas som friluftsområde, dels för att 
möjliggöra bullerdämpande åtgärder utmed RV26. 

 Gårdsjö
Stationssamhället vid knutpunkten mellan stambanan 
och Kinnekullebanan regleras huvudsakligen genom en 
byggnadsplan som antogs 1955. När den fördjupade över-
siktsplanen för  Gårdsjö antogs 1998 hade samhället cirka 
260 invånare. Planen anger att cirka 20 nya lägenheter 
(bostäder) behöver byggas fram till 2010, men antagan-
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 Detaljplaner,  områdesbestämmelser och   samlad bebyggelse

Detaljplan

Områdesbestämmelser

Samlad bebyggelse
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medger utbyggnad av 180 fritidshus. Denna plan bör 
inte upphävas.

  Hulan och   Otterberget
Bebyggelsen i Hulan regleras av en byggnadsplan från 
1954. Arbete i syfte att omarbeta planen pågår. 

Otterberget regleras huvudsakligen av en avstyck-
ningsplan från 1947. Planen gäller inte som de talj plan 
och bör därför göras om så att den framtida bebyggelse-
utvecklingen blir ändamålsenlig. 

Övriga planer
Utöver vad som nämnts ovan är följande områden plan-
lagda: campingplatsen i   Åråshult,   Ribb ings fors golfba-
na, den del av fastig heten   Södra Runnäs 2:4 som ligger 
ner mot Skagern,   Herrängen och det planerade fritids-
området öster om   Vallsjön. Dessutom fi nns en antagen 
plan strax väster om Hulan på fastigheten   Gudhammar 
1:10 som möjliggör att ett 70-tal fritidshus kan byggas. 
Inte heller Gudham mar  planen bör upphävas.

Begreppet  samlad  bebyggelse
Samlad bebyggelse är ett begrepp som har mycket stor be-
tydelse vid tolkning av reglerna för  bygg lovplikt i plan- 
och bygglagen. Samlad bebyggelse föreligger där det 
fi nns 10-20 hus och där de be bygg da tomterna gränsar till 
varandra eller endast åtskiljs av väg, parkmark eller lik-
nande. Med »hus« avses inte bara bostadshus utan också 
andra byggnader (som inte utgör komplementbyggnader 
till bostadshus), t.ex. butiker och industribygg nader. 

Inom samlad bebyggelse är bygglovplikten nästan 
densamma som inom detaljplanelagt område.

Utanför samlad bebyggelse får ägare till en- och två-
bostadshus utan bygglov uppföra mindre tillbyggna-
der, komplementbyggnader, murar och plank (se avsnitt 
13.7).

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade § 29/04 om 
de områden som bedömdes som samlad bebyggelse ut-
anför detaljplanelagt område. I förhållande till detta be-
slut har avgränsningen på sidan 31 reviderats något för 
att bättre överensstämma med gällande praxis. 

Ställningstagande
► Ny bebyggelse i närheten av planlagt område som kan för-

svåra kommande detaljplaneläggning – t.ex. störande in-
dustriverksamhet i områden som kan behövas för bostads-
byggande – ska inte tillåtas. 

► Pågående mark användning (exempelvis jord- och skogs-
bruk) kan fortgå tills kommande detaljplan genomförs.  

► Utbyggnad i områden med samlad bebyggelse enligt kartan 
på sidan 31 ska föregås av detalj plane läggning, om inte ut-
byggnaden endast avser mindre åtgärder. 

► Detaljplaner som huvudsakligen upprättats med syfte att 
reglera expansion av bebyggelse bör upp hävas om inga åt-
gärder påbörjats inom fem år efter att planens genomföran-
detid har löpt ut. 

det byggde på att Gårdsjös befolkning skulle komma att 
öka något.

Idag bor färre än 200 i samhället, och prognosen pe-
kar på att Gårdsjö kommer att tappa ytterligare invå-
nare. Behovet av ytterligare planlagd mark bedöms där-
för vara ringa. Gällande planer behöver i dagsläget inte 
ses över. 

  Skagersvik
Ännu är stora delar av den plan från 1960 som låg till 
grund för utbyggnaden av Skagersvik outnytt jade, i vart 
fall när det handlar om utbyggnad av bostäder. 

Området mellan sjön Skagern och järnvägen är i pla-
nen angiven som industrimark. Sedan planen antogs har 
tågtrafi ken ersatts med dressintrafi k för turistbruk. In-
dustrimarken i detta område bör där för göras om till na-
turmark för att ge allmänheten tillträde till stranden. 

  Ålösund
Fritidsbebyggelsen i Ålösund regleras av en byggnads-
plan från 1958. Planens bestämmelser svarar dåligt mot 
dagens krav och bör därför ses över.

 Delebäck och   Delebäckstorp
Fritidsbebyggelsen regleras av byggnadsplaner antagna 
under perioden 1968-74. 

Söder om Delebäckstorp fi nns en plan från 1986 som 
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4.5  Områdesbestämmelser
Som angivits i avsnitt 1.3 används områdesbestäm mel ser 
för att ge översiktsplanens intentioner rätts lig verkan. 
Områdesbestämmelser antas av Kom mun fullmäktige 
på samma sätt som detaljplaner. 

Områdesbestämmelser bör upprättas för delar av 
  Mörtestad och   Nunnestad för att trygga att den känsli-
ga miljön runt Amnehärads kyrka och   Gullspångsälven 
inte exploateras med olämplig bebygg else. Motiv till öv-
riga områdesbestämmelser framgår av följande kapitel.

Ställningstagande
Områdesbestämmelser skall övervägas för

► Mörtestad och Nunnestad.  
► skyddsområde runt   Vänerply AB.
► att skydda  Kolstrandsviken från tillkommande bebyggelse 

runt   Stranden.

4.6   Kommunägd mark
Markinnehav
Den mark som kommunen ägde 1 januari 2011 i anslut-
ning till tätorterna redovisas på denna och nästa sida. 
Eftersom markinnehavet förändras kontinuerligt ska 
dessa kartor mer ses som en illustration än som en redo-
visning av det faktiska markinnehavet. 

Aktörer
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens fastigheter 
samt köp och försäljning av mark. Därutöver äger kom-
munen 232 hyreslägenheter (1 januari 2009) och loka-
ler för näringsverksamhet i Skag ers vik och Hova genom 
fastighetsbolaget  Gullspångsbostäder AB. De fastighe-
ter som ägs av Gullspångsbostäder fi nns inte redovisade 
på dessa kartor. 

 Gullspång och  Skagersvik – kommunägd mark är markerad i blått
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Motiv för  nyanskaffning
Inom tätortsnära skogar kan det fi nnas konfl ikter i 
mark  användningen, när boende och skogsnäringen har 
mot stående intressen. Här kan det rationella skogs bru-
k et tvingas stå tillbaka till förmån för för läng  da om-
loppstider (produktionstiden för ett skogsbestånd, räk-
nat från tidpunkten för en slutav verk  ning till nästa), 
plock huggning (avverkning av spridda träd i bestånd 
utan gallring av mellan ligg ande partier), bläd ning (av-
verkning med syfte att gallra i en olikåldrig skog utan 
att dess struktur ändras) med luckföryngring m.m. Ur 
nyttjande- och land skapsbildsynpunkt kan det därför 
vara en fördel om den kommunala organisationen äger 
tät ortsnära marker.

Ställningstagande
► Den kommunala organisationen bör äga mark som behövs 

för framtida expansion av tätorterna samt tätortens behov 
av friluftsområden och eventuella skyddszoner. Den kom-
munala organisationen ska också äga mark som är avsedda 
för allmänna ändamål inom tätorterna.

► I vissa områden – t.ex. friluftsområden, mark avsedd för 
industriändamål och skyddszoner för tät orten – kan det 
vara angeläget att den kommunala organisationen också 
äger och förvaltar skog. I övrigt ska inte den kommunala 
organisationen driva  jord- och  skogsbruk.

► Kommunen kan därutöver också komma att köpa in mark 
som ska användas som bytesobjekt. I övrigt har kommunen 
inga anspråk på att äga mark.

  

 Hova

 Gårdsjö

 Otterbäcken
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Kapitel 5

 MILJÖMÅL

5.1 Det  ekologiska fotavtrycket  
Bakgrund
Det ekologiska fotavtrycket är ett sätt att mäta hur myck-
et naturresurser som ett samhälle använder. Det indi vid-
uella ekologiska fotavtrycket fås genom att uppskat ta hur 
stort område som behövs för en människas kon sumtion, 
boende, avfallsdeponering etc. 

I markanvändningen ingår t.ex. odlings- och betes-
mark, skog, bebyggelse, hav och områden för pro duktion 
av energi. Då man beräknar fotavtryckets storlek använ-
der man tillgänglig statistik för bl.a. konsumtionsvanor, 
res ande och boende. Ju större konsumtion, desto större 
av tryck. 

da lika mycket  resurser som vi i Sve r ige använder idag 
skulle vi emellertid behöva ytterligare fem jordklot. 

År 2050 beräknas jordens befolkning ha ökat till 10 
miljarder, vilket leder till att vi i framtiden måste göra 
vår försörjning mer yteff ektiv. Långsiktigt måste vi där-
för börja hushålla med våra resurs er. 

Resursanvändning
Av jordens 36,3 miljarder hektar (ha) hav är det endast 3 
miljarder ha som kan betecknas som produk tiva vatten. 
Resten består av stora relativt ödsliga havsytor som en-
dast har ett mycket ringa bestånd av fi sk. Fördelar man 
den produktiva ytan rättvist ger detta ca 0,5 ha/person. 
En rätt vis fördelning med för att varje människa kan 
konsumera ca 18 kg (orensad) fi sk per år. Då inkluderas 
även de mäng der som idag används som djurfoder.

På landsidan fi nns det cirka 14,7 miljarder ha mark, 
och när berg, öknar och annan improduktiv yta räknas 
bort kvarstår cirka 8,3 miljarder ha. Detta ger en rättvis 
fördelning på ca 1,4 ha. 

I Sverige krävs det i snitt 8 ha produktiv yta per per-
son för att försörja våra konsumtionsvanor. I USA an-
vänds ca 9,6 ha per person, medan befolkning i Bangla-
desh klarar sig på 0,5 ha. 

Även om svenskarnas behov av mark och vatten ryms 
inom landets gränser bör det påpekas att en stor del av 
den yta vi använder fi nns utomlands. Skulle alla använ-

5.2 De nationella  miljömålen  
Bakgrund
Som redan nämnts omfattar målet om en  hållbar sam-
hällsutveckling ekologiska, sociala och ekono miska as-
pekter. 

I april 1999 antog  Riksdagen mål för miljökvaliteten 
inom 15 områden. 2005 beslutade Riksdagen om ytter-
ligare ett område. Målen beskriver den kva li tet och det 
tillstånd för Sveriges miljö-, natur- och kulturresurser 
som är ekologiskt hållbara på lång sikt. 

Miljökvalitetsmålen syftar till att
• främja människors hälsa,
• värna den biologiska mångfalden och naturmiljön,
• ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värd-

ena,
• bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmå-

ga, och
• trygga en god hushållning med naturresurserna.

Strävan är att vi till nästa generation ska ha löst de 
stora miljöproblemen. Det betyder att alla viktiga åtgär-
der i Sverige ska vara genomförda till år 2020 (2050 då 
det gäller klimatmålet). Naturen behöver dock tid för att 
återhämta sig och i några fall kommer vi inte att hinna 
nå den önskvärda miljökvaliteten, även om stora insat-
ser görs.

Teknikutveckling kan bidra till att lösa några av pro-
blemen, men det kan även behövas mer gen om gripande 
samhällsförändringar. För att vi ska klara generations-
målet krävs emellertid ett stort en gage mang hos många 
aktörer i samhället, både i Sverige och i andra länder.

Miljö

Ekonomi Sociala 
förhållanden
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Gullspångs kommun berörs av följande miljökvalitets-
mål:

• begränsad klimatpåverkan
• frisk luft
• bara naturlig försurning
• giftfri miljö
• skyddande ozonskikt
• säker strålmiljö
• ingen övergödning
• levande sjöar och vattendrag
• grundvatten av god kvalitet
• hav i balans samt levande kust och skärgård
• myllrande våtmarker
• levande skogar
• ett rikt odlingslandskap
• god bebyggd miljö
• ett rikt växt- och djurliv.

För att konkretisera miljöarbetet har Riksdagen även 
antagit ett 70-tal  delmål på vägen till miljö målen. Del-
målen anger inriktning och tidsperspektiv. Några utgör 
en del av hela miljö kvali tets målet, medan andra endast 
utgör ett steg på vägen. Riksdagen har dessutom angi-
vit att nya del mål kommer att behöva utvecklas efter 
hand.  

5.3 De kommunala   miljömålen
De regionala miljömålen
För att närmare precisera de nationella miljömålen har 
Länsstyrelsen och  Skogsstyrelsen formul er at regi o n ala 
miljömål, där den senare myndigheten har ansvarat för 
miljökvalitetsmålet Levande skogar medan Länsstyrelsen 
har svarat för övriga mål. De kommunala miljömålen 
anknyter i hög grad till de förslag på åtgärder som Läns-
styrelsen och Skogs styrelsen tagit fram, men har modi-
fi erats för att stämma in på de specifi ka förutsättningar 
som gäller för Gullspångs kommun. 

Den följande framställningen i detta kapitel redovi-
sar kommunens miljömål. Flera av miljömålen bryts ner 
ytterligare i kommande kapitel. Kommunstyrelsen an-

svarar för det övergripande miljö ar bet et och för att be-
stämma vilka åtgärder som skall vidtas för att miljömå-
len ska nås. 

� Miljömålen i Västra Götaland, Länsstyrelsen 2003:19

5.4   Begränsad  klimatpåverkan
Nationellt mål
Halten av  växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med 
 FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabilise-
ras på en nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett 
sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mång-
falden bevaras, livs medels produktionen säkerställs och 
andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige 
har till sam mans med andra länder ett ansvar för att det 
globala målet kan uppnås.

Bakgrund
Klimatförändringar till följd av ökade utsläpp av växt-
husgaser är ett av de största globala miljö pro blemet för 
2000-talet.   Vägtrafi ken och industrin står för ungefär 
tre fj ärdedelar av  koldioxid ut släpp en i kommunen. 

Ställningstagande
Kommunen ska…

► verka för att  kollektivtrafi ken utnyttjas bättre, genom t.ex. 
tätare och sub ven tionerade av gångar.

► utöka antalet  cykelvägar (se avsnitt 9.3).
► genomföra stimulansåtgärder för tankställen med  biobräns-

len.
► begära bästa  miljöklass, liksom att bästa bränsle används, 

vid upphandling av fordon och ar bets maskiner.
► verka för att energiproduktionen med  förnyelsebara energi-

källor ökar, i synnerhet när det gäller pro duk tion av el.
► verka för att  energieff ektiviteten ökar och att utsläppen be-

gränsas inom energi- och indu stri sek torn.
► genom   energirådgivare sprida information om energikällor 

som minskar klimatpåverkan, t.ex.   sol fångare och   pellets-
pannor, och hur man kan spara energi.



37

5

Miljömål

5.5    Frisk luft
Nationellt mål
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, 
växter och kulturvärden inte skadas.

Bakgrund
En förutsättning för att vi ska nå miljömålet Frisk luft är 
att såväl Sverige som andra länder minskar ut  släppen av 
luftföroreningar. Delmålen omfattar minskade halter av 
 svaveldioxid,  kvävedioxid, mark  nära  ozon och fl yktiga 
organiska ämnen. 

Av de cancerframkallande ämnen som fi nns i sam-
hället kommer en stor del från  petro leum bas er ade bräns-
len. Ur ett regionalt och lokalt perspektiv behöver ut-
släppen av luftföroreningar minskas inom framför allt 
transport- och energisektorerna för att vi skall få en bätt-
re luftkvalitet (se vidare i avsnitt 7.19).  

Ställningstagande
Kommunen ska…

► verka för att Otterbäckens  hamn utrustas så att  fartyg kan 
anslutas till elkraft när de ligger i hamn (se avsnitt 6.5).

► verka för att högsvavliga fossila bränslen (vilket även om-
fattar torv) som används för energi pro duktion ersätts med 
  biobränslen eller   naturgas.

► om möjligt bygga ut  fj ärrvärme i  Hova och  Otterbäcken.
► utreda möjligheten att utnyttja energiinnehållet i Skagern 

för att vid sidan av befi ntlig bergvärme värma upp  Gull-
stensskolan.

► informera allmänheten om betydelsen av 4-taktsmotorer 
med låga utsläpp för båttrafi k och att vattenskotern är ett 
fordon som ger stora utsläpp av kolväten och kväveoxider.

► verka för att bästa möjliga teknik används i produktion, 
vid lagring och för rening för att minska utsläpp av  lös-
ningsmedel och andra fl yktiga organiska ämnen (VOC).

5.6  Bara naturlig  försurning
Nationellt mål
De försurande eff ekterna av nedfall och markanvänd-
ning skall understiga gränsen för vad mark och vatten 
tål. Nedfallet av försurande ämnen skall heller inte öka 
korrosionshastigheten i tekniska ma ter i al eller kulturfö-
remål och byggnader.

Bakgrund
Sett som helhet är Västra Götalands län hårt drabbat 
av försurning, vilket beror på en kombination av högt 
ned fall under lång tid och känsliga sjöar och skogsmar-
ker. Nästan 70  av sjöarna är försur nings  käns liga vil-
ket ska jämföras med 20  om man betraktar riket som 
helhet. Detta innebär att av län ets drygt 4200 sjöar är 
2900 drabbade av försurning. Av  skogsmarken är cirka 
45  försurad.

De mätningar som fi nns av försurningsgraden av 
skogsmarken i kom munen visar att situationen är likvär-

dig med förhållandena i länet i övrigt. Dessa mätningar 
gjor d es emellertid 1994 och behöver därför uppdateras. 
Även tillståndet i våra sjöar är oklart och kräver förnya-
de studier. Idag (2011) är det endast Und en som kalkas. 
Dessutom sker provtagningar regelbundet i Vitebärn.

Miljömålet innefattar delmålen färre försurade vat-
ten, trendbrott för markförsurningen samt minskade ut-
släpp av svaveldioxid och kväveoxider.

Ställningstagande
Kommunen ska…

► övergå från fossilbränsle till biobränsle i de värmeanlägg-
ningar som fi nns i kommunens egna lokaler.

► verka för en övergång till biobränsle i de värmeanläggning-
ar inom kommunen som är i privat ägo eller har annan hu-
vudman.

► verka för att förnyade mätningar görs av försurningsgraden 
i sjöar och skogsmark och att åtgärder vidtas om behov före-
ligger.

� Miljöundersökning i Gullspång: provresultat och analyser 
1994

5.7  Giftfri miljö 
Nationellt mål
Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som ska-
pats i eller utvunnits av samhället och som kan hota 
människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

Bakgrund
Det kommer att vara svårt att nå målet om en giftfri mil-
jö. Med ytterligare insatser – både på lokal, nationell och 
internationell nivå – är det möjligt att komma till rätta 
med tillförseln av nya farliga ämnen till miljön. Däre-
mot kommer det att vara svårt att åtgärda de långlivade 
föroreningarna som redan fi nns eller sprids. Dessutom 
bildas farliga ämnen oavsiktligt vid utvinning, fram-
ställning och hantering av material.

I kommunen fi nns två områden som är särskilt hårt 
drabbade och som är i behov av  sanering:  GEA-området 
i Gullspång och  Gra n ingeverken i Otterbäcken. Det se-
nare området är ännu inte  MIFO-utrett (avsnitt 8.7).

Läckaget av  PCB,  kvicksilver och  dioxin behöver 
minska eftersom en del vänerfi sk fortfarande innehål-
ler förhöjda halter. Dessa ämnen kommer från tidigare 
utsläpp och fi nns kvar i förorenade områden. Ett arbete 
pågår hos länsstyrelserna runt Vänern med att kartera 
dessa områden. Förorenade områden bör inte bebyggas 
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innan miljöriskerna har klarlagts och eventuell sanering 
har genomförts. 

Dessutom fi nns  PCB spritt i samhället genom bygg-
nadsmaterial från tidperioden 1950-1980, t.ex. i elkablar, 
transformatorer, målarfärg, betong, murbruk, isolerglas-
rutor, golvbeläggning m.m. Mycket har sanerats men 
mycket fi nns fortfarande kvar vilket medför att PCB 
fortfarande läcker ut i miljön.  

Ett mindre uppmärksammat miljöproblem är  bil-
tvätt som sker utan rening inom tätbebyggt om råde. 
Från gator och garageinfarter etc. rinner tvättvattnet ner 
i  dagvattenbrunnar och vidare via  VA-nätet. Dessa dag-
vattenledningar mynnar i bl.a.  Vänern och  Gullspångs-
älven.

Både i bilschampo och avfettningsmedel fi nns äm-
nen, t.ex.  tensider, som kan skada eller störa djur- och 
växtlivet i vattenmiljön. Även miljöanpassade bilscham-
po, tvåltvättmedel och såpa innehåller sådana tensider. 
Fördelen med miljöanpassade schampon är att deras ten-
sider lättare och snabbare bryts ner i  reningsverk och i 
naturen. Avfettningsmedel innehåller oftast både tensi-
der och lösnings medel, vilket är ännu sämre för miljön.

Den som vill tvätta sin bil själv bör istället göra det i 
en s.k. »gör det själv-hall« där smutsvattnet tas om hand 
och renas. Vid enstaka rengöring kan en grusplan eller 
gräsmatta långt från vattendrag, dag- och dricksvatten-
brunnar användas.

Miljömålet innefattar delmålen bättre kunskap om 
kemiska ämnens hälso- och miljöegenskaper, bättre mil-
jö- och hälsoinformation om varor, utfasning av särskilt 
farliga ämnen, fortlöpande minskning av hälso- och mil-
jöriskerna med kemikalier, riktvärden för miljökvalitet 
och fl er åtgärdade förorenade områden.

Ställningstagande
Kommunen ska…

► verka för att alla  förorenade områden identifi eras, riskklas-
sas, prioriteras och efterbehandlas (san er  as). Se avsnitt 8.7.

► vara restriktiv med att ta emot vatten som innehåller mil-
jöskadliga ämnen i det kommunala av lopps systemet.

► informera allmänheten om hur man kan minska använd-
ningen av hushållskemikalier och  be kämp ningsmedel i träd-
gården samt om hur PCB-haltigt avfall bör hanteras. 

► uppmana allmänheten att inte tvätta bilar inom områden 
som gör att tvättvattnet når vattendrag och sjöar utan re-
ning.

5.8   Skyddande  ozonskikt
Nationellt mål
Ozonskiktet skall utvecklas så att det långsiktigt ger 
skydd mot skadlig UV-strålning.

Bakgrund
Ozonskiktet fi nns på 10-45 km höjd i den s.k. stratosfä-

ren. Ozon är namnet på en molekyl som består av tre 
syreatomer (O3 – vanlig syrgas består av två syreatomer). 
Ozonskiktet har förmågan att eff ektivt fi ltrera bort sol-
strålning som har kortare våglängder än 300 nanometer, 
och har därför en utom ordent ligt viktig roll när det gäl-
ler att skydda allt levande från den skadliga ultravioletta 
strålningen från solen. 

De ämnen som bryter ner ozonskiktet, t.ex.  freon, är 
naturfrämmande och svårnedbrytbara ämnen som inne-
håller  klor och  brom. Om ozonskiktet tunnas ut kom-
mer detta troligtvis att leda till en ökad frekvens av  hud-
cancer och vissa ögonsjukdomar, minskad jordbruks-
produktion och skador på känsliga ekosystem.

Ställningstagande
Kommunen ska…

► ta hand om uttjänta varor och produkter som innehåller 
ozonnedbrytande ämnen och se till att dessa oskadliggörs på 
ett miljöriktigt sätt.

► informera om vikten av att uttjänta varor och produkter 
som innehåller ozonnedbrytande ämnen tas om hand på 
rätt sätt.

5.9  Säker  strålmiljö
Nationellt mål
Människors hälsa och den biologiska mångfalden skall 
skyddas mot skadliga eff ekter av strålning i den yttre 
miljön.

Bakgrund
I begreppet strålmiljö inkluderas bl.a.  radioaktiv strål-
ning, solinstrålning och bakgrundsstrålningen från rym-
den men också icke-joniserande strålning som  elektro-
magnetiska fält från t.ex.  kraftledningar och radiosän-
dare. Radon behandlas i miljömålet om God bebyggd 
miljö (avsnitt 5.17).

I samhället fi nns strålningskällor på många olika 
platser, och strålningen från dessa varierar både i styrka 
och tid. Delmålen omfattar låga utsläpp av radioakti-
va ämnen, färre fall av hudcancer orsakade av solen och 
minskade risker med elektromagnetiska fält.

Ställningstagande
Kommunen ska…

► ta emot uttjänta anordningar som innehåller radioaktiva 
ämnen (t.ex.  brandvarnare) och tillse att dessa förstörs på 
ett miljöriktigt sätt.

► se till att nya bostäder,  skolor,  daghem och liknande plane-
ras på tillräckligt avstånd från ställverk, kraftledningar och 
andra anläggningar med förhöjda  magnetfält (avsnitt 8.9-
10).

► verka för att nya kraftledningar och elektriska anläggning-
ar förläggs så att exponering för magnet fälten begränsas. 
Där så är möjligt skall jordkabel användas.
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5.10  Ingen  övergödning
Nationellt mål
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte 
ha någon negativ inverkan på människors häl sa, förut-
sättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna 
till allsidig användning av mark och vatten.

Bakgrund
Näringsämnen som  kväve och  fosfor behövs, men inte 
i för stora mängder. Våra sjöar är särskilt käns liga och 
under lång tid har vi sett eff ekterna av för mycket näring 
(dvs. övergödning): plank ton blom ning, syrebrist, döda 
bottnar och i vissa fall även fi skdöd. 

Näringen härstammar till stor del från  jordbrukets 
gödselhantering, våra avlopp och luftutsläpp av  kväve-
oxid och ammoniak från   vägtrafi k,  sjöfart och  industri. 
Nedfallet av kväve måste vara mindre än 4 kg per hektar 
om den kritiska belastningen för övergödning inte ska 
överskridas i känsliga mark- och vattenområden.

Delmålen omfattar bl.a. minskade utsläpp av kvä-
veföroreningar till havet, fosforföroreningar,  am moniak 
och kväveoxider.

Ställningstagande
Kommunen ska…

► informera om vikten av att överskottsnäring inte når våra 
sjöar och vattendrag, t.ex. genom att in föra odlingsfria 
zoner och anlägga  kvävefällor i anslutning till åker- och 
skogsdiken.

► överföra enskilda  avlopp till det kommunala  avloppsnätet 
där det är praktiskt möjligt och ekonomiskt rimligt eller öka 
standarden på annat sätt.

► minska kväve- och fosforutsläppen från kommunens  av-
loppsreningsverk.

► verka för att minska kväve- och fosforutsläppen från indu-
strier som ligger nära känsliga recipienter.

► ta fram en strategi för arbetet med att åtgärda avloppsan-
läggningar i de fall där en anslutning till det kommunala 
VA-nätet inte är möjlig. Fastigheter som inte har en godtag-
bar avloppslösning ska åtgärdas senast år 2015. 

5.11   Levande  sjöar och  vattendrag
Nationellt mål
Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och 
deras variationsrika livsmiljöer skall bevaras. Na turlig 
produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljö-
värden samt landskapets ekologiska och vattenhushål-
lande funktion skall bevaras samtidigt som förutsätt-
ningar för friluftsliv värnas.

Bakgrund
Av kommunens totala yta är ca 43  vatten. I kommu-
nen fi nns 444 öar som har totalt 119 km strand linje. 

För att vi även i fortsättningen ska kunna ha glädje 
av våra sjöar och vattendrag är det viktigt att vi skyddar 
de områden som är särskilt värdefulla och försöker åt-
gärda de hot som fi nns.

Ställningstagande
Kommunen ska…

► skydda sjöar och vattendrag som används som  dricksvatten-
täkter.

► verka för att värdefulla sjöar och vattendrag skyddas genom 
områdesskydd, kom munal plan er ing och hänsynstagande i 
jord- och skogsbruket.

► fortsätta arbetet med att restaurera  Gullspångsälven.
► verka för att näringsbalansen i  Hovaån förbättras, i syn-

nerhet vad gäller övergödning (avsnitt 6.2 och 7.15).
► verka för att  vägdragningar och kulverteringar utförs så att 

vandrande fi sk och andra djurarter ges möjlighet att följa 
vattendragen. 

► verka för att  Noret röjs från vass för att förhindra att  Ska-
gern växer igen. För att bevara den biologiska mångfalden 
i Skagern är det emellertid angeläget att mindre vasspartier 
lämnas orörda. Innan vassröjning utförs bör frågan därför 
utredas ytterligare. 

► följa upp vattenkvaliteten med kontinuerlig provtagning i 
enlighet med   vattendirektivets föreskrifter.

► verka för att förebyggande åtgärder vidtas för att reducera 
konsekvenserna för Gullspångsälvens nedre del av en even-
tuell olycka med  farligt gods på  RV26 (se även avsnitt 5.13 
och 8.11).
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5.12   Grundvatten av god kvalitet
Nationellt mål
Grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvatten-
försörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och 
djur i sjöar och vattendrag.

Bakgrund
Uppskattningsvis använder vi i kommunen nästan 1,9 
miljoner m3 vatten per år, varav  hushållen står för ca 23 
. Slås hushållssektorn ut per capita förbrukar vi i snitt 
74 m3 vatten per person och år eller när mare 200 liter 
per dygn. Hur mycket grund vatten som används i kom-
munen är svårare att upp skatta eftersom en stor del av 
det vatten som används kommer från ytvattentäkter: 
 Skagern försörjer t.ex. Gullspång, Skagersvik och Ot-
terbäcken med dricksvatten.

Delmålen omfattar att inga negativa för än dring ar 
ska uppstå i grundvattennivån, skydd av grundvatten-
förande geo logiska formationer, ökade kvalitetskrav för 
grund vattnet och att ett åt gärds program inrättas utifrån 
EU:s ramdirektiv för   vatten.

Ställningstagande
Kommunen ska…

► inventera vattenbehovet, tillgången och bristerna i vatten-
försörjningen och upprätta ett kom mun alt vattenhushåll-
ningsprogram.

► fastställa skyddsområden för vattentäkter där sådana sak-
nas.

► redovisa områden som påverkas negativt av sänkt grund-
vattennivå i översiktsplanen (se avsnitt 7.15).

► inventera samtliga kommunala och större enskilda vatten-
täkter och klarlägga behovet av skydd.

► informera vatten- och energiborrare om vilka försiktighets-
mått som bör vidtagas så att inte grund vattnet påverkas ne-
gativt.

5.13  Hav  i balans samt levande kust 
och skärgård
Nationellt mål
Västerhavet och Östersjön skall ha en långsiktigt håll-
bar produktionsförmåga och den biologiska mång falden 
skall bevaras. Kust och skärgård skall ha en hög grad av 
biologisk mångfald, upp lev el se v ärden samt natur- och 
kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande 
av hav, kust och skär gård skall bedrivas så att en håll-
bar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden skall 
skydd as mot ingrepp och andra störningar.

Bakgrund
Det nationella miljömålet avser Östersjön och Västerha-
vet, men förhållandena i Vänerns skärgårdar är i många 
stycken likartade. Miljömålet är därför relevant även för 
Vänern. 

De delmål som berör Vänern omfattar bl.a. att  bul-
ler, andra störningar och  utsläppen av olja och kemi-
kalier från fartyg och fritidsbåtar skall minimeras och 
vara försumbara senast år 2010. 

Ställningstagande
Kommunen ska…

► inventera och verka för att värdefulla natur- och kultur-
miljöer skyddas från exploatering.

► verka för att förebyggande åtgärder vidtas för att reduce-
ra konsekvenserna för  Kolstrandsviken och Åråsviken av en 
eventuell olycka med  farligt gods på  RV26 (se även avsnitt 
5.11 och 8.11).

► verka för att störningar av  motorbåtstrafi ken i området 
Kolstrandsviken-Åråsviken-Kilsviken be gränsas, t.ex. ge-
nom att tillskapa fasta farleder genom  reservaten (se 6.2).

► verka för att  fi sket begränsas så att lekande och uppväxan-
de fi sk av skyddsvärda arter inte riskerar att fångas (avsnitt 
6.3).

Innanhavet Vänern sett från vattentornet, med öarna Älgen, Lill-Älgen och Lillröset i förgrunden. I bakgrunden hägrar Kinnekulle.
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► anlägga spolplattor med reningsmöjligheter av spolvattnet 
i  Otterbäcken samt omhänderta slip damm och färgskrap 
från båtbottnar (avsnitt 6.3).

► verka för att Otterbäckens hamn ges möjlighet att ta emot 
svartvatten från angörande fartyg.

► vid behov verka för att  djurskyddsområde införs för de vik-
tigaste skären för kolonihäckande sjö fåglar i Vänern (av-
snitt 7.7).

5.14   Myllrande  våtmarker
Nationellt mål
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funk-
tion i landskapet skall bibehållas och värdefulla våtmar-
ker bevaras för framtiden.

Bakgrund
Våtmarkerna har minskat drastiskt de senaste hundra 
åren i landet, främst genom utdikning och ex ploatering. 
Därigenom har vi förlorat stora stycken av en mycket 
varierad naturtyp som innehåller många karakteristiska 
växter och djur, t.ex. groddjur och orkidéer. Gullspångs 
kommun har i detta sam manhang klarat sig relativt bra 
och fortfarande fi nns stora arealer av våtmarker som en-
dast har på verkats i begränsad omfattning. 

Delmålen omfattar strategi för skydd och skötsel, 
inga skogsbilvägar över värdefulla våtmarker, återställ-
ning av våtmarker och åtgärdsprogram för hotade arter.

Ställningstagande
Kommunen ska…

► verka för att de mest värdefulla våtmarkerna –  Valmossen, 
 Spåsjön,  Klämsjökärren och våtmark er na utmed  Håhulte-
ån –  skyddas, t.ex. genom  naturreservat eller som  biotop-
skydd (avsnitt 7.5).

5.15   Levande  skogar
Nationellt mål
Skogars och skogsmarkens värde för biologisk produk-
tion skall skyddas samtidigt som den  biolog iska mång-
falden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala vär-
den värnas.

Bakgrund
Stora delar av kommunen består av skogsmark och har 
stor betydelse, både för vår ekonomi och för vår livskva-
litet.

För att uppnå miljömålet har Riksdagen bl.a. beslu-
tat att ytterligare 900 000 hektar skogsmark i landet ska 
skyddas. Dessutom har Riksdagen beslutat att mängden 
död ved samt arealerna med äldre  lövrik skog och gam-
mal skog ska bevaras och förstärkas så mängden hård 
död ved ska öka med minst 40  i hela landet, arealen 
äldre lövrik skog ska öka med minst 10 , och att arealen 
gammal skog ska öka med minst 5 . 

Miljömålet omfattar bl.a. långsiktigt skydd av skogs-
mark, förstärkt biologisk mångfald, skydd för kulturmil-
jövärden och åtgärdsprogram för hotade arter.

Ställningstagande
Kommunen ska…

► genomföra en  lövskogsinventering (avsnitt 7.12).
► vara ett föredöme i bruket av den egna  skogen: den lång-

siktiga hushållningen skall alltid sättas före kortsiktiga 
ekonom iska behov.

► verka för att de mest värdefulla skogsbiotoperna enligt  nyck-
elbiotopsinventeringen (avsnitt 7.4) får ett tillräckligt skydd 
enligt miljöbalken.

Klämsjökärren med Gårdsjön i bakgrunden
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5.16    Ett rikt odlingslandskap
Nationellt mål
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för bio-
logisk produktion och livsmedelsproduktion skall skyd-
das samtidigt som den biologiska mångfalden och kul-
turmiljövärdena bevaras och stärks.

Bakgrund
Odlingslandskapet har en mycket lång historia och är en 
del av vårt kulturarv, men det är också av stor betydelse 
för många växter och djur. Dagens krav på ett rationellt 
lantbruk har medfört att land skapet har blivit mer lik-
artat med stora åkrar utan avbrott av diken, våtmarker 
eller stenmurar. Denna utveckling har gjort att många 
växter och djur har trängts tillbaka.  Ängar och  hagar, 
som hyser många hotade arter, är idag inte längre vik-
tiga i produktionen. Dagens lantbrukare gör stora insat-
ser genom att sköta och bevara många viktiga natur- och 
kulturmiljöer, men ska vi klara att rädda de arter och 
kul tur histor iska miljöer som hotas behövs ännu större 
insatser. 

Miljömålet omfattar bl.a. skötsel av ängs- och be-
tesmarker och av kulturbärande land skaps ele ment, be-
varande och nyskapande av småbiotoper i odlingsland-
skapet, ökad ekologisk produktion och åtgärdsprogram 
för hotade arter och biotoper samt för lantbrukets eko-
nomibyggnader.

Ställningstagande
Kommunen ska…

► verka för att arealen  slåtterängar och  betesmarker bevaras 
för att rädda de hotade arter som är knutna dit.

► tillse att  jordbrukslandskapet i  Högsåsens  naturreservat be-
varas för framtiden.

► uppmuntra bevarandet av stengärdesgårdar, dikes- och 
åkerrenar, odlingsrösen och alléer.

► verka för att de viktigaste betes- och slåttermarkerna – t.ex. 
delar av  Ribbingsfors,  Bråta-slätten och  Hovaåns dalgång 
– ges ett tillräckligt skydd och stöd för nödvändiga skötselåt-
gärder (avsnitt 7.11).

5.17   God  bebyggd  miljö
Nationellt mål
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en 
god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god 
regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall 
tas till vara och utvecklas. Bygg nader och anläggningar 
skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt 
och så att en lång siktigt god hushållning med mark, vat-
ten och andra resurser främjas.

Bakgrund
En god och hälsosam livsmiljö i tätorter och i övrig 
byggd miljö är ett viktigt mål för samhälls utveck ling en. 
Den fysiska planeringen kan användas som styrmedel 
för att nå en god bebyggd miljö och und vika eller mins-
ka samhällets transportproblem. Kommunen har här en 
nyckelroll så att nya bo stads- och arbetsområden lokali-
seras så att transportbehovet minskar och livsmiljön blir 
bättre.

Ställningstagande
Kommunen ska…

► genomföra en  kulturmiljöanalys och skydda den kulturhis-
toriskt viktiga bebyggelsen, t.ex. genom områdesbestämmel-
ser, uppdaterade detaljplaner eller byggnadsminnesförkla-
ring (avsnitt 7.18).

► ta fram ett program som anger hur kulturhistoriska och es-
tetiska värden ska bevaras.

► främja en bebyggelsestruktur som möjliggör anslutning till 
 fj ärrvärmeanläggningar med hög grad av rening.

► planera så att ny bebyggelse inte utsätts för störande eller 
skadligt  buller (avsnitt 8.5).

► verka för att befi ntliga bullerproblem åtgärdas.
► minska deponeringen av  avfall, minska miljöbelastningen 

från deponier och öka resurshus håll ningen genom giftfria 
och resurssnåla kretslopp.

► förbättra   energihushållningen i fastighetssektorn (som står 
för 40  av Sveriges totala energi an vändning – samtidigt 
måste kraven uppfyllas på bra inomhusluft utan fukt, mö-
gel, drag och bull er).
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► minska   radonhalterna i inomhusluften i kommunens egna 
byggnader (avsnitt 8.3).

► ta fram ett  radonprogram som visar hur radonmålen ska 
nås (avsnitt 8.3).

5.18 Ett  rikt  växt- och djurliv
Nationellt mål
Den  biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på 
ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generatio-
ner. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras 
funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna 
fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig 
genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god 
natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som 
grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

Bakgrund
Synen på biologisk mångfald och dess betydelse har änd-
rats sedan begreppet myntades på 1980-talet. Biologisk 
mångfald är gener, arter och deras samverkan samt vad 
de gör till nytta för ekosystemen som att rena vatten och 
luft, binda jorden och pollinera våra grödor. Biologisk 
mångfald bidrar till folkhälsan genom att många natur- 
och kulturmiljöer är en viktig källa till rekreation och 
friluftsliv. 

Sverige har åtagit sig att både bevara och nyttja den 
biologiska mångfalden på ett hållbart sätt, i enlighet 

med  FN:s konvention för biologisk mångfald. Världens 
regeringschefer antog vid toppmötet i Johannesburg 
2002 målet att till år 2010 stoppa den dramatiska förlust 
av biologisk mångfald som nu sker. Miljökvalitetsmålet 
Ett rikt växt- och djurliv är en insats på nationell nivå för 
att bidra till detta mål. 

Sveriges biologiska mångfald idag är resultat av kli-
mat, geologiska förutsättningar och människans olika 
verksamheter. Många av våra växter och djur, som idag 
är hotade, är på olika sätt gynnade eller till och med be-
roende av att landskapet hävdas. Omläggningen av jord- 
och skogsbruket under det senaste seklet avspeglar sig i 
vilka arter som har blivit vanligare och vilka som har bli-
vit sällsynta. Vi vet att äldre brukningsmetoder har ska-
pat en rik biologisk mångfald. 

Idag fi nns det cirka 1660 hotade arter i Sverige enligt 
 Artdatabankens  rödlista och av dem fi nns 756 i Västra 
Götalands län. Av de hotade arterna är 70 akut hotade, 
256 starkt hotade och 430 klassade som sårbara. De fl esta 
hotade arter i Västra Götalands län hör hemma odlings-
landskapet (385) och skogen (369).

Ställningstagande
Kommunen ska…

► bidra i arbetet med att inventera förekomsten av biotoper 
med hotade arter inom kommunen.

► ta hänsyn till den biologiska mångfalden i den fysiska pla-
neringen.

Havsörnar på en utfordringsplats i kommunen. Kommunen besöks av ett stort antal örnar vintertid. Arten häckar här sedan 2001.
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Kapitel 6

 RIKSINTRESSEN

6.1  Allmänt  
 Begreppet »riksintresse«
Riksintressen defi nieras och regleras i 3 och 4 kap miljö-
balken. Att ett område eller ett objekt är av riks intresse 
in ne bär att detta har så stora värden att det är av bety-
delse för landet som helhet. Syftet med att avgränsa ett 
riks intresse är att säkerställa en användning eller att be-
vara något för framtiden.

Följande gäller både geografi skt utpekade och ämnes-
anknutna riksintressen:

• Riksintressen skall så långt som det är möjligt skyd-
das mot åtgärder som »påtagligt kan försvåra ut nytt-
jandet av riksintresseområdet för det ändamål som 
det är avsatt för«.

• Åtgärder som inte får denna eff ekt kan prövas inom 
ett riksintresse. I tveksamma fall avgör Läns styrelsen 
om en åtgärd kan anses utgöra påtaglig skada eller 
inte.

• Om ett område är av riksintresse för fl era oförenliga 
ändamål skall företräde ges åt det eller de ändamål 
som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushåll-
ning med marken, vattnet och den fys iska miljön i 
öv rigt. Behövs området för   totalförsvaret har detta 
in tresse företräde.

6.2  Natur  
Allmänt
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområd-
en samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från all-
män synpunkt på grund av deras naturvärden så långt 
som möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada områ-
det. I Gullspångs kommun fi nns fem sådana områden. 
Områdena beslutades av Naturvårdsverket 2000-02-07.

 NRO 14016: 
 Nötön,  Åråsviken,  Kilsviken &   Gullspångsälven
Södra delen av området är beläget i Gullspångs kom-
mun. Geomorfologiskt kännetecknas framför allt inre 
(öst ra) Åråsviken med omgivande fastmark av välutbil-
dade   De Geermoräner som är särskilt tyd liga då fl ertalet 
av dem är omgivna av vatten. De Geermoränerna bildar 
serier av långsträckta öar (se bilden på sidan 54). 

Yttre Åråsviken har landskapsmässigt mera karaktä-
ren av ytterskärgård med små delvis kala öar och skär, 
den större  Fågelön samt Ålöhalvön. Fågelön är till större 
delen skogbevuxen och bebyggd med ett tiotal fritids-

hus. Ålöhalvön består av barrblandskog och alsumpskog 
samt odlingsmark runt be bygg elsen. 

I inre Åråsviken fi nns mycket stora sammanhängan-
de bladvassfält. Stränderna kantas av al- och björksump-
skogar som på vissa platser, t.ex. på  Vallholmen, genom 
uteblivna skogsvårdsåtgärder idag ger ett opåverkat, ställ-
vis nästan urskogsartat, intryck. Fastmarkspartierna av 
Vall holmen täcks av en likaledes ganska åldrig bland-
skog (naturskog). 

Några öar betas och stränderna runt dessa har en mer 
öppen karaktär. Vegetationen på de betes hävdade öarna 
bidrar ytterligare till områdets biologiska mångfald.

Faunan i området är synnerligen rik och varierande. 
Längst i väster fi nns en utpräglad skär gårds fågelfauna 
med arter som storlom, småskrake, fi sktärna och silvertär-
na. Roskarl, skräntärna och dvärgmås har häckat. Läng-
re mot öster i de stora vassbestånden häckar brun kärr-
hök, rördrom, häg er, trastsångare och skäggmes. 

En både art- och individrik  rovfågelfauna fi nns i om-
rådet med t.ex. fi skgjuse, brun kärrhök, duvhök och lärk-
falk. Om  rådet har bitvis karaktär av fågelsjö. I strand-
skog  ar na häckar fl era par av mindre hackspett. 

I Gullspångsälvens nedre lopp ( Åråsforsarna) fi nns 
de enda naturliga lekplatserna för de mycket snabbväx-
ande och storvuxna stammarna av  gullspångslax och 
gullspångsöring som har Vänern som sin naturliga till-
växtplats. Nedanför kraftverksdammen har tidigare lek-
områden återskapats och en laxtrappa byggts för att för-
bättra förutsättningarna för fi sken. Laxen och öringen 
har högsta prioritet med avseende på skyddsvärda fi sk-
stammar.

Naturvärdena påverkas negativt av dikning, rens-
ning och andra vattenföretag, försurning genom ned-
fall, utsläpp av föroreningar, inplantering av främmande 
fi skstammar, täkt, schaktning eller andra markarbeten, 
friluftsliv (t.ex. handredskapsfi ske) i känsliga områden 
samt anläggningar för friluftsliv och olämpligt lokalise-
rad bebyggelse eller anläggningar. Inom och i närheten 
av riksintresset fi nns bottensediment som är förorenade 
av bl.a. PCB, kvicksilver och dioxin. Dessa föroreningar 
kan komma i omlopp vid exempelvis muddringar och 
utfyllnader. Andra verksamheter som kan påverka na-
turvärdena negativt är bl.a. spridning av fi sksjukdomar 
och plötsliga höga vattenfl öden i Gull spångs älven.

NRO 14033:   Kalvöarna
Kalvöarna är liksom Fällholmarna – som har en av Vä-
nerns största fågelkolonier – belägna i  Marie stads kom-
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mun. Endast de öar som benämns  Island och vatten om-
rådet mellan Island och Fäll holm arna berör Gullspångs 
kommun. 

Island består av två öar med varsin lövskogsdunge 
med inslag av barrträd. På östra ön fi nns välutvecklade 
strandvallar. Öarna har geologiska och landskapsmässi-
ga naturvärden samt en viss betydelse för fågellivet. De 
utgör ett särpräglat inslag i landskapsbilden och bör läm-
nas orörda.

NRO 14034:   Valmossen
Valmossen är en högmosse belägen på ett höjdområde 
väst er om Skagern. Morfologiskt kännetecknas mos-
sen av en stor men välutvecklad välvd mosseyta med ett 
vack ert mossegölkomplex i norra delen. Den stora välut-
vecklade laggen i nordväst är också av stort intresse, där 
t.ex. myggblomster kan på träff as. Hela Valmossens  våt-
marksyta är orörd (se bild på sidan 66). 

Vegetationen ute på mosseplanet består av mosseve-
getation av fastmattetyp med en del välut veck lade höl-
jor och gölar. Laggkärren är genomgående av fattig typ. 
Fågellivet på mossen är rikt med bl.a. häckande smålom, 
trana, ljungpipare och gulärla.

Bevarandet av våtmarkens värde kräver att områdets 
hydrologi skyddas mot dränering, vatten regler ing, däm-
ning och torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar på 
fastmarksholmar och i kant zoner bör ej utföras.

NRO 14035:  Hovaån –   Gudhammarsviken
Riksintresset sträcker sig in i Töreboda kommun.

Från sjön Skagerns sydvästspets utbreder sig en grund 
dalgång ca 15 km söderut. Strax väster om dalgång en och 
parallellt med denna löper  Lokaåsen som på några ställ-
en framträder i större åsar. Lokaåsen kan följas från väst-
ra Västmanland (Grythyttan) ned till Hökensåsforma-
tionen.

Hovaån har eroderat ut ett välutvecklat och förgren-
at ravinsystem i dalgångan. Åfåran har skurit sig ner i 
dal bottnens leriga sediment men på några ställen har ån 
ätit sig in i Lokaåsens sandiga jordar. På så sätt har Hova-

åns dalgång delvis karaktär av »dal i dal«. 
Hovaån mynnar i en grund vik av Skagern (Gudham-

marsviken) där ån avsatt svämlera över en brunaktig 
marin lera. Berget går endast på ett fåtal platser i dagen. 
Genom erosionen har ån bildat många terrängformer av 
intresse: meanderbågar, korvsjöar, nipor och strandbrin-
kar. Ravinerna har genomgående V-form. I de leriga ra-
vinbranterna fi nns på några ställen skredärr.

Landskapet i dalgången är ett värdefullt odlingsland-
skap i bondebygd och herrgårdsbygd (kring Gudham-
mar) med ett stort antal välhävdade naturbetesmarker 
med högsta bevarandevärden.

I de hävdade betesmarkerna fi nns högörtängar, fris-
ka rödvenängar, örtrika friskängar och även artrika torr-
ängar. I ravinsystemets ohävdade delar fi nns frodiga 
klibb alskogar och lövsumpskog med stort inslag av grå-
al. Källkärr av Philonotis-typ fi nns på några ställen där 
sand och grus bygger upp ravinsidorna.

Gudhammarsviken kännetecknas framför allt av be-
tade strandängar med lågvassar av jättegröe samt mindre 
ruggar av bladvass, säv och kaveldun och små klarvatten-
ytor. Längst ut mot Skagern fi nns en sandrevel, Tall-
holmen. 

Fågellivet i Gudhammarsviken är rikt. Av häckande 
arter kan nämnas simänder, vattenrall, gulärla samt vis-
sa år strandskata och mindre strandpipare. Vid lågvatten 
i Skagern blottläggs sand- och lerbankar i Gudhammars-
viken, varvid en utmärkt rastlokal för vadare bildas. Så-
dana år är Gud ham marsviken en av länets främsta rast-
lokaler för vadare. 

I sumpskogen utefter Hovaån fi nns en utpräglad löv-
skogsfågelfauna med häckande arter som härmsångare, 
stenknäck och mindre hackspett. Skogsduva ses regel-
bundet och kan antas häcka. Min dre fl ugsnappare häv-
dar revir vissa år. Utmed ån ses strömstare regelbundet 
och kungsfi skare fl er tal et år. Hovaåns dalgång hyser en 
stor bäverstam.

Hovaån är recipient (mottagare) för tre  reningsverk 
med biologisk-kemisk rening ( Hova,  Gård sjö och Äl-
garås). Särskilt nedströms reningsverket i Älgarås tyder 

Riksintresset Hovaån
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uppmätta värden av fos for m.m. på stark belastning av 
vattendraget.

Cyanider och tungmetaller har tidvis påvisats i dag-
vattenutsläpp. Dessa föroreningar måste anses påverka 
Hovaåns vattenkvalitet negativt. Prognosen för att åter-
skapa naturlig limnisk (sötvattens-) fl ora och fauna i 
Hovaån torde efter olika renings- och kontrollåtgärder 
vara goda.

Minskad betning i naturbetesmarker, omföring av 
lövskog till barrskog, igenväxning eller igen plantering av 
betesmark, täkt, tippning eller andra markarbeten samt 
dikning, muddring, rensning eller andra förändring ar av 
vattenförhållandena utgör hot mot riksintresset. Bland 
andra verk sam heter, som negativt kan påverka naturvär-
dena, märks olämpligt lokaliserad och anpass ad bebyg-
gelse och andra anläggningar samt olämplig dämning 
och utsläpp.

NRO 14036:   Unden –  Velen-området
Området omfattar sjöarna Undens och Velens neder-
bördsområden, och sträcker sig in i  Töreboda och  Karls-
borgs kommuner. 

Unden-Velen-området präglas av barrskogslandskap 
med en topografi  av relativt höga nivå skill nader, ställvis 
av sprickdalskaraktär. 

Området innehåller ett stort antal grönstensförekom-
ster. Unden-Velen-området är av stor betyd else för studi-
et av det fennoskandiska urbergets  orogenes (≈ bergsked-
je bildning). Vulkaniska bergart er av stort intresse har 
påträff ats i området. 

Unden är en stor och djup klarvattensjö med i för-
hållande till sjöarealen obetydligt tillrinnings om råde. 
I sjön fi nns ett värdefullt rödingbestånd och relikta (≈ 
kvar leva från äldre tid) planktonarter.  Kalk  ning har ut-
förts för att rädda rödingbeståndet. 

Förutom röding och den rödlistade hornsimpan fö-
rekommer abborre, benlöja, elritsa, gers, gädda, lake, 
mört, nors, sik, stensimpa och storspigg. Undens vatten-
massa försörjer  Göta kanal med vatten och dräneras på 
så sätt åt både Östersjön och Västkusten.

Vid Gårdsjön fi nns opåverkade våtmarker med höga 
naturvärden (bild på sidan 41).

Naturvärdena påverkas negativt av försurning ge-
nom nedfall, utsläpp av föroreningar, omföring av löv-
skog till barrskog, dikning, muddring, torvtäkt och byg-
gande i vatten. Andra hot mot bl.a. de geologiska värde-
na är bergtäkt, gruvverksamhet samt olämpligt lokalise-
rad bebyggelse och andra anläggningar.

Området omfattas även av ett särskilt förordnande 
mot utsläpp av avloppsvatten m.m. Se avsnitt 7.15.

  Natura 2000
Sedan år 2001 skall Natura 2000-områden även betrak-
tas som riksintressen enligt 4 kap 8 § miljö balken. Se 
av snitt 7.2.

Ställningstagande
► I den mån kommunal prövning blir aktuell för åtgärder 

som kan skada riksintresset skall kommunen samråda med 
Länsstyrelsen.

► Kommunen ska arbeta för att göra riksintressena tillgäng-
liga för allmänheten. De delar av Nötön-Åråsvikens natur-
reservat som består av vatten och våtmark ska emellertid 
skyddas från friluftsliv eftersom området är känsligt för sli-
tage och för att förhindra negativ inverkan på häckningslo-
kaler för fåglar m.m.

► Stor försiktighet måste iakttas vid verksamheter i vatten-
områden som har förorenade bottensediment eftersom dessa 
kan komma i omlopp vid exempelvis muddringar och ut-
fyllnader. 

► Kommunen ska verka för att Hovaåns naturliga limniska 
fl ora och fauna ska återskapas genom att aktivt reducera 
näringstillskottet från omkringliggande landsbygd i samråd 
med berörda fastig hets ägare och Töreboda kommun.

► Kommunen ska verka för att ekonomiskt stöd ges till lokala 
brukare för landskapsvård, t.ex. för att bibehålla den för 
området viktiga djurhållningen.

► Kommunen ska verka för att störningar från motorbåts-
trafi ken i området Kolstrandsviken-Årås vik en-Kilsviken be-
gränsas, t.ex. genom att tillskapa fasta farleder genom reser-
vaten (avsnitt 5.13).

6.3   Fiske
Allmänt
 Fiskeriverket beslutade 1988-04-11 att Vänern är ett riks-
intresse enligt 3 kap 5 § miljöbalken i egenskap av att 
sjön är ett område av stor betydelse för yrkesfi sket, av 
särskilt intresse för fritidsfi sket samt av särskilt intresse 
avseende arter och stammar av fi sk. Skyddet innebär att 
Vänern skall skyddas så långt det är möjligt mot åtgär-
der som kan skada yrkes fi sket. Därigenom är det natur-
ligtvis av stor vikt att även fi skbeståndet ges bästa möj-
liga förutsättningar.

Ur detta perspektiv är det av stor vikt att Vänern 
skyddas mot övergödning, i synnerhet de viktiga områ-
dena i  Åråsviken. Därför är det av stor vikt att alla av-
lopp som mynnar i viken är godkända. 

Dessutom måste  Vänern skyddas mot utsläpp från 
båtlivet, bl.a. vad gäller slip damm och färg skrap från 
båtbottnar eftersom dessa färgrester ofta har en skadlig 
inverkan på miljön. 



48

6

Vision 2020

För att skydda de viktiga laxstammarna är det vida-
re viktigt att fi sket begränsas så att lekande och upp väx-
ande fi sk inte riskerar att fångas.

Ställningstagande
► Kommunen ska i den fysiska planeringen verka för att yr-

kesfi skets behov tillgodoses i anslutning till hamnen i Otter-
bäcken.

► Åråsviken ska skyddas från mänsklig påverkan genom sin 
betydelse som lek- och uppväxtområde, bland annat genom 
att tillse att avlopp från kringliggande fastigheter inte med-
för att viken för oren as. Kommunen ska även verka för att 
åtgärder vidtas som reducerar konsekvenserna om en olycka 
med farligt gods (t.ex. en tankbilsolycka) på RV26 inträff ar 
(avsnitt 8.11).

► Kommunen ska verka för att Gullspångsälven återställs som 
naturlig miljö för lax och öring.

► Kommunen ska anlägga spolplattor i Otterbäcken med möj-
lighet att rena spolvattnet samt att omhänderta slip damm 
och färgskrap från båtbottnar (avsnitt 5.13).

► Fiskets intressen ska ha företräde framför sjöfartens intres-
sen (avsnitt 6.5) i frågor som avser vattenkvalitet och miljö.

Järnväg
Dåvarande Banverket (numera  Trafi kverket) beslutade 
2000-04-06 att  stambanan mellan Stockholm och Gö-
teborg är ett riksintresse en ligt 3 kap 8 § miljöbalken. 
Enligt Trafi kverket skall minst 50 m från banan vara en 
bebyggelsefri zon. Förslag fi nns (remiss 2010-02-26) att 
även Kinnekullebanan kan komma att utgöra ett riks-
intresse i framtiden. Ett eventuellt riksintresseanspråk 
motiveras främst av att banan är av särskild regional be-
tydelse. 

Vägar
 Dåvarande Vägverket (numera Trafi kverket) beslutade 
1999-09-10 att  E20 och  RV26 är väg ar av riksintresse en-
ligt 3 kap 8 § miljöbalken. Som fram går av avsnitt 9.3 
anser kommunen att E20 skall bygg as ut till  motorväg 
och att RV26 ska bygg as om till mötes fri landsväg. Ef-
tersom E20 enligt Trafi kverkets planering någon gång i 
framtiden delvis kommer få en helt ny sträck ning anser 
kom mun en att det är angeläget att även vägreservatet 
skyddas mot åtgärder som kan försvåra tillkomsten av 
denna motorväg, och att även reservatet ska betraktas 
som ett riksintresse.

Anslutningar till allmänna vägar förutsätter Trafi k-
verkets godkännande (39 § VägL).

Ställningstagande
► Ny bebyggelse i anslutning till E20, RV26 och stambanan 

ska lokaliseras med hänsyn till säkerhet och utformas så att 
olägenheter i form av   bullerstörningar inte uppstår.

► Vägkorridor för nya sträckningar av E20 och RV26 ska be-
traktas som riksintressen av kommunen i samband med 
pröv ning av exploateringsåtgärder. Kommunen ska pröva 
möjligheten att genom om rådes be stämmelser förhindra att 
åtgärder som kan försvåra ut byggnaden av nya sträckning-
ar enligt i över  siktsplanen angivna reservat kommer till 
stånd (avsnitt 4.5).

► Länsstyrelsens beslut 2003-11-13 om byggnadsfritt avstånd 
enligt 47 § Väglagen för E20 och RV26 ska gälla som bygg -
nadsfri zon för tillkommande bebyggelse.

► Kommunen ska i  trafi ksäkerhetsfrämjande syfte verka för 
att reducera antalet utfarter från enskil da fastigheter och 
en skilda vägar. Nya vägar och utfarter från enskilda fastig-
heter ska i första hand an slutas till andra väg ar än allmän-
na vägar.

► Ingen ny bebyggelse ska tillåtas inom 50 m från stambanan. 
Särskild hänsyn ska tas till transporter av  farligt gods och 
vid lokalisering av nya verksamheter i järnvägens närhet 
(avsnitt 9.2).

6.5   Sjöfart
Otterbäckens  hamn
Sjöfartsverket har 2001-10-22 beslutat att alla kategori 
A-hamnar som ingår i det transeuropeiska trans port nät-
verket TEN-T också skall vara ett riksintresse enligt 3 

X2000 när det passerar Gårdsjö i 160 km/h

6.4   Vägar och   järnvägar
Allmänt
Som framgått i avsnitt 6.1 skall ett riksintresse skyddas så 
långt som det är möjligt mot åtgärder som på  tagligt kan 
försvåra utnyttjandet av riksintresseområdet för det än-
da mål som det är avsatt för. För järn vägar och vägar in ne-
bär detta bland annat att nya byggnader och anläggning-
ar i närheten till riks intresset prövas myck et restriktivt 
(avsnitt 9.2-3). Nya bostäder måste även anpassas till de 
bullernivå er som riks in tresset genererar (se avsnitt 8.5). 
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kap 8 § miljöbalken. Kategori A om fattar hamnar med 
internationell trafi k vars trafi k överstiger 1,5 miljoner ton 
eller 200 000 passa ger  are per år.

 Vänerhamn är enligt dessa kriterier en kategori A-
hamn med 2,8 miljoner ton, även om Väner hamn i prak-
tiken består av sju separata hamnar runt Vänern med 
hamnen i  Karlstad som största enhet. Av detta hamn-
konglomerat är djuphamnen i Otterbäcken en delhamn. 
Hamnen i Otterbäcken är sålunda inte riksintresse av 
egen kraft, utan i egenskap av del i en större enhet.

Till riksintresset hör även anslutande farleder, vilket 
innebär att farled 841 till djuphamnen i Otter bäcken är 
av riksintresse.

För sjöfarten som riskkälla, se avsnitt 8.7.

Ställningstagande
► Riksintresset ska säkerställas. Ingen verksamhet som stör sjö-

farten till och från Otterbäckens hamn ska tillåtas.
► Sjöfartens intressen ska ha företräde framför yrkesfi skets in-

tressen (avsnitt 6.3) avse en de plats och tillgänglighet.

I Norra Torp ligger de rödmålade man- och ekono-
mibyggnaderna på rad utmed vägen i slutt nings zonen 
mell an den odlade slätten och skogs brynet. I Norra och 
Södra Backa har bebygg elsen ett liknande läge men be-
bygg elsen är här glesare (se bild sidan 5).

För att skydda riksintresset har kommunen utarbetat 
 om rådes be stäm melser.

Ställningstagande
► Kommunen ska verka för att det öppna odlingslandskapet 

i området bevaras. I övrigt ska om råd esbestämmelserna till-
lämpas för att skydda riksintresset mot tillkommande ex plo-
a  terings före tag.

► Kommunen anser att kyrkan ska återuppbyggas genom  Riks-
antikvarieämbetets försorg.

6.7   Friluftsliv
3 kap 6 § miljöbalken
Enligt rubricerat lagrum ska mark- och vattenområden 
samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän 
synpunkt på grund av deras natur- eller kulturvärden el-
ler med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan skada naturmiljön. 

Området FR2 är en del av ett större område som huv-
ud sakligen omfattar  Brommö,  Torsö och Fågelö i  Marie-
stads kommun. Natursköna strand- och skärgårdsom-
råden med nästan helt ostörda stränder, sandrevlar och 
skyddade vikar med mycket fi na bad, intressant natur, 
goda förutsättningar för båtsport och möjligheter till 
fritt handredskapsfi ske är grunden för de värden för fri-
luftslivet som omfattar Gullspångs kommun. Området 
har även landskapsbildsmässiga värden. Området har sto-
ra potentiella värden, särskilt mot bakgrund av projekt 
 Laxfond-Vänern.

Värdena påverkas negativt av igenväxning med vass, 
störande anläggningar av olika slag samt olämpligt lo-
kaliserad bebyggelse. Bland andra verksamheter som 
kan påverka friluftsvärdena nega tivt märks hamnar och 
andra strandanknutna anläggningar, utsläpp av förore-
ningar, olämplig jakt samt ökat friluftsutnyttjande.

Området FR3 är en mindre del av ett betyd ligt stör-
re område som omfattar  Göta kanal och Tiveden i Ma-
riestads,  Töreboda,  Karlsborgs och  Laxå kommuner. 
Inom Gullspångs kommun omfattas  Unden med tillhö-
rande strandområden. 

Enligt  Naturvårdsverkets beslut 1987-12-21 hotas fri-
luftsvärdena inom de opåverkade delarna av alla former 
av ingrepp, bl.a. skogsbruksåtgärder. »Värdena påverkas 
generellt negativt av bl.a. kalavverkningar i känsliga eller 
frekventerade delar, omföring av lövskog till barrskog, 
igenplantering eller igenväxning av hagmark eller öppen 
mark, försurning av fi skevatten, störande anläggningar 
av olika slag samt olämpligt lokaliserad eller anpassad 
bebyggelse, t.ex. utan anknytning till befi ntlig bebyg-
gelse.«

Södra Råda gamla kyrka, förstörd i november 2001

6.6   Kulturmiljövård
 Södra Råda
Den gamla kyrkan i Södra Råda brann i november 2001, 
men var av så stort kulturhistoriskt värde att kyrkan och 
den omgivande bygden 1986 gavs status som riks intresse 
enligt bestämmelser som idag motsvaras av 3 kap 6 § 
miljöbalken. Den knuttimrade och spån klädda kyrk an 
från 1200-talet var med sina heltäck ande vägg- och valv-
målningar – daterade 1323 och 1494 – land ets märkli-
gaste träbyggnad vid sidan av Heda reds stavkyrka. F.n. 
(2011) pågår arbete med att återuppföra kyrkan. 

I området kring Södra Råda gamla kyrka fi nns vi-
dare mindre byar och bebyggelsegrupper, bland annat 
i anslutning till Södra Råda nya kyrka och i Norra och 
Södra Torp. Byarna, med samlad gårds be byggelse omgi-
ven av mindre åkrar och betesmarker, bildar en enhet-
lig miljö av stort kultur his tor iskt värde som är mycket 
ovanlig för denna del av länet. Den öppna bygden vetter 
i söder mot sjön Ska g  ern och omges av höjdryggar med 
skog.  Odlingslandskapet är av ålderdomlig karaktär och 
har vuxit fram under lång tid: fasta  fornlämningar vitt-
nar om att denna odlings bygd är urgammal. 
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Riksintressen för   kulturmiljövård och   friluftsområden

Riksintresse för
kulturmiljövården

Område av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap 6 § MB

Område av riksintresse för friluftslivet, främst det rörliga, enligt 4 kap 2 § MB 
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4 kap 2 § miljöbalken
Vänern med öar och strandområden respektive »Tiveden 
med områdena vid sjön Unden och sjön Viken samt om-
rådet utmed Göta kanal mellan Karlsborg och Sjötorp« 
omfattas även av ett förordnande enligt 4 kap miljöbal-
ken där turismen och fri lufts livets, främst det rörliga 
friluftslivets, intressen ska beaktas vid bedömningen av 
tillåtligheten av ex ploa teringsföretag eller andra ingrepp 
i miljön.

Ställningstagande
► Utöver de generella riktlinjer som gäller för riksintressen 

(avsnitt 6.1) gäller att mindre öar och skär i området ska 
lämnas orörda så att karaktären av i huvudsak opåver-
kat och oexploaterat område bevaras. Tillgängligheten till 
stränder och andra attraktiva områden bibehålls, bl.a. ge-
nom vass röj ning vid bad stränder.

► Känsliga fågellokaler ska skyddas genom att friluftslivet ka-
naliseras till mindre känsliga om råd en.

6.8 Områden för   totalförsvaret
 Sekretess
I den översiktliga planeringen måste hänsyn tas till total-
försvarets intressen. Av sekretesskäl kan dessa inte redo-
visas i översiktsplanens allmänna del. I de fall  Försvars-
maktens intressen berörs i plan- och lovärenden sker en 
särskild prövning. I vissa fall kan försvarets in tressen be-
höva skyddas med sär skilda områdesbestämmel ser. Kän-
n edom om berörda områdens belägenhet och om fatt-
ning fi nns hos berörda myndigheter.

 Samråd 
För att förhindra störningar på ra dioförbindelser och 
an  dra kommunika tions an lägg ning ar är det viktigt att 
sam   råd genomförs med Försvarsmakt en före uppföran-
de av mast, torn, sändande antenn eller hög byggnad. 
För  svarsmakten prövar eventuella tele kon fl ikter för bl.a. 
sänd    an de an tenner och master vars höjd överstiger 20 m. 
För detta krävs koordinater med meternoggrannhet. 

Ställningstagande
► För att förhindra konfl ikter i markanvändningen ska tidigt 

samråd hållas med Försvarsmakten för alla byggnader och 
anläggningar vars totalhöjd överstiger 20 m över mark eller 
ansökningar som avser undantag från gällande de taljplane-
bestäm melser där åtgärdens höjd överstiger 10 m över i pla-
nen högsta tillåtna byggnadshöjd.

6.9  Övrigt
Reservat för   naturgasledning
I ÖP92 redovisas ett stamledningsreservat för framtida 
distribution av naturgas som riksintresse. Om rådet ut-
görs av ett 800 m brett band som ligger parallellt norr 
om E20. I planen anges att »ny be bygg else och annan ex-
ploatering som kan utgöra hinder för gasledningens an-
läggande och drift ej kom mer att tillåtas«. Detta reservat 
har aldrig fått formell status som riksintresse. 

  Kraftledningar
Uppgifter förekommer ibland om att stamnätet, d.v.s. 
220- och 400 kV-nätet, skulle utgöra sådana anläggning-
ar som å syft as i 3 kap 8 § miljöbalken och att detta nät så-
lunda skulle utgöra ett riksintresse.  Energi myn  dig heten 
har emellertid aldrig fattat något sådant be slut, vare sig 

beträff ande befi ntligt ledningsnät eller plan  erade kon-
cessioner. Även om nätet sålunda inte har for mell sta-
tus av riksintresse talar em eller tid upp en bara skäl för att 
hänsyn tas till nätet vid lovgivning, både vad gäller kraft-
led ning ar nas om  giv nings på verkan och vikten av att 
kraftdistributionen upprätthålls. Se även avsnitt 8.9.

Ställningstagande
► Med hänvisning till att gasledningsprojektet ligger i malpå-

se kommer kommunen framledes inte att hävda reservatet.
► Stamnätet ska i kommunens lovhantering betraktas som 

riksintresse.
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7.1  Strandskydd
Bakgrund
Möjligheten att genom särskilda bestämmelser reglera 
stränd ernas användning infördes år 1950, men det var 
först 1975 som ett generellt strandskydd infördes. Den-
na lagstiftning avsåg endast att trygga allmänhetens till-
gång till stränder. En komplettering 1994 innebär att 
strand skyddet numera även omfattar ett skydd för djur- 
och växtarters livsmiljöer. Detta medför en betydelsefull 
för ändring vid bedömning av strandskyddsärenden. 

Strandskyddet är utformat som ett förbud, vilket gör 
att det inom strandskyddsområdet är olagligt att bl.a. 
uppföra nya byggnader och anläggning ar eller ändra 
byggnader så att de kan tillgodose ett väsentligen annat 
ändamål än de tidig are har använts till (om det hindrar 
eller avhåller allmänheten från att beträda ett område 
där den annars skulle ha fått färdas fritt). 

Omfattning
Generellt strandskydd gäller enligt 7 kap 13 §  miljöbal-
ken vid sjöar och vattendrag över en viss storlek (vatten-
dragen ska vara dubbelstreckade på topografi ska kartan 
i skala 1:50 000). Strandskyddet om fattar både land- och 
vattenområdet och är normalt 100 m från strandlinjen. 
För vissa områden gäller utvidgat strandskydd till 200 m 
( Skagern,  Unden,  Gårdsjön,  Vallsjön och  Narven) res-
pektive 300 m ( Vänern). 

Strandskyddsbestämmelserna ändrades 2009. Det 

utvidgade strandskyddet kommer att upphävas den 31 
december 2014 om inte Länsstyrelsen senast vid den-
na tidpunkt inte har omprövat omfattningen. Eftersom 
strandskyddet runt Vänern, Skagern och Unden har oli-
ka utbredning, beroende på vilket län som avses, är det 
enligt kommunen angeläget att strandskyddet runt dessa 
sjöar samordnas mellan berörda länsstyrelser. 

För områden som vid utgången av juni 1975 omfatta-
des av  stads- eller  byggnadsplan (dvs.  detaljplan med då-
varande terminologi) gäller att strand skydd et är upphävt 
inom hela planområdet. Om planen ändras eller upp-
hävs återinträder strandskydd igen. 

För planer antagna 1 juli 1975 eller senare ligger 
strandskyddet kvar även inom planlagt område, om inte 
Länsstyrelsen har upphävt strandskyddet i samband 
med att planen antogs. Van ligtvis är strandskyddet en-
dast upphävt inom begränsade delar av en plan. 

Sedan 1 juli 2009 kan kommunen själv upphäva 
strandskyddet inom planlagt område, förutsatt att det 
fi nns särskilda skäl. 

Dispens
Om det fi nns särskilda skäl kan kommunen bevilja dis-
pens från strandskyddsreglerna. Exempel på sär skilda 
skäl kan vara att anläggningen måste förläggas vid vatt-
net (t.ex. en hamnanläggning), redan har tagits i an-
språk på ett sätt som gör att området saknar betydelse 
för strandskyddets syften eller genom t.ex. en väg eller 
bebyggelse är väl avskilt från området närmast strand-
linjen. Hamnanläggningar måste dock så långt möjligt 
samlokaliseras till andra ianspråktagna strandområden. 
Ett annat särskilt skäl kan vara att området är lämpligt 
för s.k. landsbygdsutveckling. 

 
 Landsbygdsutveckling
Enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen ska över-
siktsplanen redovisa »sådana områden för landsbygds-
utveckling i strandnära lägen« som avses i miljöbalken. 
Enligt bestämmelserna i 7 kap. 18e § miljöbalken avses 
med detta ett område som

• är lämpligt för utvecklingen av landsbygden,
• är av ett sådant slag och har en så begränsad omfatt-

ning att strandskyddets syften fortfarande tillgodo-
ses långsiktigt,

• endast har en liten betydelse för att tillgodose strand-
skyddets syften i eller i närheten av tätorter eller vid 
Vänern, om det råder stor efterfrågan på mark för 
bebyggelse i området. 

Kapitel 7

 NATUR- OCH KULTURVÄRDEN
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 Strandskydd

Strandskyddat område

Område där kommunen bedömer att särskilda skäl för dispens generellt sett inte föreligger
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Enligt tredje punkten får ett område inte ha mer än en 
liten betydelse för strandskyddets syften i eller i närhe-
ten av tätorter eller vid Vänern. Bestämmelsen innebär 
att man beträff ande ett sådant område ska ha en mer res-
triktiv syn än vanligt.  

Vid prövningen av om det fi nns särskilda skäl för att 
upphäva eller ge dispens från strandskyddet får beaktas 
om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, an-
läggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av lands-
bygden. 

I det förslag till Vision 2020 som kommunen un-
der våren 2010 lät ställa ut redovisades sådana områden 
som kommunen ansåg utgöra områden för landsbygds-
utveckling i strandnära lägen (s.k. LIS-områden). Läns-
styrelsen har dock i sitt granskningsyttrande (avsnitt 18) 
framfört uppfattningen att den i utställningshandling-
en föreslagna redovisningen strider mot strandskyddsbe-
stämmelserna. Länsstyrelsen ansåg bl.a. att de föreslag-
na LIS-områdena var för grovt redovisade, utan att visa 
på hur hänsyn tagits till naturvärden, värden för rörligt 
friluftsliv, terrängförhållanden, mängden kvarvarande 
ständer, hur just dessa områden skulle bidra till lands-
bygdsutveckling och på vilket sätt (bostäder, turism, 
fi sknäring eller liknande samt att motiveringar till de ut-
pekade områdena saknades. Vidare ansåg Länsstyrelsen 
att de utpekade områdena bl.a. berör som även sjöar som 
också fi nns inom andra kommuner och län. Länsstyrel-
sen ansåg att de utpekade LIS-områdena behöv vägas 
mot områden inom dessa kommuner och län. 

Eftersom Länsstyrelsen har befogenhet att upphäva 
kommunala beslut om strandskyddsdispenser m.m. är 
det i praktiken meningslöst att peka ut LIS-områden om 
Länsstyrelsen anser att dessa inte uppfyller kraven i mil-
jöbalken. Kommunen har bedömt att det inte är möjligt 
att efter utställningen revidera förslaget, på så sätt som 

Länsstyrelsen anser bör göras, eftersom det då blir frå-
gan om en sådan väsentlig ändring av översiktsplanen 
som enligt 4 kap. 10 § plan- och bygglagen medför att 
ny utställning måste ske. Kommunen avser därför att i 
annat sammanhang återkomma med ett s.k. tematiskt 
tillägg om strandskyddet för att därigenom åstadkom-
ma den redovisning som Länsstyrelsen efterfrågar. Det 
kommer då även att bli tillfälle att samråda med övri-
ga kommuner och länsstyrelser för att säkerställa att de 
LIS-områden som föreslås avgränsas på ett sätt som även 
blir lämpligt från mellankommunal synpunkt.  

På kartan på föregående sida redovisas de områden  
där kommunen bedömer att särskilda skäl för dispens 
generellt sett inte kan anses föreligga. Dessa stränder ska 
sparas för eftervärlden, vilket tryggar såväl allmänhetens 
möjligheter till friluftsliv som förutsättningarna att be-
vara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och 
växtliv. 

Ställningstagande
► Kommunen anser att stränderna utgör en naturtillgång av 

mycket stort värde. Därför ska dispens ärenden prövas i en-
lighet med förarbetena till lagstiftningen och  Naturvårds-
verkets allmänna råd. 

► Utmed de stränder som markerats på kartan (på sidan 53) 
som angelägna att bevara bedömer kom mun en att det inte 
föreligger några särskilda skäl för nyetableringar utan för 
etablerad tomtplats. 

► Kommunen anser att strandskyddet för Skagern och Unden 
bör samordnas mellan länen. För dessa sjöar bör strand-
skyddet vara 200 m på land och i vatten. 

� Prop. 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av 
landsbygden. 

Åråsvikens delta sett från sydost...
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...och Åråsvikens delta sett från sydväst

7.2  Natura 2000
Om begreppet
EU:s medlemsländer bygger tillsammans upp ett nät-
verk av naturområden kallat Natura 2000. Områdena 
av sätts till skydd för vissa arter och naturtyper som EU-
länd erna har kommit överens om är av gemensamt intres-
se. Syftet är att bidra till bevarandet av den biologiska 
mång falden inom EU. Natura 2000 grundas på  EU:s  få-
gel- respektive   art- och habitatdirektiv. Direktiven fung-
erar som lagar som medlemsländerna är skyldiga att till-
lämpa på nationell nivå. 

Fågeldirektivet fastställdes 1979 för att bevara hotade 
fågelarter. För Västra Götalands län berörs 55 olika arter. 
Art- och habitatdirektivet fastställdes 1992 och syftar till 
att bevara vissa angivna livsmiljö er, djur och växter.

Beslutande myndighet
Regeringen beslutar vilka områden som ska ingå i nät-
verket enligt fågeldirektivet, medan EU- kom  missionen 
fastställer områden en ligt art- och habitat direktivet på 
för slag från regeringen. De områd en som föreslagits för 
Natura 2000 skall emellertid behandlas som om de re-
dan vore beslutade. Sedan 2001 skall Natura 2000-om-
råden även behandlas som riksintressen enligt 4 kap 8 § 
miljöbalken (avsnitt 6.2).

Enligt 16 § förordning (1998:1252) om om råd es skydd 
enligt miljöbalken ska myndighet erna prio  ritera skydds-

arbetet för dessa områden mot bakgrund av den betydel-
se området har för att möjliggöra att en gynnsam beva-
randestatus bibehålls eller återställs för berörda livsmil-
jöer och arter. Vidare ska en ligt förordningen stor res-
triktivitet iakttas för åtgärder som kan skada arter eller 
ett habitat. Om till stånd till intrång kan medges måste 
detta kompenseras på annan plats. 

Inom de områden som även omfattas av andra för-
ordnanden skall utöver de generella regler som gäller 
för Natura 2000-området även de bestämmelser och re-
kommendationer som följer av riks in tresset, naturreser-
vatsförordnandet eller andra bestämmelser vara vägle-
dande för tillstånds- och dis pens ärenden.

Utpekade områden
Inom kommunen fi nns (år 2011) fem Natura 2000-om-
råden med en sammanlagd areal på ca 970 ha.  Åråsvi-
ken- Vallholmen skyddas enligt fågeldirektivet, övriga 
(Gullspångsälven, Ribbingsfors, Karsmossen Store ö och 
Folkeberg) enligt art- och habi tat dir ek tivet. Fyra av ob-
jekten är redan idag naturreservat. 

Ställningstagande
► Riksintresset ska skyddas (avsnitt 6.1).
► Kommunen ska verka för att bevarandeplanerna följs inom 

de Natura 2000-områden som omfattar fastigheter som ägs 
av kommunen.
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7.3  Biotopskydd
Allmänt
Biotop är ett ekologiskt begrepp för ett område med en 
enhetlig miljö och med vissa bestämda djur och växter. 
Enligt 7 kap 11 § miljöbalken får regeringen eller den 
myn  dighet som regeringen bestäm mer förklara att min-
dre mark- eller vattenområde förklaras som biotopskydds-
om råde.  Skogs styrelsen och Länsstyrelsen är de myn  dig-
heter som får utfärda sådant skydd. Skogsstyrelsen är 
tillsynsmyndighet över de biotopskyddsområden som 
myndigheten har pekat ut. Länsstyrelsen är tillsyns-
myndighet för övriga biotopskyddsområden, inklusive 
de områden som omfattas av den generella biotopskyd-
det enligt nedan. 

Inom biotopskyddsområde får inte verksamhet be-
drivas eller åtgärder vidtas som kan skada naturmiljön. 
Som exempel på skadliga åtgärder nämns exploatering, 
markarbeten, uppodling samt an vänd ning av bekämp-
nings- och gödselmedel. Underhåll av befi ntliga anlägg-
ningar får dock ske, förutsatt att biotopen inte skadas. 

Generellt biotopskydd
Utöver de biotopskydd som Länsstyrelsen och Skogssty-
relsen fattar beslut om har följande land skaps element i 
jord brukslandskapet ett generellt biotopskydd enligt 5 § 
förordning (1998:1252) om om rådes skydd enligt miljö-
balken:

• Alléer, bestående av minst fem lövträd längs en väg 
eller i ett i övrigt öppet landskap

• Källor med omgivande våtmark i jordbruksmark
• Odlingsrösen i jordbruksmark
• Pilevallar (rad med hamlade pilar, huvudsakligen i 

södra Sverige)
• Småvatten, t.ex. öppna diken, och våtmarker i jord-

bruksmark (omfattar ej anlagda bevattnings dam-
mar)

• Stenmurar i jordbruksmark
• Åkerholmar med en storlek upp till 0,5 ha

Det generella biotopskyddet redovisas inte på kartan. 

Ställningstagande
► Vid exploatering intill de biotopskyddade områdena ska 

Skogsstyrelsen respektive Länsstyrelsen rådfrågas om hur 
om rådena påverkas om det inte är uppenbart obehövligt.

7.4 Nyckelbiotoper
Begreppet  nyckelbiotop
En nyckelbiotop är ett skogsområde som från en samlad 
bedömning av biotopens struktur, art inne håll, historik 
och fysiska miljö har mycket stor betydelse för skogens 
fl ora och fauna. Där fi nns eller kan förväntas fi nnas röd-
listade arter. Med »rödlistad« avses hotade och missgyn-
nade växter, svampar och djur vars framtid i landet är 
osäker utifrån fastställda kriterier. Denna förteckning 

be nämns i en ligh et med internationell terminologi för 
 »röd lista«. 

Med nyckelbiotop avses en biotop i vanlig mening, 
dvs. en relativt enhetlig och avgränsningsbar livsmiljö 
som dessutom har en avgörande betydelse, en nyckel-
roll, för den hotade och sällsynta delen av skogens fauna 
och fl ora. 

Nyckelbiotopsinventeringen är inte en artinvente-
ring. Enstaka före kom ster av rödlistade arter registre-
ras på annat sätt om de påträff as. Begreppet nyckelbio-
top är även stor leks oberoende. En nyckelbiotop kan vara 
allt från ett enskilt jätteträd eller en liten källa till ett 
urskogs lik nande område på 100 hektar. 

Begreppet nyckelbiotop har i sig ingen juridisk inne-
börd, och det föreligger således inget auto matiskt skydd 
för nyckelbiotoper. Att identifi era och avgränsa nyckel-
biotoper innebär inte att man samtidigt har utpekat att 
områden skall hanteras på ett visst, på förhand bestämt 
sätt. Inventeringen avser att på en så objektiv grund som 
möjligt ta fram kunskap om skogens naturvärden. 

Vid inventeringen av nyckelbiotoper noteras även på-
träff ade  »objekt med naturvärden«. Detta är biotoper 
som inte bedöms vara nyckelbiotoper men som ändå har 
på tagliga naturvärden.

När det gäller skogsbruksåtgärder i nyckelbiotoper rå-
der samrådsplikt med Skogsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § 
miljöbalken. Om åtgärden inte är en skogsbruksåtgärd 
utan kan hänföras till annan markanvändning, t.ex. 
omläggning till bete, breddning av kraftledningsgata, 
trädsäkring av kraftledning, byggande av vindkraftverk 
med anslutande väg m.m. är det Länsstyrelsen som är 
samrådsmyndighet och handläggare av ärendet. Samma 
sak gäller för objekt med naturvärden. 

 
Beslutade områden
I kommunen fi nns ca 90 nyckelbiotoper samt ca 60 ob-
jekt med naturvärden. I över sikts planen redovisas endast 
områdenas läge. Miljö- och byggnadsförvaltningen kan 
bistå med mer detaljerad in for  m ation om merparten av 
nyckel biotoperna inom kom mun  en.

Ställningstagande
► Värdet hos de nyckelbiotoper och objekt med naturvärden 

som redovisas bör om möjligt skyddas mot negativ påver-
kan. 

► Samråd bör genomföras med Skogsstyrelsen respektive 
Länsstyrelsen även vid nybyggnation, anläggande av väg 
och luftledning samt vid schaktning, fyllning och täkt inom 
och i anslutning till »objekt med na tur värden«.
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7.5  Naturreservat
Begreppet naturreservat
Ett mark- eller vattenområde får enligt 7 kap 4 § miljö-
balken förklaras som naturreservat av kommun en eller 
Läns styrelsen om det behövs för att bevara den biologis-
ka mång falden, vårda och bevara vär de  fulla naturmiljö-
er el ler tillgodose behovet av områden för friluftslivet. 

Inom naturreservaten fi nns bestämmelser för förfog-
andet över markanvändningen (t.ex. förbud mot uppför-
ande av byggnad, schaktning och ledningsdragning för 
bebyggelse), bestämmelser för all män heten (t.ex. förbud 
mot att skada vegetation, köra bil eller göra upp eld) och 
före  skrifter för reservatets skötsel (t.ex. att barrträd ska 
röj as för att gynna lövträdsbestånd). Skötselföreskrifter-
na är anpassade efter respektive reservat. 

Vid prövning av lov inom ett reservat skall åtgärden 
prövas mot reservatsbestämmelserna. Av vikelser prö v as 
av Länsstyrelsen när det gäller statliga reservat, annars 
av kommunen.

Beslutade områden
I Gullspångs kommun fi nns (år 2011) sex beslutade na-
turreservat. Om inget annat anges förvaltas res er vaten 
av Länsstyrelsen.

 Nötön- Åråsviken respektive  Vallholmen
Områdena är även utpekade som  Natura 2000-områden 
och av riksintresse för naturvården. Se avsnitt 6.2 för ut-
förligare beskrivningar.

 Karsmossen
Reservatet Karsmossen bildades år 2010 och är ett stort 
skogs- och myrområde som sträcker sig in i Mariestads 
kommun, där större delen utgörs av mossar och kärr. I 
reservatet fi nns även ett stort barrskogsområde i mosaik 
med blöta sumpskogar. Reservatet hyser även en stark 
tjäderpopulation. Skogen har i princip endast plockhug-
gits och är därför relativt opåverkad av sentida skogs-
bruk. Många bestånd är över 170 år gamla och på fl era 
myrholmar är skogen helt orörd med över 200 år gamla 
tallar. Utöver tjäder fi nns även hackspettar, kattfotslav, 
ullticka och många andra värdefulla arter. En mindre 
del av området är utpekat som Natura 2000-område.

 Folkeberg
Folkeberg är en urskogsartad barrblandskog med en ål-
der på ca 160 år. Många träd är ännu äldre och mycket 
grova. Området har stått orört från avverkning och an-
dra åtgärder sedan lång tid tillbaka. I den sydöstra delen 
fi nns fornåkrar. Vegetationen är artfattig och typisk för 
mager skogsmark. Områd et är även utpekat som Natura 
2000-område. Reservatet är privatägt och förvaltas av 
markägaren. Reservatet har fastställts av Länsstyrelsen. 

Gullspångsälven
Sedan 2006 är Gullspångsälven nedströms kraftverks-

dammen ett naturreservat. Området är utpekat som Na-
tura 2000-område och som riksintresse för naturvården 
(se avsnitt 6.2 för en utförligare beskrivning). 

Högsåsen
 Högsåsen är ett omväxlande kulturlandskap med åkrar, 
betesmarker och lövbackar. Reservatet förvaltas av Gull-
spångs kommun.

Ställningstagande
► Kommunen anser att skötselplanerna bör ses över för att an-

passa reservatens förvaltning till dag ens förhållanden. 
► Kommunen anser att delar av fastigheten Högsås 1:7 bör in-

kluderas i Högsåsens naturreservat så att den gamla asken 
med ovanliga lavar på nämnda fastighet omfattas av reser-
vatsbestämmelserna.

► Områden där reservatsbildning bör övervägas, förutom de 
ovan nämnda, är delar av  Hovaån, våtmarkerna  Val moss-
en,  Spåsjön,  Klämsjökärren,  Håhulteån samt slåtterängen 
i Nolby i  Södra Råda (se avsnitt 14.3).

7.6  Naturminnen
Begreppet naturminne
Enligt 7 kap 10 § miljöbalken kan ett särpräglat natur-
föremål förklaras som naturminne av kommunen eller 
Länsstyrelsen om det fi nns ett särskilt behov av skydd 
eller vård. 

Beslutade naturföremål
Länsstyrelsen inrättade under åren 1958-61 fyra natur-
minnen i kommunen, däribland två tallar (i folk mun be-
nämnda  Adam och Eva) på fastigheten Angsundet 3:3. 
Öv riga naturminnen i kommunen fram går av kartan på 
sidan 59. Av före skrift erna framgår att Länsstyrelsen har 
meddelat »förbud att fälla träden, att utöva skade görelse 
eller vidtaga annan åtgärd som kan äventyra deras triv-
sel«. 

Ställningstagande
► Länsstyrelsens föreskrifter anses ge tillräckligt skydd.
► Kommunen anser att den grupp lindar på fastig heten 

Storön 1:2 som markerats som skyddsvärda i detaljplanen 
bör ges status som naturminne.

7.7  Djurskyddsområden
Begreppet djurskyddsområde
Djurskyddsområden har ersatt det områdesskydd som 
tidigare benämndes fågelskyddsområden.

Enligt 7 kap 12 § miljöbalken får Länsstyrelsen eller 
kommunen meddela föreskrifter som in skränk er rätten 
till jakt och fi ske eller allmänhetens och markägarens 
rätt att uppehålla sig inom ett visst om råde om det be-
hövs särskilt skydd för en djur- eller växtart. 
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Beslutade områden
 Runnäsholmen, även benämnd  Fale Bure-holmen, avsat-
tes som fågelskyddsområde enligt ett Läns styrelsebeslut 
1965 med hänvisning till häckfågelfaunan och då främst 
en förhållandevis stor häger koloni. 

 Gudhammarsviken avsattes som fågelskyddsområde 
1987 med hänvisning till höga ornitologiska värden med 
häckande och rastande våtmarksfåglar.

 Vallholmen avsattes som fågelskyddsområde 1989 
med hänvisning till den hänsynskrävande och störnings-
känsliga häckfågelfaunan. Länsstyrelsen har i samband 
med en omprövning av reservatsföreskrifterna i april 
2007 beslutat att upphäva fågelskyddsområdet. 

Andra viktiga fågelområden
På kartan på sidan 59 sammanfaller område ST1 även 
med ett område som är särskilt betydelsefullt som rast- 
och häckningsområde. Delar av området är även viktigt 
för kolonihäckande sjöfågel. 

Ställningstagande
► Hägerkolonin på Runnäsholmen är borta sedan ett antal 

år. Kommunen anser att lokalens fågelfauna bör inventeras 
för att ge svar på frågan om motiv för fågelskydd fortfaran-
de föreligger. I annat fall bör beslutet upp hävas.

► Vid behov bör djurskyddsområden införas för de viktigaste 
skären för kolonihäckande sjöfåglar i  Vänern och Skagern.

7.8 Stora  opåverkade områden
Allmänt
Enligt 3 kap 2 §  miljöbalken ska »stora mark- och vatten-
områden som inte alls eller endast obetydligt är påver-
kade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön 
så långt möjligt skyddas mot åt gärd er som kan påtagligt 
påverka områdenas karaktär«. 

Det fi nns huvudsakligen två syften med bevarandet 
av stora opåverkade områden. Bevarandet bidrar dels till 
att bibehålla handlingsfriheten att vid senare tidpunkt 
nyttja området, dels till gagn för ekologiska funktioner, 
den biologiska mångfalden och för tillgången till ströv-
områden för rekreation. Att större sammanhängande 
landsbygdsområden kan skyddas från mer betydande 
ingrepp och mil jö förändringar är också av värde för bl.a. 
jord- och skogsbruket och för de människor som är verk-
sam ma på landsbygden.

Vad gäller ekologiska funktioner och den biologiska 
mångfalden är stora s.k. kärnområden en vik tig förut-
sättning. I ett internationellt perspektiv är landets stora 
opåverkade områden en unik tillgång.

Föreslagna områden
Fyra områden har bedömts ha sådan karaktär att de 
uppfyller kriterierna. Inom dessa områden bör därför 
exploateringar som väsentligt försämrar det rekreativa 
värdet och orördheten undvikas.

• Område ST1 sammanfaller med  Ramsar-området 
 Kilsviken (se avsnitt 7.13) som delvis ligger i  Kristi-
nehamns kommun.

• Område ST2 består av skogsområdet mellan Rib-
bingsfors, Delebäck och Mosstorp. Området av grän-
sas i söder av väg 200.

• Område ST3 är beläget mellan Unden och stamba-
nan.

• Område ST4 är beläget mellan Torvedsbanan och 
den 130 kV-ledning som löper parallellt med RV26. 

Ställningstagande
► Inom ST1, ST2, ST3 och ST4 skall inga större exploatering-

ar tillåtas, t.ex. större  vägar utanför befi ntliga stråk,  kraft-
ledningar,  master, industrier, motorbanor,  skjutbanor eller 
bulleralstrande anläggningar i övrigt.

► Inom ST1 skall endast bebyggelse och anläggningar som 
krävs för befi ntligt fi ske, jord- och skogs bruk och anlägg-
ningar som krävs för det rörliga friluftslivet tillåtas, under 
förutsättning att gällande reservatsbestämmelser medger åt-
gärden. 

► Inom ST2, ST3 och ST4 medges förtätning av befi ntlig be-
byggelse.

7.9  Naturvårdsprogram
Bakgrund
Kulturlandskapet förändras. Intensivare brukningsfor-
mer i jord- och skogsbruk, minskad areal som betas, 
igenväxning, igenplantering av åker-, ängs- och hagmar-
ker, överföring av lövskog till barrskog, dikning m.m. 
hotar på sikt fl era biotoper och livsmiljöer. I takt med att 
mångfalden av naturmiljöer reduceras försvinner också 
de arter som under lång tid anpassats till dessa miljöer.

Möjligheten att påverka denna utveckling är starkt 
begränsad eftersom den är kopplad till nation ella och 
globala faktorer som ekonomiska trender, införande av 
ny teknik och internationell kon kurr ens. Uppenbara eko-
logiska skäl talar dock för att det öppna och varierade 
kulturlandskapet om möj ligt bör bevaras.

Översiktlig naturvård
I samband med den fysiska riksplaneringen i slutet av 
1960-talet utarbetade  Natur vårdsverket råd och anvis-
ningar för översiktlig naturvårdsinventering, i syfte att 
öka kunskaps mass an och planerings under laget. Utifrån 
dessa centrala riktlinjer utförde länets kommuner och 
Läns styrelsen därefter natur vårds inventeringar. 

Fältarbetet i Gullspångs kommun genomfördes 1971-
72. Naturvärdet bedömdes uti från fl ora, fauna, ekologi, 
landskapsbild och friluftsliv.

Dessa inventeringar låg sedan till grund för det na-
turvårdsprogram för Skaraborgs län som Läns styrelsen 
gav ut 1984. Detta program bör brytas ned i ett kommu-
nalt naturvårdsprogram för att ta ställning till vilka om-
råden i övrigt som ska bevaras.



61

7

Natur- och kulturvärden

Naturvårdsprogram

Biologiskt värde

Geovetenskapligt värde

Kulturmiljövärde

Landskapsbildsmässiga värden

Friluftsvärden

Zoologiska värden

Högsta naturvärde (klass 1)

Mycket högt naturvärde (klass 2)

Högt naturvärde (klass 3)

Gräns för redovisat område

Gräns för delområde

Gräns för område med förordnande



62

7

Vision 2020

Ställningstagande
► Klass 1- och klass 2-objekt enligt Länsstyrelsens inventering 

ska be var as.  
► Kommunen ska ta fram ett natur- och kulturvårdsprogram 

för att ta ställning till vilka områden i övrigt som ska beva-
ras.

� Naturvårdsprogram för Skaraborgs län, Länsstyrelsens 
meddelande 9/84.

7.10   Ängs- och hagmark
Inledande anmärkningar
Ängs- och hagmarker, dvs. naturliga, ogödslade foder-
marker, som hävdats under lång tid har myck et höga 
naturvärden och är oftast artrika. Arealen har minskat 
drastiskt de senaste decennierna på grund av lantbrukets 
modernisering. Många växter som är beroende av dessa 
miljöer har därigenom blivit sällsynta. 

Mycket ofta sammanfaller natur- och kulturvärdet i 
dessa marker. Många ängar och hagar inne håll er fornläm-
ningar, men kan också själva sägas vara fornlämningar 
i den betydelsen att de utgör rest er av ett gammalt od-
lingslandskap.

Länsstyrelsens inventering
Länsstyrelsen inventerade ängs- och hagmarkerna under 
1987-90 i syfte att kartlägga de mest vär de fulla mark er-
na. De uppgifter som redovisas på kartan på sidan 63 här-
rör från denna inventer ing. 

Bedömningen har gjorts i fyra värdeklasser, där klass 
1 har högsta naturvärde och klass 4 har ett visst bevaran-
devärde. De viktigaste kriterierna för bedömningen har 
varit kontinuiteten och repre sen ta tiviteten som foder-
mark, artrik fl ora och innehåll av sällsynta vegetations-
typer och arter. 

Enligt inventeringen fi nns 71 områden som omfattar 
ca 345 ha. Områden under 1 ha ingår inte i stati stiken. 

Klass 1 2 objekt 32,5 ha

Klass 2 8 objekt 60,0 ha

Klass 3 27 objekt 107,1 ha

Klass 4 34 objekt 146,0 ha
    
 Nationellt utpekade ängar och hagar
Den nationella bevarandeplanen har tagits fram av Na-
turvårdsverket på uppdrag av regeringen. Planen omfat-
tar de mest värdefulla ängs- och hagmarkerna i landet 
och baseras i denna del på den riksomfattande ängs- och 
hag marksinventeringen.  De nationellt utpekade marker-
na utgörs av ett för landet represen ta tivt urval.

Att en äng eller hage ingår i bevarandeplanen utgör 
inget skydd, men planens uppgift är bl.a. att den ska lig-
ga till grund för olika säkerställandeåtgärder. I bevaran-
deplanen poängteras att »de ingå ende objekten har så 
höga naturvärden att ett säkerställande med stöd av [mil-

jö balken] är befogat om andra styrmedel inte är tillräck-
liga för att nå kvalitetsmålen«. Enligt Naturvårdsverket 
bör alltså dessa områden bevaras oavsett deras egentliga 
juridiska status.

Ställningstagande
► Kommunen ska verka för att nationellt utpekade ängs- och 

hagmarker och klass 1-objekt enligt Länsstyrelsens invente-
ring ska be var as.

► Kommunen ska ta fram ett natur- och kulturvårdsprogram 
för att ta ställning till vilka områden i övrigt som ska beva-
ras (avsnitt 7.9).

� Ängs- och hagmarker i Gullspångs kommun. Länsstyrelsen 
i Skaraborgs län 1992, del av sammanställning gjord 1997.

7.11  Areella näringar
Kommunens ansvar
Enligt de grundläggande bestämmelserna för hushåll-
ning med mark- och vattenområden är både jord- och 
skogsbruket av nationell betydelse (3 kap 4 § miljöbal-
ken). Kommunen ska därigenom tillse att jord- och 
skogsbrukets intressen beaktas i den fysiska planering-
en. 

  Jordbruket
Gullspångs kommun är ingen utpräglad jordbrukskom-
mun, men jordbruket spelar ändå en viktig roll i kom-
munens näringsliv. Näringen har dessutom stor inverkan 
på landskapsbild och naturmiljö. Det är därför angelä-
get att näringen kan utvecklas på ett rationellt och för 
miljön godtagbart sätt. Jord bruket bidrar till att land-
skapet hålls öppet, samtidigt som det storskaliga jord-
bruket i vissa områden medfört läckage av näringsäm-
nen till närliggande vatten drag.

Öppna marker
Jordbruksnäringen fyller en viktig funktion för att beva-
ra kulturlandskapet i form av t.ex. ängar och  hagar. Ut-
vecklingen pekar emellertid mot en fortsatt rationalise-
ring inom jordbruket, vilket leder till att mindre enheter 
slås samman eller läggs ner. Samtidigt försvinner arbets-
intensiva moment vilket ofta leder till ökad igenväxt. 

Brukningsvärd jordbruksmark får enligt bestämmel-
serna i 3 kap 2 § miljöbalken endast tas i anspråk för be-
byggelse eller anläggningar om det be hövs för att tillgo-
dose västenliga samhällsintressen och om dessa inte kan 
tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk. 

 Skogsbruket
Även skogsbruket är en viktig näring som skapar syssel-
sättning och bidrar till energiförsörjning, fri luftsliv, bio-
logisk mångfald och en levande landsbygd. Större delen 
av skogsarealen i kommunen är i privat ägo.

Mark som har betydelse för skogsnäringen ska så 
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långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtag ligt kan 
försvåra ett rationellt skogsbruk, även om skogsbruket 
alltid måste bedrivas med ekologiska hänsyn.

Slutavverkningar större än 0,5 ha ska anmälas till 
  Skogsstyrelsen. Gallring av skog behöver ej anmälas. 

Den skog som ägs av den kommunala organisationen 
är certifi erad av  Skogssällskapet enligt den svenska FSC-
stand arden för skogsbruk.

Ställningstagande
► Jord- och skogsbruket är en tillgång för kommunen och ska 

främjas. Kommunen anser att eko log iskt anpassade bruk-
ningsformer ska stimuleras ekonomiskt. Kommunen anser 
att det kulturhis tor iska skogs- och odlingslandskapet ska be-
varas.

► Kommunen ska bedriva ett ekologiskt skogsbruk i den egna 
skogen i enlighet med vad som anges i kommunens »Grön 
skogsbruksplan«.

► För att främja de areella näringarna bör inte enstaka nytill-
kommande bebyggelse lokaliseras så att krav på inskränk-
ningar i jord- och skogsbruket kan uppstå. I begränsad om-
fattning kan mark för jord- och skogsbruk komma att tas i 
anspråk för utbyggnad av tätorterna eller för nya vägpro-
jekt.

► Kommunen ska genomföra en  lövskogsinventering.

7.12  Odlingslandskapet
Bakgrund
Länsstyrelsen har upprättat ett program för att bevara 
od lingslandskapets natur- och kultur miljö värden. De 
över gripande målen med bevarandeprogrammet är att

• skapa förutsättningar för en levande landsbygd i 
skyd ds värda områden

• tillse att jordbruket bedrivs så att natur- och kultur-
miljövärden bevaras

• så långt möjligt bevara sammanhängande miljöer 
och karaktärslandskap

• bevara naturliga fodermarker i syfte att förhindra ut-
armning av hävdvunna biotoper

• skydda hotade arters fortlevnad.
De inventerade områdena har klassats utifrån bedömt 
natur- och kulturmiljövärde. Utifrån bevar ande pro-
grammet har Länsstyrelsen tagit fram ett åtgärdspro-
gram, där de invent er ade områdena har delats upp i prio-
riterade områden och hänsynsområden. Här redovisas 
inte natur- och kulturmiljö värden.

Ställningstagande
► Kommunen ska motverka aktiva hot, t.ex. skogsplantering. 

Täktverksamhet,  vägbyggen (med undantag av ny sträck-
ning för E20) och oläm p lig ny bebyggelse ska inte tillåtas 
inom de områden som anges som prioriterade på kartan. 

► Kommunen anser att jordbrukare inom prioriterade områ-
den bör erbjudas statlig, alternativt över statlig, ersätt ning 

för att kunna bedriva jordbruket på ett sådant sätt så att 
natur- och kulturmil jö värden bevaras.

► Kommun ska verka för att de viktigaste betes- och slåtter-
markerna – t.ex. delar av  Ribbingsfors, Bråta-slätten och 
 Hovaåns dalgång – ges ett tillräckligt skydd och stöd för 
nödvändiga skötsel åt gärder (avsnitt 5.16).

� Bevarandeprogram och åtgärdsprogram för odlingsland-
skapets natur- och kulturmiljövärden i Skaraborgs län. Länsstyr-
el sens meddelande 8/92.

7.13  Våtmarker
Begreppet våtmark
Våtmark är ett samlingsnamn på ett stort antal naturty-
per som utgör gränszoner mellan land och vatten. Dessa 
livsmiljöer är grunt vattentäckta eller har vatten strax 
under markytan. 

Genom mänsklig påverkan under de senaste 200 
åren har större delen av tidigare våtmarker för svunnit, 
ofta för att ge möjlighet för jord- eller skogsbruk.

Den snabba avrinningen har emellertid fått negativa 
konsekvenser. På senare år har insikten om våtmarker-
nas betydelse för miljön – bland annat som näringsfäl-
lor, magasin vid översvämningar och som uppväxtområ-
den för en mängd arter – lett till att våtmarker restaure-
rats eller nyskapats. Utöver positiva eff ekter för ekosyste-
met har dessa åtgärder givit nya attraktiva områden för 
det rörliga friluftslivet.

För brytning av torv, se avsnitt 7.16.

Länsstyrelsens inventering
I syfte att skapa en god överblick över länets våtmarks-
tillgångar, beskriva och bedöma de olika våt markernas 
naturvärden och öka kännedomen om våtmarkerna i då-
varande Skaraborgs län har Läns styrelsen genomfört en 
inventering. De invent er ade och bedömda våtmarkerna 
redovisas på kartan på sidan 65. 

Våtmarkerna har graderats efter fyra naturvärdes-
klasser, efter bl.a. våtmarksarea, orördhet av se en de från-
varo av ingrepp samt mångformighet avseende före-
komst av olika våtmarkstyper inom samma ob jekt, ra-
ritet och betydelse för växt- och djurliv. Klass 1 är objekt 
med särskilt höga natur värden, medan klass 4 är »utan 
nämnvärt naturvärde«.

 Ramsar-konventionen
Konventionen, eller våtmarkskonventionen som den ock-
så kallas, har fått sitt namn efter den iranska stad där 
den tillkom 1971. År 2010 omfattade konventionen 160 
länder. 

Medlemsländerna har bl.a. åtagit sig att främja beva-
randet av våtmarker och fågelarter som lever i våtmarker 
genom att skapa naturreservat och ordna tillsyn. 

Ett Ramsar-område ska vara av internationellt in-
tresse, vilket det anses vara om det förekommer sällsynta 
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våtmarkstyper, hotade växt- och djurarter eller om det 
hyser minst 20 000 våtmarksfåglar. Delar av Ramsar-
området   Kilsviken – som även omfattar Kolstrandsvi-
ken och Åråsviken – ligger i Gullspångs kommun. 

Ställningstagande
► Kommunen ska verka för att värdefulla våtmarker skyddas 

(avsnitt 7.5).
► Kommunen ska ej tillåta ingrepp som kan påverka klass 1-

områden negativt. Ingrepp som kan störa vattenbalansen i 
våtmarker av klass 1 och 2 ska ej tillåtas.

� Våtmarker i Skaraborgs län del 1, Länsstyrelsens medde-
lande 2/91.

7.14   Jordarter och  infi ltration
Allmänt
Jordytans sammansättning är av intresse ur byggnads-
teknisk synpunkt och när det gäller att bedöma konse-
kvenser av utsläpp av kemikalier m.m. Därigenom är det 
av betydelse för lokalisering av bl.a. in dustrier, bensin-
stationer och vägar. 

Som framgår av kartan domineras större delen av 
kommunen av berg med ett tunt moräntäcke. Runt Ho-
vaåns dalgång dominerar sand och grus, på vissa håll 
täckt av lera.

Risk för  föroreningar
De jordarter som har stor risk för infi ltration (dvs. torv, 
sand, grus och kalt berg respektive berg med tunt mo-
räntäcke) har ofta störst tillgång till  grundvatten. Regn-

vattnet når grundvattnet till stor del genom infi l tra tion/
rening genom dessa jordlager. En kemikalieolycka inom 
ett område som består av jordarter med stor känslighet 
för infi ltration med för således en stor risk för att grund-
vattnet föroren as. På liknande sätt har jordarten betydel-
se för föroreningsrisken vid anläggandet av enskilda av-
lopp. In fi l tra tionslösningar i jordarter med hög genom-
släpplighet kan sålunda leda till att grundvatten eller när-
liggande vattentäkter föroren as. 

Av det ovan sagda framgår att den fysiska planering-
en måste ta hänsyn till markens beskaff enhet. Vägar bör 
i möjligaste mån sålunda lokaliseras så att inte vatten-
täkter kan skadas vid olyckor eller av användandet av 
salt vid vinterväglag. Nuvarande sträckning av  väg 200 
är sålunda mycket olycklig i förhållande till den kom-
munala   vattentäkten i Hova. 

Ställningstagande
► Kommunen anser att Trafi kverket skyndsamt måste utfö-

ra skyddsåtgärder runt nuvarande sträckning av  väg 200 
för att förhindra skador på den kommunala vattentäkten 
– och därigenom hindra att både  Hovas och  Älgarås enda 
vattenförsörjning slås ut – i händelse av en olycka med ut-
släpp av olja eller annan för miljön farlig vara.

► Exploateringar av verksamheter där risk för olyckor med 
kemikalier eller där risk för läckage föreligger bör inte till-
låtas i områden med stor eller mycket stor genomsläpplighet, 
om inte åtgärder vidtas som reducerar riskerna.

► Byggande av allmänna vägar i områden med stor eller 
mycket stor genomsläpplighet ska föregås av en riskanalys 
och ett åtgärdsprogram som ska förebygga föroreningar och 
störningar i vatten försörjningen.

Riksintresset Valmossen en dag i juni 2005. En av få bilder som inte domineras av de fl ugsvärmar som förföljde fotografen.
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7.15  Grund- och  ytvatten
Grundvattenförekomst
Större delen av kommunen består av urberg med täm-
ligen goda uttagsmöjligheter med en median kapa citet 
på mellan 600-2000 l/h. Markerade större sprickzoner 
har sannolikt bättre möjligheter till grundvattenuttag än 
omgivande berggrund. De områden som enligt kartan 
domineras av morän har sådan utbildning att brunnar 
i jord kan vara ett alternativ till bergborrade brunnar. 
Markerade områd en runt Gullspång och Bråta har min-
dre goda uttagsmöjligheter, medan  Lokaåsen i Hovaåns 
dalgång sörjer för en mycket stor grundvattentillgång. 

De kontinuerligt uttagbara vattenmängderna i olika 
punkter eller delområden kan ej bestämmas enbart med 
hjälp av kartmaterialet utan måste baseras på särskilda 
undersökningar. 

För vattenförsörjning, se avsnitt 10.1. För miljökvali-
tetsnormer för vatten, se avsnitt 7.19. 

 Recipientkontroll
Den som har tillstånd att göra utsläpp i vatten måste 
kunna påvisa att utsläppet inte påverkar respek tive reci-
pient negativt.

Kommunen är medlem i   Gullspångsälvens vatten-
vårdsförbund som sköter recipientkontrollen. Mätpunk-
ter fi nns bl.a. i anslutning till avloppsreningsverken och 
råvattenintaget. 

Provtagningar har visat att  Hovaåns vatten har en 
onaturlig näringsbalans med mycket höga halter av bl.a. 
kväve- och fosforföroreningar men även av organiskt 
material (TOC). Dessutom uppvisar Ho va ån måttligt 
höga halter av bly och koppar och dessutom ett basiskt 
pH-värde som periodvis tan gerar 8,0. Detta indikerar att 
det fortfarande fi nns problem med övergödning och res-
ter av föroren ing ar i ån. Ytterligare åtgärder behövs för 
att komma till rätta med vatten kva li teten.

 Avrinningsområden
Ett avrinningsområde avgränsas från ett annat av en 
höjdpunkt som fungerar som  vattendelare. Indel ningen 
i avrinningsområden har betydelse för att bedöma vil-
ket eller vilka vatten drag som kan på ver k as av eventuella 
miljöföroreningar och/eller ändrad markanvändning på 
en viss plats eller inom ett visst område. 

Enligt EU:s   vattendirektiv påverkar avrinningsområ-
det även vilken miljödomstol som hand lägger tvist eller 
tillstånd. Tillstånd och domar inom de områden inom 
kommunen vars vatten mynnar i Vänern handläggs av 
 miljödomstolen i Vänersborg medan de delar som myn-
nar i Vättern handläggs av miljö domstolen i Växjö. 

Förbud mot  utsläpp av  avloppsvatten m.m.
Regeringen beslutade 1973 att meddela förbud »mot allt 
utsläppande från mark, byggnad eller an lägg ning av av-
loppsvatten, fast ämne eller gas« i sjöarna  Unden och Ve-
len med tillfl öden och käll sjöar »samt mot uppläggande 

av fast avfall så att nämnda vattenområden kan förore-
nas«. Förbudet innebär bl.a. att det är förbjudet att an-
lägga infi ltrationsanläggningar inom området. Som mo-
tiv till beslutet anges att det är mycket angeläget att Un-
dens höga vattenkvalitet bibehålls. Övriga värden som 
ska skyddas framgår av avsnitt 6.2. 

 Kalkning av sjöar
Tidigare har fl era sjöar inom kommunen kalkats, bl.a. 
 Vitebärn och  Vallsjön.  Kroksjön har vid tidigare mät-
ningar uppvisat låga pH-värden. 

Unden kalkas kontinuerligt med s.k. kalksiloanlägg-
ningar genom Länsstyrelsens i Örebro län försorg. Kom-
munen deltar inte aktivt i kalknings proj ekt et. 

Ställningstagande
► Kommunen ska inventera vattenbehovet, tillgången och bri-

s t erna i vattenförsörjningen och upp rätta ett kom mun alt 
 vat t enhushållningsprogram (avsnitt 5.12).

► Kommunen ska verka för att näringsbalansen i  Hova-
ån förbättras, i synnerhet vad gäller övergöd ning (avsnitt 
5.11).

► Kommunen ska undersöka vilka områden som kan påver-
kas negativt av en sänkt grundvatten ni vå. Resultaten av un-
dersökningarna ska redovisas i kommande uppdatering av 
över siktsplanen.

Hovaån där den forsar förbi sågen vid Nolkvarn
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7.16  Täktverksamhet
 Grus
Kommunen innehåller totalt cirka 22,3 miljoner fm3 (fast-
kubikmeter) sand och grus. Av detta material är endast 
omkring 200 000 fm3 exploaterbart. Det exploaterbara 
materialet utgör grus med grövre fraktioner. Den ovan-
ligt ogynnsamma fördelningen mellan total och ex plo a-
ter bar mängd material återspeglar främst förhållan d en 
som rör kommunens största grusförekomst,  Loka åsen. 
Åsen är i stora delar bebyggd. Vidare är åsens en gång be-
tydande materialreserv till stora delar redan exploaterad 
(genom täktområdet söder om Hova). 

Utöver Lokaåsen fi nns förekomster av grus- och sand-
material väster om Gullspång, t.ex. vid  Nun ne stad. Den-
na täkt har emellertid ett kraftigt begränsat djupgående. 
Exploatering av denna täkt är alltså inte önskvärd, efter-
som täktverksamhet här ger areellt utbredda täkter.

Enligt Länsstyrelsen, som genomfört inventeringen, 
representerar klass II ett högt geologiskt vär de. Klass III 
utgörs av bildningar med »måttligt« geologiskt värde. 
Täkt verk samhet kan godtas under förutsättning att det 
inte fi nns andra bevarandeintressen i området och att 
materialet kommer att användas till ändamål där bergs-
kross inte kan ersätta naturgruset. I de av Riksdagen 
fastställda miljö målen (avsnitt 5.17) anges att uttaget av 
naturgrus skall begränsas till att endast användas till de 
ändamål där bergkross inte kan nyttjas. Med anledning 
av detta bedömer Länsstyrelsen att de volymer som an-
givits ovan numera är inaktuella.  

Naturgrus skall numera endast användas där gruset 
inte kan ersättas med krossberg. Detta innebär att det 
främst är sand (fraktionen 0-2 mm) där brytning kan 
aktualiseras. 

  Krossberg
Utmed RV26 strax norr om Askevik fi nns en brytbar fö-
rekomst av granit och mylonit av tämligen god till god 

kvalitet, överstigande 4 miljoner fm3. Blottningsgraden 
är mindre än 10 . 

 Torv
Torvbrytning förekommer i Hult. Nuvarande tillstånd 
gäller fram till år 2016.  

Vissa begränsningar vad gäller täktverksamhet anges 
bl.a. i avsnitt 7.9 och 7.12.  

Ställningstagande
► Kommunen ska vara restriktiv mot nya grustäkter och täk-

ter för krossgrus i områden där friluftsliv och vattentäkter 
fi nns.

► Kommunen ska upprätta en ballastförsörjningsplan.
► Täkter kan tillåtas inom områden om det är lämpligt uti-

från allmän synpunkt och under förut sätt ning att de lig-
ger väl skyddade från allmänna vägar eller bostadsområ-
den. På kartan markerad fynd  i g het för bergkross kan ex-
ploateras under förutsättning att hänsyn tas till motståen-
de intress en. Täktverksamhet i den na fyndighet ska föregås 
av samråd med  Mariestads kommun. Lokal iser ing av nya 
byggnader och anläggningar i detta område ska inte tillåtas 
för att säkra den framtida tillgången av ballastmaterial.

► Skyddsavstånd för störningar ska räknas från täktplanens 
gränser, eftersom planen ofta är betyd ligt större än själva 
verksamhetsom rådet.

► Brytning av torv kan efter prövning tillåtas i  våtmarker 
med naturvärde klass 3 eller 4 där mot stående intressen sak-
nas (avsnitt 7.13). Detta under förutsättning att våtmar-
kerna efter avslutad brytning åter ställs så långt det är möj-
ligt.

� Grusinventering i Skaraborgs län, Länsstyrelsen 1982 • 
Grusinventering i Skaraborgs län, En sammanställning och upp-
dat er ing, SGU, rapport 1992:6 • Krossbergsinventering inom 
Skaraborgs län, SGU, rapport 1992:3
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7.17 Kulturmiljövård
Bakgrund
Det av människan påverkade landskapet med sina läm-
ningar av brukningsformer, bebyggelse och an läggningar 
från gången tid är kulturmiljövårdens arbetsfält. Tyngd-
punkten i arbetet har förskjutits från de spektakulära, 
enskilda fornlämningarna, byggnaderna och kyrkorna 
till hela miljöer. Dagens struk turförändringar med fort-
satt avfolkning av landsbygden och igenväxande kultur-
landskap har kom mit att fokusera kulturmiljövårdens 
arbete på detta vidare fält. 

En av kulturmiljövårdens främsta uppgifter är att 
skydda och bevara befi ntliga kulturvärden. Den skall 
också göra kulturminnen och kulturmiljöer »levande« 
och lättillgängliga för alla. Kulturminnen är ofta se-
värdheter och därför viktiga delar i kulturturistiska sats-
ningar.

En för kommunen viktig kulturmiljö är riksintresset 
i Södra Råda. För en närmare beskrivning av det ta om-
råde hänvisas till avsnitt 6.6.

Övriga kulturrelaterade frågor behandlas i 11.9.

 Byggnadsminne
I kommunen fi nns endast ett byggnadsminne, nämli-
gen  Hova prästgård som byggnadsminnes för klar ades av 
Länsstyrelsen 2004. Skyddet innebär bl.a. att byggna-
derna inte får rivas, fl yttas eller byggas om eller på annat 
sätt förändras. Vidare skall området kring byggnaderna 
bevaras och får sålunda inte bebyggas ytterligare.

 Kulturminne
Enligt 4 kap kulturminneslagen får inte kyrkor och be-
gravningsplatser som tillkommit innan utgången av 1939 
än dras utan tillstånd från Länsstyrelsen. Bestämmelsen 
omfattar sålunda Södra Råda nya kyrka, Am ne härads 
kyrka, Hova kyrka och Gårdsjö kapell. Även kyrkogår-
dar och kyrkotomter omfattas av skyddet. 

Fornlämningar
Fasta fornlämningar skyddas enligt  kulturminneslagen. 
Skyddet innebär att det är förbjudet att utan tillstånd 
»rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyg-
gelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada« en 
fornlämning.

Med fornlämning avses lämningar efter män niskors 
verksamhet under forna tider som har till kom mit genom 
äldre tiders bruk. Dessutom krävs att lämningarna ska 
vara övergivna. Hit räknas normalt bl.a.

• Gravar, gravfält och kyrkogårdar. 
• Resta stenar samt stenar och bergytor med inskrifter, 

symboler, märken eller bilder.
• Kors och minnesvårdar.
• Samlingsplatser för t.ex. kult, handel, rättskipning 

och andra allmänna ändamål.
• Lämningar efter bostäder, boplatser och arbetsplat-

ser. Till denna kategori räknas även kulturlager efter 
sådan verksamhet.

• Ruiner av borgar, slott, kyrkobyggnader och försvars-
anläggningar eller andra märkliga byggnadsverk.

• Färdvägar och broar, hamnanläggningar, vårdkasar, 
vägmärken, sjömärken och liknande, liksom gräns-
märken och labyrinter.

• Naturbildningar som givit upphov till sägner eller 
»märkliga historiska minnen«.

Till en fornlämning hör »ett så stort område på mar-
ken eller på sjöbotten som behövs för att bevara fornläm-
ningen och ge den ett tillräckligt utrymme med hän-
syn till dess art eller betydelse«. I tvek samma fall avgör 
Länsstyrelsen dess avgränsning.

I Gullspångs kommun fi nns ett 90-tal kända forn-
lämningar, bl.a. gravfält, domarringar, off erstenar, mil -
sten ar, fångstgropar och treuddar. På kartan visas endast 
arealt utbredda lämningar. Mer information fi nns hos 
miljö- och byggnadsförvaltningen.

Hova prästbol
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Tivedsbron 

Ställningstagande
► Kommunen anser att äldre bebyggelse och kulturmiljöer ut-

gör en grundläggande resurs för att skapa identitet och at-
traktivitet.

► Kommunen ska verka för att kulturlandskapet, kulturhis-
toriskt värdefulla bebyggelsemiljöer och byggnader skall be-
varas och vårdas för framtiden. Kommunen anser emeller-
tid att det är positivt att kulturminnen levande- och  till-
gängliggörs, så att alla, inklusive personer med nedsatt rö-
relse- eller orienteringsförmåga, kan ta del av vårt gemen-
samma kulturarv.  

► Kommunen ska ta fram en  kulturmiljöanalys som underlag 
för kommunens kulturmiljöpolitik. 

► Kommunen ska ta fram ett  natur- och kulturvårdsprogram 
för att ta ställning till vilka kulturmiljöer som ska bevaras.

7.18   Miljökvalitetsnormer
Bakgrund
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrme-
del som infördes med miljöbalken 1999. De beskrivs när-
mare i 5 kap miljöbalken. Miljökvalitetsnormerna inför-
des för att komma till rätta med miljöpåverkan från dif-
fusa utsläppskällor som t.ex. trafi k och jordbruk.

En miljökvalitetsnorm kan till exempel gälla högsta 
tillåtna halt av ett ämne i luft, mark eller vatten. Miljö-
kvalitetsnormer kan införas för hela landet eller för ett 
geografi skt område, till exempel ett län eller en kom-
mun. Utgångspunkten för en norm är kunskaper om 
vad människan och naturen tål.

Normerna kan även ses som styrmedel för att på sikt 
nå miljökvalitetsmålen. Ett ytterligare skäl till dem var 
styrande EG-direktiv för bland annat luftkvalitet. Luft-
kvaliteten redovisas särskilt i avsnitt 7.20.

 
Aktörer
I första hand är det regeringen som beslutar om mil-
jökvalitetsnormer, men om normerna är en följd av ett 
nytt EG-direktiv kan regeringen överlåta beslutet åt en 
myndighet.  Vattenmyndigheterna beslutar om miljökva-
litetsnormer för vatten.

Myndigheter och kommuner ska vid tillsyn, till-
ståndsprövning, planering m.m. se till att de normer 
som gäller verkligen uppfylls.

Åtgärdsprogram
Om det är nödvändigt för att uppfylla en norm, eller 
om EG-rätten kräver det, kan regeringen, en myndig-
het, en kommun eller ett kommunförbund besluta om 
ett åtgärdsprogram. F.n. (2011) fi nns inom Gullspångs 
kommunen endast  åtgärdsprogram som gäller miljökva-
litetsnormer för vatten.

Gällande normer
F.n. (2011) har miljökvalitetsnormer fastställts inom föl-
jande områden:

Kemiska föreningar i  fi sk- och musselvatten (SFS 2001:554)
Miljökvalitetsnormerna reglerar kvaliteten för vissa söt-
vattenområden där vattnet behöver skyddas eller förbätt-
ras för att upprätthålla. Miljökvalitetsnormerna avser 
dels värden som inte får överskridas eller underskridas 
annat än i viss angiven utsträckning, dels värden som 
skall eftersträvas. Hela Vänern samt Gullspångsälven 
upp till kraftverket omfattas av normen. 

 Omgivningsbuller (SFS 2004:675).
Miljökvalitetsnormerna syftar huvudsakligen till att 
kartlägga omgivningsbuller. Efter kartläggningen ska 
åtgärdsprogram fastställas så att omgivningsbullret inte 
medför skadliga eff ekter på människors hälsa. Normerna 
gäller främst vissa större kommuner och den verksam-
het som sorterar under  Transportstyrelsen. Inom Gull-
spångs kommun berörs främst omgivningsbuller från 
större  vägar och  järnvägar. Om buller, se avsnitt 8.5. 

  Vattenförvaltning (SFS 2004:660)
Normen redovisas närmare i avsnitt 7.19.

Föroreningar i utomhusluften (SFS 2001:527) 
Normen redovisas närmare i avsnitt 7.20.

Miljökvalitetsnormer i planeringen
Enligt bestämmelserna i 4 kap plan- och bygglagen ska 
översiktsplanen redovisa hur kommunen avser att följa 
gällande miljökvalitetsnormer. 

Den kommunala organisationen bedömer att kom-
munen f.n. (2011) inte överskrider någon miljökvalitets-
norm. 

7.19  Vattenkvalitet
Bakgrund
År 2000 antog  EU det s.k. ramdirektivet för vatten. Di-
rektivet bygger på insikten att våra gemensamma vatten 
måste vårdas bättre om inte framtida generationer ska få 
sänkt levnadsstandard. Direktivet bygger även på insik-
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ten att vatten rör sig oberoende av såväl kommun- som 
nationsgränser och att vi måste samarbeta över dessa 
gränser om vi ska kunna försäkra oss om en god tillgång 
på bra vatten i framtiden. 

Hur vattnet förvaltas och används berör en lång rad 
aktörer, t.ex. myndigheter, organisationer och enskilda. 
Kommuner, länsstyrelser,  vattenvårdsförbund, fi skesam-
fälligheter, enskilda fi skare, vattenverk, fastighetsägare, 
industrier, damm- och kraftverksägare är bara en liten 
del av alla som påverkar vattenförvaltningen. 

 Vattenförvaltningen är organiserad efter avrinnings-
områden (se avsnitt 7.15) eftersom vatten rör sig utan 
hänsyn till administrativa gränser. I landet fi nns fem oli-
ka vattendistrikt. Eftersom kommunen utgör en vatten-
delare tillhör kommunen både  Västerhavets och  Södra 
Östersjöns vattendistrikt. I varje  vattendistrikt har en av 
länsstyrelserna utsetts till  vattenmyndighet. Vattenmyn-
digheten leds av en s.k.  vattendelegation.  

Vattenmyndigheten svarar inte själva för vattenför-
valtningen, utan arbetar snarare för att få alla berörda 
aktörer att »dra åt samma håll« genom att att sätta upp 
mål i samråd med övriga aktörer och besluta om åtgärds-
program för hur målen ska nås. 

Vid sidan om vattenmyndigheterna fi nns även s.k. 
 vattenråd. Ett vattenråd är en samling vattenanknutna 
organisationer/intressen inom ett geografi skt område 
(t.ex. en sjö eller ett vattendrag) som är rådgivande till 
vattenmyndigheterna.  Vänerns vattenvårdsförbund, där 
kommunen är medlem, utgör t.ex. ett vattenråd.

Vattenförekomster
Det övergripande syftet med vattenförvaltningsarbetet 
är att nå god kvalitet och tillräcklig kvantitet för alla vat-
ten. Eftersom Sverige har så många vattenområden har i 
inledningsskedet de mest betydelsefulla vattnen valt ut. 
Dessa utgör s.k.  vattenförekomster.  En vattenförekomst 
är ett homogent vattenområde, exempelvis en sjö eller 
en viss å- eller älvsträcka. Det fi nns såväl  ytvatten- som 
 grundvattenförekomster. 

Vattenmyndigheten har bedömt statusen hos varje 
vattenförekomst, dvs. vilket miljötillstånd som vatten-
förekomsten ansågs ha år 2009 när miljökvalitetsnor-
merna infördes. Statusen har bedömts utifrån ett antal 
»kvalitetsfaktorer«, t.ex. förekomst av fi sk, vattenväxter, 
bottenlevande djur eller särskilt förorenade ämnen. Sta-
tusen indelas i olika klasser, t.ex. god eller otillfredsstäl-
lande. Statusen framgår av tabellen på sidan 76. 

Miljökvalitetsnormerna
För varje vattenförekomst har en  miljökvalitetsnorm be-
slutats. Huvudregeln är att planerade åtgärder ska bidra 
till att alla vattenförekomster ska uppnå god status år 
2015 och att statusen inte får försämras när miljökva-
litetsnormen har fastställts. Ibland kan det vara prak-
tiskt omöjligt att uppnå god status till år 2015 utan stora 
konfl ikter med andra samhällsintressen. Vattenmyndig-

heten har i vissa fall därför satt upp att god status ska 
uppnås först senare. 

Åtgärdsprogram
Vattendelegationen vid Västerhavets vattendistrikt fast-
ställde 2009-12-15 bl.a. ett  åtgärdsprogram för vattendi-
striktet. 

Av åtgärdsprogrammet framgår vilka åtgärder som 
behöver vidtas och när detta ska ske. Vissa av dessa åt-
gärder berör även Gullspångs kommun. Enligt 5 kap 3 
och 8 §§  miljöbalken ska myndigheter och kommuner 
vidta de åtgärder som behövs enligt ett åtgärdsprogram. 
De åtgärder som berör kommunerna återges nedan:

• Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksam-
heter och föroreningsskadade områden som kan ha ne-
gativ inverkan på vattenmiljön, prioritera de områ-
den med vattenförekomster som inte uppnår, eller 
riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god 
kemisk status.

• Kommunerna behöver ställa krav på hög skyddsnivå 
för enskilda avlopp som bidrar till att en vattenföre-
komst inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god 
ekologisk status. 

• Kommunerna behöver inrätta  vattenskyddsområ-
den med föreskrifter för kommunala dricksvattentäk-
ter som behövs för  dricksvattenförsörjningen, så att 

Kroppfj ällsån 
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dricksvattentäkterna långsiktigt behåller en god ke-
misk status och god kvantitativ status. 

• Kommunerna behöver tillse att vattentäkter som inte 
är kommunala, men som försörjer fl er än 50 personer 
eller där vattentuttaget är mer än 10 m3/dag, har god 
kemisk status och god kvantitativ status och ett lång-
siktigt skydd. 

• Kommunerna behöver utveckla sin planläggning och 
prövning så att miljökvalitetsnormerna för vatten 
uppnås och inte överträds. 

• Kommunerna behöver, i samverkan med länsstyrel-
serna, utveckla vatten- och avloppsvattenplaner, sär-
skilt i områden med vattenförekomster som inte 
uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk 
status, god kemisk status eller god kvantitativ sta-
tus. 

• Kommunerna behöver, i samverkan med länsstyrel-
serna, ta fram underlag och genomföra åtgärder för att 

Ytvatten
Grundinformation Ekologisk status och potential Kemisk ytvattenstatus

Vattenförekomst Avrinnings-
område

Ekologisk status eller 
potential år 2009

Kvalitetskrav 
och tidpunkt

Kemisk ytvatten-
status år 2009

Kvalitetskrav 
och tidpunkt

 Gullspångsälven  Göta älv Måttlig ekologisk 
potential1

God ekologisk poten-
tial år 2021

God kemisk status God kemisk status 
år 2015

 Hovaån Göta älv Måttlig ekologisk 
status2

God ekologisk status 
år 2021

God kemisk status God kemisk status 
år 2015

 Kvarntorpsbäcken Göta älv Måttlig ekologisk 
status3 

God ekologisk status 
år 2021

God kemisk status God kemisk status 
år 2015

 Mossån  Motala 
ström

Måttlig ekologisk 
status3

God ekologisk status 
år 2015

God kemisk status God kemisk status 
år 2015

 Skagern Göta älv Måttlig ekologisk 
status1

God ekologisk status 
år 2015

God kemisk status God kemisk status 
år 2015

 Sågbäcken Göta älv Måttlig ekologisk 
status2

God ekologisk status 
år 2015

God kemisk status God kemisk status 
år 2015

 Unden Motala 
ström

God ekologisk
status

God ekologisk status 
år 2015

God kemisk status God kemisk status 
år 2015

 Kilsviken, inre  År-
åsviken

Göta älv Måttlig ekologisk 
status4

Måttlig ekologisk
status år 2015

God kemisk status God kemisk status 
år 2015

 Kolstrandsviken Göta älv Måttlig ekologisk 
status5

Måttlig ekologisk
status år 2015

Uppnår ej god
kemisk status6

God kemisk status 
år 2015

 Vänern
(Värmlandssjön)

Göta älv God ekologisk
status

God ekologisk status 
år 2015

God kemisk status God kemisk status 
år 2015

1) Problem kopplade till fl ödesregleringen. 2) Problem med övergödning. 3) Problem med försurning. 4) Problem med växtplankton (kloro-
fyll). 5) Problem med fi sk till följd av övergödning. 6) Problem med kadmium. 

Grundvatten
Grundinformation Kvantitativ status Kemisk grundvattenstatus

Vattenförekomst Avrinnings-
område

Kvantitativ status
år 2009

Kvalitetskrav 
och tidpunkt

Kemisk grund vat-
tenstatus år 2009

Kvalitetskrav och 
tidpunkt

 Lokaåsen-
Skagern- Värpe

Göta älv God status God status år 2015 God kemisk status God kemisk 
status år 2015

Lokaåsen-
Värpe-Fägre

Motala 
ström

God status God status år 2015 God kemisk status God kemisk
status år 2015

minska påverkan från de delar av det rörliga frilufts-
livet, exempelvis båtturism, som kan ha negativ inver-
kan på vattenmiljön, särskilt i områden med vatten-
förekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte 
uppnå, god ekologisk eller god kemisk status. 

• Samtliga statliga myndigheter och kommuner som 
omfattas av åtgärdsprogrammet ska varje år i februa-
ri (från 2011) rapportera till Vattenmyndigheterna vil-
ka åtgärder som genomförts under föregående ka-
lenderår i syfte att säkerställa miljökvalitetsnormer-
na som har föreskrivits för vattenförekomster inom 
kommunen.

Planerade åtgärder
Vattenförvaltningen berörs av fl era av de åtgärder som 
anges i Vision 2020. De åtgärder som planeras framgår 
framför allt av avsnitt 5.5, 5.6, 5.7, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.18, 
6.2, 6.3, 7.14, 7.15, 8.2, 8.7. 8.12, 8.14, 10.1 och 10.2
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7.20  Luftkvalitet
Bakgrund
De långväga luftföroreningarna har en avgörande be-
tydelse för  svaveldioxidhalterna (SO2) i kommun en, 
medan även de lokala källorna avgör  kvävedioxidhalten 
(NO2). I Gullspångs kommun är luft föroreningar utom-
hus i huvudsak ett problem som är kopplat till trafi ken. 
Halt erna förväntas sjunka i takt med att fordonspar-
ken får bättre avgasrening.  Koldioxid ut släpp en (CO2) 
är dock huvudsakligen relaterade till mängden använda 
  fossila bränslen och påverkas således inte av katalytisk 
avgasrening. 

Ett av de 16 nationella miljökvalitetsmålen som Riks-
dagen antagit är att luften ska vara så ren att männi skors 
hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas (av-
snitt 5.5).

 Miljökvalitetsnormen
Av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen följer 
även vissa gränsvärden för  luftföroreningar. EU:s ramdi-
rektiv om luftkvalitet (96/62/EG), som numera är upp-
hävt till följd av ett nytt luftdirektiv, innehåller fl era s.k. 
dotterdirektiv. Dessa anger bl.a. vilka luftföroreningar 
som kräver gränsvärden i form av miljökvalitetsnormer. 
I de första dotterdirektiven regleras kvävedioxid, kväve-
oxider, svaveldioxid, bly och partiklar respektive bensen 
och kolmonoxid. Det tredje dotterdirektivet om ozon i 
luft har implementerats i form av miljökvalitetsnormer 
som »ska eftersträvas«. 

Svaveldioxid 50 µg/m3 som års- och vinterhalv-
års medelvärde

Får ej överskridas

100 µg/m3 som dygnsmedelvärde För överskridas högst 7 gånger per kalenderår, dock max 125 µg/
m3 mer än 3 gånger per kal en  derår

200 µg/m3 som timmedelvärde För överskridas högst 175 gånger per kalen der år, dock max 350 
µg/m3 under en timme mer än 24 gånger per kalen derår

Kvävedioxid 40 µg/m3 som årsmedelvärde Får ej överskridas
60 µg/m3 som dygnsmedelvärde För överskridas högst 7 gånger per kalenderår
90 µg/m3 som timmedelvärde För överskridas högst 175 gånger per kalenderår, dock max 200 

µg/m3 under en timme mer än 18 gånger per kalen derår
Partiklar, PM10 40 µg/m3 som årsmedelvärde Får överskridas högst 35 gånger per kalenderår

50 µg/m3 som dygnsmedelvärde Får ej överskridas
 Bly 0,5 µg/m3 som årsmedelvärde Får ej överskridas
Normen för kväveoxider, bensen, kolmonoxider, ozon, arsenik, kadmium, kvicksilver och PAH redovisas inte här.

I slutet av 2007 genomfördes även det fj ärde dotter-
direktivet, som omfattar bestämmelser för arsenik, kad-
mium, nickel, kvicksilver och PAH (polycykliska aro-
matiska kolväten), i svensk lagstiftning. Detta innebär 
att förordningen nu utökats med miljökvalitetsnormer 
som »ska eftersträvas«, för arsenik, kadmium, nickel och 
bens(a)pyren. 

Gullspångs kommun ingår i  luftvårdsförbundet för 
västra Sverige, Luft i Väst. Av de mätningar som gjorts 
av kvävedioxidhalten i kommunen framgår att nuvar-
an de nivå ligger långt under gällande miljö kvali tets-
normer. Mätningar saknas för SO2, CO2, bly och PM10, 
men kom mer att mätas framöver. PM10 är dock främst 
ett stor  stads problem. 

Ställningstagande
► Så länge  transportsektorn genererar skadliga luftföroren-

ingar skall kommunen sträva efter att ska pa en bebyggelse-
struktur som gör det möjligt att begränsa biltrafi ken och ver-
ka för att öka till gång en till alternativa transportmedel.

► Kommunen ska vidare sträva efter att förkorta arbetsresor-
na och att placera industrier och an läggningar som medför 
skadliga utsläpp så att luftföroreningarnas inverkan på mil-
jön reduceras.

► Nya anläggningar som ökar användandet av fossila bräns-
len ska inte tillåtas annat än för hus behov. Kommunen ska 
dock verka för att även enskilda väljer förnyelsebara ener-
giformer.

� Mätningar av luftföroreningar i Västra Götaland, IVL-
rapport U-909
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Normal nederbörd och  medelsnödjup för Gullspång1

Månad jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Nederbörd, mm 43 30 32 38 40 53 58 72 64 61 61 48
Snödjup2, cm 16,4 20,2 16,2 7,5 0 0 0 0 0 03 4,8 10,5
1) Nederbörd för perioden 1961-90, snödjup 1969-95  2) Uppmätt maximum 70 cm  3) Enstaka mätvärden

 Molndata från  Åtorp, 1974-95
Ingen av väderstationerna i Gullspångs kommun mäter molndata. De mätvärden som uppmätts vid sta tionen i Åtorp, 13 
km söder om Degerfors, bedöms emellertid vara tillämpliga även i Gullspångs kom m un.
Månad jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Klara dagar1 4,5 3,6 4,6 4,3 6,9 4,2 3,9 2,9 3,1 3,5 3,5 4,3
Mulna dagar2 18,3 16,8 18,0 14,4 11,0 12,1 12,2 14,2 16,2 18,4 19,4 18,5
1) Högst 25 av himlen molntäkt  2) Mer än 75 av himlen molntäkt

Normala månadstemperatur samt max- och minvärden för Gårdsjö, 1995-2003

7.21  Klimat
Allmänt
 Temperaturvariationerna under dygnet är störst under 
våren och sommaren.  Nederbördens årsvariation kara k-
teriseras av ett minimum under våren och ett fl ackt maxi-
mum från högsommaren till slutet av hösten. Årsneder-
börden ligger runt 600 mm per år, även om skill nad erna 
är betydande mellan olika år. 

 Väderinformationen är framtagen av SMHI. 

 Vindros för Gårdsjö 1999-2003
Vindrosen visar dels hur stor andel av tiden det blåser 
från olika håll (sektorer), dels hur stor an del av tiden vin-
den har olika vindstyrka. Av vind rosen framgår alltså 
att kommunen domi neras av vindar mell an sydväst och 
väst: denna vind riktning är förhärskande under ca 40 
av tiden.
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Kapitel 8

 RISKER OCH  MILJÖFARLIG VERKSAMHET

8.1  Klimatförändringar
Bakgrund
Som redan nämnts i avsnitt 2.2 förändras vårt klimat. 
 FN:s  klimatpanel  IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climate Change, ungefär »Mellanstatlig Kommitté om 
Klimatförändringar«) har dragit slutsatsen att den hit-
tillsvarande  uppvärmningen globalt uppgår till drygt 
0,7°C de senaste 100 åren. Uppvärmningen har gått näs-
tan dubbelt så snabbt de senaste 50 åren jämfört med 
hela 100-årsperioden. 

 IPCC bedömer att det är mycket sannolikt att detta 
till största delen har orsakats av mänskliga aktiviteter, 
främst genom att användningen av  fossila bränslen (som 
olja, gas och kol) leder till utsläpp av  växthusgaser. Växt-
husgaserna förhindrar att värmestrålning lämnar atmo-
sfären, vilket i sin tur leder till atmosfären värms upp. 

Den globala medeltemperaturen kommer med stor 
sannolikhet att öka med ytterligare 1,9-4,0°C till slutet 
av detta sekel, jämfört med 1990. Om kraftfulla globa-
la utsläppsminskningar genomförs kan temperaturhöj-
ningarna begränsas på sikt. Viss fortsatt uppvärmning 
går dock inte att undvika. 

Temperaturen kommer att stiga mer i Sverige och 
Skandinavien än det globala genomsnittet. Den statli-
ga  Klimat- och sårbarhetsutredningen redovisar i betän-
kandet Sverige inför klimatförändringarna – Hot och möj-
ligheter (SOU 2007:60) att medeltemperaturen i Sverige 
kan antas stiga 3-5°C till 2080-talet jämfört med peri-
oden 1960-90. I norra Sverige kan vintertemperaturen 
komma att stiga med 7°C. Enligt utredningen kommer 
mälardalens klimat då att likna klimatet i norra Frank-
rike idag. 

Nederbördsmönstren kommer också att förändras. 
Nederbörden kommer att öka i större delen av landet 
under höst, vinter och vår. Sommartid får vi ett varmare 
och torrare klimat, särskilt i södra Sverige. 

Antalet dagar med kraftig nederbörd kommer att 
öka under vinter, vår och höst. Sett till de intensivaste 
regnen är det fråga om betydande ökningar.  

Konsekvenser i Gullspångs kommun
För Gullspångs kommuns del kan klimatförändringarna 
främst antas få följande konsekvenser:

 Översvämningar
Risken för översvämningar ökar. Därmed uppstår ska-
dor på bl.a. bebyggelse, infrastruktur, elförsörjning och 

 kommunalteknik där t.ex.  dricksvattenförsörjningen 
kan slås ut genom förorening av vattentäkter eller till 
följd av ledningsbrott. Lokala skyfall med översväm-
ningar av dagvatten- och avloppssystem är redan idag ett 
stort problem. Problemet kan antas öka kraftigt i framti-
den med störningar för samhället och kommunala kost-
nader som följd. 

Klimat- och sårbarhetsutredningen har påtalat att 
kommunerna måste ta ökad hänsyn till riskerna för 
översvämningar, ras och skred i den fysiska planering-
en. Utredningen har bl.a. föreslagit att preskriptionsti-
den för kommunernas skadeståndsplikt i detta avseende 
ska utökas från 10 till 20 år. 

Översvämningsproblematiken behandlas närmare i 
avsnitt 8.2. 

 Ras och  skred
Kraftig nederbörd och ökade fl öden liksom höjda och 
varierande grundvattennivåer ökar risken för ras och 
skred. Klimat- och sårbarhetsutredningen pekar ut Vä-
nerlandskapen som särskilt sårbara. Även om dammar 
vanligtvis är dimensionerande för höga fl öden är de ut-
formade för dagens klimat.

Skredrisker och erosion behandlas närmare i avsnitt 
8.5.
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 Jord- och  skogsbruk
Det allmänt varmare klimatet, en längre vegetationssä-
song och ökad koldioxidhalt i atmosfären ger en ökad 
tillväxt vilket sammantaget leder till ökad produktion i 
skogsbruket. Nya trädslag och andra sorter kan ge ökad 
avkastning. Beräkningar visar att tillväxten av tall, gran 
och björk successivt kommer att öka så att den i slutet av 
seklet är 20-40  högre än idag. 

Ökande skogstillväxt och högre träd leder emellertid 
även till ökad risk för vindfällen. Minskad tjäle i marken 
och blötare förhållanden vintertid bidrar också till ökad 
risk för stormfällning och gör det svårare att avverka, ta 
sig fram på skogsbilvägar och få ut virket. 

Det varmare klimatet gör  skogen mer utsatt för 
brand, svamp- och  insektsangrepp, t.ex. från  granbark-
borre. Redan idag kan dessa eff ekter ses i västra Kana-
da där hela skogar dör till följd av ökade insektsangrepp 
(där insekterna tidigare har dött vintertid, men där de 
nu överlever under fl era säsonger). 

Inom jordbruket förlängs vegetationsperioden och 
odlingsperioden väsentligt. De förbättrade odlingsför-
utsättningarna innebär möjligheter till ökade skördar i 
hela landet. I kommunen kan  skördarna komma att öka 
med 20  om samma grödor odlas som idag. Höstsåd-
da grödor kommer att öka och nya grödor kan introdu-
ceras. 

Samtidigt kommer problemen med skadegörare som 
insekter, svamp och virus att öka i ett varmare klimat. 
Ogräsfl oran förväntas bli mer artrik. Om  bekämpnings-
medelsanvändningen i landet som helhet skulle öka till 
dansk nivå innebär detta nästan en fördubbling mot da-
gens nivå. 

Vattenförsörjning i ett förändrat klimat
Klimatförändringarna ökar utlakningen av  näringsäm-
nen och  humus. Högre humushalter ger mer brunfärga-
de vatten. Vattenfärgen påverkar det biologiska livet och 
försämrar råvattenkvaliteten för vattenverken. Dagens 
reningsteknik kommer inte att vara tillräcklig, vilket le-
der till ökade kostnader för  VA-kollektivet. 

 Algblomning
Den ökade tillförseln av näringsämnen, som kväve och 
fosfor, leder till ökad  övergödning och tillsammans med 
temperaturhöjningen sannolikt också till ökad algblom-
ning i sötvatten. Detta kan medföra minskade intäkter 
för turistnäringen.
 
 Fiske
Stora förändringar av ekosystemen och fi sket väntar i ett 
varmare klimat. Nya arter kommer succesivt att etablera 
sig i Vänern och kan därmed allvarligt störa  ekosyste-
men. Ett exempel är den amerikanska kammaneten som 
är på väg att etablera sig i Östersjön. Denna art har tidi-
gare förstört fi sket i Svarta Havet.  Fångsterna av  gös och 
och  kräfta kan antas öka samtidigt som  laxen kommer 
att trängas undan. 

 Värmeböljor
År 2003 drabbades Europa av en svår värmebölja. Då be-
räknas 33 000 personer ha avlidit som en direkt följd av 
värmen. Framför allt löper äldre och sjuka personer stor 
risk vid extrem värme. En tydligt ökad dödlighet har 
iakttagits redan efter 2 dagars ihållande värme. 

Beräkningar för Stockholmsområdet visar att en höj-
ning av medeltemperaturen med 4°C ökar dödligheten 
med ca 5 . Omsatt på nationell nivå kan detta medfö-
ra att antalet dödsfall per år i värmeböljor har ökat med 
drygt 1000 fall mot slutet av detta sekel. Minskningen av 
riktigt kalla dagar ger en minskad dödlighet, men denna 
eff ekt är mindre. 

 Smittspridning
Spridningen av smittämnen ökar med ökad nederbörd 
och temperatur. Vid översvämningar, ras och skred 
kan smittämnen som förekommer i jord och mark för-
orena vattentäkter, betesmark, bevattningssystem och 
badvatten i utomhusbad. Avloppsvatten kan läcka in i 
dricksvattentäkter och i ledningar. 

 Badsårsfeber är ett exempel på ett för Sverige nytt 
fenomen. Dessa smittämnen fi nns i svenska vatten men 

I framtiden kommer vintern vid Noret förmodligen att se annorlunda ut
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tillväxer inte förrän vattentemperaturen överstiger 20°C. 
Sjukdomen, som i media felaktigt framställdes som ko-
lera i samband med ett utbrott 2006, gav upphov till 
tre dödsfall. Även toxiska algblomningar ( cyanobakte-
rier) kommer sannolikt att öka i omfattning och kan i 
näringsrika vatten ge hälsovådliga koncentrationer med 
konsekvenser för såväl människor, husdjur, tamdjur och 
vilt.  

Ett varmare klimat under sommarmånaderna för-
väntas öka antalet  matförgiftningar. Vi får ett klimat 
som ställer högre krav på  livsmedelshygien än vi är vana 
vid. 

Förskjutning av årstider kan få eff ekter för fl era s.k. 
vektorburna sjukdomar där smittämnena i naturen över-
förs av olika djurarter, som gnagare, fåglar och rävar, 
hos insekter, mygg och knott m.m., eller av spindeldjur, 
framför allt fästingar.  Borrelia och  TBE är ett känt ex-
empel.

 West Nile-virus är en myggöverförd sjukdom som 
fi nns i Europa. Fåglar fungerar som reservoardjur och 
sjukdomen kan bl.a. påverka människor och hästar. 
Myggorna som sprider sjukdomen fi nns redan i landet, 
men ännu har ingen smittspridning påvisats.  

 Malaria kommer sannolikt inte bli något stort pro-
blem i Sverige, trots att malariamygg sannolikt kommer 
att etablera sig i de södra och mellersta delarna av landet. 
All smittspridning upphör nämligen om alla infekterade 
personer i ett område ges behandling, vilket svensk sjuk-
vård bör ha goda möjligheter att erbjuda. 

Sverige och därmed kommunen kommer också på-
verkas av ett ökat antal fall av infektionssjukdomar där 
bäraren har smittats utomlands eftersom det globala 
smittrycket kan antas öka i ett varmare klimat. 

 Bebyggelse 
 Mögelproblemen i byggnader och konstruktioner kan 
antas öka. Detta kan i sin tur leda till ökade hälsopro-
blem. 

Underhållsbehov för byggnader ökar markant p.g.a. 
ökad nederbörd och högre temperatur. 

 Uppvärmning och  klimatkyla
Klimatförändringarna minskar kraftigt behovet av upp-

värmning fram emot 2080-talet, förmodligen med ca 30 
 eller motsvarande 23,5 TWh. Samtidigt kan kylbeho-
vet antas öka med ca 5 gånger, vilket motsvarar en ökad 
energiförbrukning om ca 8,5 TWh under samma peri-
od. I Gullspångs kommun måste fl er byggnader utrustas 
med komfortkyla, t.ex.  äldreboenden. 

Åtgärder
Många av de konsekvenser som kan antas följa i spåren 
av klimatförändringarna kommer att kräva stora insat-
ser av hela samhället, där kommunerna kommer att få 
en stor roll. Dessa förändringar är av mer genomgripan-
de karaktär än vad som ryms inom denna översiktsplan. 
Likväl har kommunen ett ansvar för att den kommu-
nala planeringen tar hänsyn till det förändrade klimatet, 
både när det handlar om planering för ny bebyggelse och 
när det gäller åtgärder i befi ntliga strukturer. Det är inte 
fråga om att vidta några panikartade åtgärder, men för 
att reducera framtida kostnader bör planeringen påbör-
jas redan nu. 

Ställningstagande
► Kommunen ska utarbeta en plan för vilka åtgärder som den 

kommunala organisationen behöver vidta till följd av det 
förändrade klimatet. 

► Kommunen ska planera för ett förändrat klimat. Även om  
de klimatscenarier som har tagits fram rymmer osäkerheter 
pekar tillgängliga fakta på att det är nödvändigt att påbör-
ja anpassningen redan nu. Anpassningen kommer sannolikt 
att medföra behov av förändringar i bl.a. VA-system och 
byggnader. Ny- och ombyggnad som vidtas under planperi-
oden bör om möjligt utformas med hänsyn till ett förändrat 
klimat. 

► Utvecklingen av smittsamma sjukdomar ska följas och er-
forderliga skyddsåtgärder utredas. Vidareutbildning av be-
rörd personal kommer sannolikt att aktualiseras. 

► Kommunen ska delta i arbetet med att utveckla kunskaps-
underlag för hantering av värmeböljor inom vården.

� Sverige inför klimatförändringarna – hot och möjligheter; 
Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60)
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Dammbrott
Dammkonstruktioner som sådana innebär givetvis ett 
speciellt riskmoment. Om ett dammbrott in träff ar upp-
kommer en fl odvåg och vattenstånd och vattenföring 
kommer att öka mycket snabbt. Flodvågens höga has-
tighet orsakar omfattande erosion. Med fl odvågen följer 
också buskar, träd och andra lösa eller svagt förankrade 
föremål. 

Om  kraftverksdammen i Gullspång skulle brista 
skulle detta naturligtvis medföra allvarliga kon se kvenser 
för samhället, men samtidigt skulle älvprofi len upp-
ströms kraftverksdammen (dvs. den del av älven som har 
minst tvärsnittsarea) bli dimensionerande för det fort-
satta fl ödet och därmed dämpa skadeverkningarna. Ett 
dammbrott medför emellertid naturligtvis att ett större 
område kommer att översvämmas än vad som angivits 
för 100-årsfl ödet.

Om någon av kraftverksdammarna i Letälven skul-
le brista kommer detta sannolikt att med föra skador på 
stränderna och bebyggelse runt  Skagern, men sjöns däm-
pande eff ekt medför inte att kraft verksdammen i Gull-
spång kollapsar med automatik.

Kraftverksdammen i Gullspångsälven är en s.k. 
klass II-damm, vilket är den lägre riskklassen (»Icke för-
sumbar risk för skada på trafi k led, dammbyggnad eller 
därmed jämförlig anläggning, mil jö värde eller annan än 
dammägaren till hör ig egendom i andra fall än som an-
getts vid riskklass I«). 

Kommunen har ingen egen till syn av dam  men, 
utan det är Länsstyrelsen som agerar  till syns myn dig het. 
Länsstyrelsens kontroll inbegriper dock huvudsakligen 
att se till att dammägaren utför erforderlig egenkontroll. 
Dammägarens tillsyn sker varje vecka. Större be sikt  ning-
ar sker vart sjätte år (bl.a. 2011) och ut förs då av en ut-
omstående konsult. 

En fördjupad dammsäkerhetsutredning (FDU) sak-
nas, men är planerad att genomföras under år 2012 (ur-
sprungligen planerad till år 2009). En  FDU genomförs 
för att identifi era eventuella svag heter som hänför sig till 
dammkonstruk tion en eller driften av anläggningen. Ut-
värderingen omfattar den totala säkerheten. Med detta 
menas att förutom be dömning av de traditionella »hår-
da« faktorerna såsom t.ex. tekniska system skall även 
»mjuka« faktorer såsom dammsäkerhetsarbetets organi-
sation, beredskap och dokumentation kon troll eras och 
värderas. I en FDU fi nns normalt fl ödesberäkningar, 
dammbrottsanalyser m.m. inkluderade. 

Enligt Länsstyrelsens uppfattning är kraftverksdam-
men i god kondition. Länsstyrelsen har inte an sett att 
det fi nns anledning att forcera arbetet med FDU:n, ef-
tersom det fi nns andra dammar där be hov et av en FDU 
är större.

Med tanke på de allvarliga konsekvenser som ett 
damm brott kan medföra är det viktigt att katastrofbe-
redskapen fungerar. Därför måste fl odvågsberäkningar, 
riskzonkartor, in  sats planer och evakueringsplaner fi nnas 
färdiga innan en eventuell olycka vid dammen inträff ar. Markeringen visar det beräknade dimensionerande fl ödet

8.2  Översvämningar
Gullspångsälven
På  dåvarande Räddningsverkets uppdrag har SMHI ut-
fört en över   siktlig översväm nings kart er ing längs bland 
annat  Gull   spångs älven. Avsikten med karteringen är 
att ge för ut  sätt ningar för övergripande insatsplanering 
av rädd nings  tjän stens arbete och som underlag för den 
kom mun ala risk- och sam hälls plan er ingen. 

SMHI har angivit två olika över sväm nings nivåer: 
s.k. 100-års fl öde och beräknat högsta fl öde, Rdim. Det 
sen  are värdet utgår från Flödeskommitténs riktlinjer 
för damm dimensionering som bygger på en sys tem at  isk 
kom  bination av alla kritiska faktorer (t.ex. hög mark fuk-
t  ig  het, högt vatt en stånd i sjö ar, regn, snösmältning samt 
fyll  da maga sin). 

Någon periodicitet för Rdim fi nns inte eftersom det 
fi nns mindre än 100 års observationer att utgå ifrån, men 
åter komsttiden ligger i stor leksordningen 10 000 år. 100-
årsfl ödet har utförts genom normal statistisk analys av 
ob serverade vatt en för ingsserier. I beräkningarna ingår 
inte eff ekterna av even tuellt  dammbrott uppströms. 

Som framgår av kartan kan delar av Gull spångs tät-
ort komma att översvämmas. Rädd ningsverket po äng-
terar emellertid i sin rapport att det behövs ett mer de-
taljerat topografi skt underlag för att kunna göra en mer 
exakt prognos, eftersom underlaget inte tagit hänsyn till 
vägbanor, vallar etc. Frågan måste emellertid utredas för 
att förebyggande åtgärder ska kunna vidtagas.
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 Vänern
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har på uppdrag 
av  dåvarande Krisberedskapsmyndigheten utfört en stu-
die av den regionala krishanteringen mot bakgrund av 
de höga fl öden som uppstod i Vänern och Göta Älv un-
der åren 2000-01. 

Vänerns vattenstånd och tappningen i Göta älv reg-
leras enligt en vattendom från 1935.  Vatten ståndet får va-
riera mellan 43,16 och 44,85 m över havet. Referensnivån 
är satt till 43,80 meter över havet (sjökortets nivå, räknat 
i Vänerns höjdsystem VH32). 

Vattenståndet i Vänern i mitten på januari 2001 var 
45,76 meter över havet – nästan två meter hög re än nor-
malt – vilket skapade stora prob lem för fl era samhällen 
runt sjön. I Gullspångs kommun berördes främst ham-
nen och fastigheter i Otterbäcken, där fl era bostäder 
drabbades av vatten som läckte in via avloppssystemet. 
År 1773 var vattennivån ytterligare 39 cm högre, och 
FOI har bedömt att Vänern även kan nå 46,5 meter över 
havet (dvs. 2,7 meter över referensytan).

Svårigheterna med Vänern ligger i sjöns reglering. 
Vid kraftig nederbörd kan vattenföringen i Vän erns till-
fl öden stiga till närmare 3000 m3/s, medan avfl ödet rent 
tekniskt begränsas till ca 1300 m3/s. I praktiken begrän-
sas utfl ödet till 1000 m3/s, eftersom risken för skred och 
översvämningar i Göta Älv-dalen därefter blir för stora. 

Gullspångs kommun har små möjligheter att prak-
tiskt påverka vattenståndet i Vänern, och FOI:s studie 
visar att även andra myndigheter har svårt att förhindra 
att situationen 2001 kommer att upprepas. För kommu-
nens del gäller det att inrikta sig på förebyggande åtgär-
der.

I november 2006 presenterade regeringen utredning-
en  Översvämningshot – Risker och åtgärder för Mälaren, 
Hjälmaren och Vänern (SOU 2006:94), ett delbetänkan-
de från  Klimat- och sårbarhetsutredningen. 

 I delbetänkandet konstateras att Västsverige och 
Vänerområdet kommer att påverkas starkt av framtida 
klimatförändringar med bl.a. ökad nederbörd och mil-
dare vintrar. Detta kommer att medföra översvämningar 
kring Vänern, vilket kan leda till omfattande skador på 
jordbruksföretag, bebyggelse, sjöfart, industrier, infra-
struktur, markområden och elförsörjning. 

Dessa förändringar medför att risken är stor för att 
den 100-årsnivå som idag tillämpas kommer att öka be-
tydligt. Den nivå som 2009 betraktas som en 100-års-
nivå kommer därmed att vara för låg för att spegla verk-
ligheten 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 klimat-
scenarier kommer ha en återkomsttid 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 VH32).  
SMHI beräknar visserligen att vattnet inte kommer att 
stiga mer än till nivån +46,7 m, men i händelse av samti-
dig stark vind fi nns risk att vindpåverkan medför att vat-
tenytan 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 den-

Markerade områden ligger under 46,20 meter över havet
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na 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 träff at en överens-
kommelse 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 fortfarande är mer än en 
meter högre än vad som noterades i januari 2001. 

F.n. (år 2011) utreds översvämningsproblematiken 
tillsammans med bl.a. övriga Vänerkommuner och Karl-
stad universitet. Arbetet syftar bl.a. till att hitta en ge-
mensam lägsta nivå för bebyggelse och utreda vilka kon-
sekvenser som uppstår vid olika översvämningsnivåer. 

På sikt förordar  Klimat- och sårbarhetsutredningen 
att tappningsmöjligheterna från Vänern ökas, t.ex. ge-
nom 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 2011) 
oklart. 

Ställningstagande
► Kommunen ska inte planera för bebyggelse eller bevilja 

bygglov inom de områden som bedöms kunna översväm-
mas såtillvida inte utförda detaljstudier påvisar att angiv-
na översvämningszoner enligt Rdim i dåvarande Räddnings-
verkets rapport är fel  akt iga.

► Kommunen ska inte planera för bebyggelse eller bevilja 
bygglov för grundläggning under +47,0 (räknat i RH70) 
om inte särskilda åt gärder vidtas, t.ex. vattentätt byggande 

etc. Byggnader av enklare standard kan emellertid i un-
dantagsfall tillåtas för grundläggning under denna nivå, 
dock lägst +46,5 (räknat i RH70). Nivåerna kan komma att 
ändras till följd av pågående utredningsarbete.

► Kommunen ska omarbeta  detaljplaner som medger bygg-
rätt i lägen som kan komma att översväm mas.

► Kommunen ska verka för att en FDU för kraftverksdam-
men i Gullspångsälven genomförs snarast möjligt.

► Kommunen ska ta fram en detaljerad översvämningskarte-
ring för  Gullspångs tätort för att kunna be döma konsekven-
serna av en översvämning.

� Översiktlig översvämningskartering längs Gullspångsälven 
och Svartälven, Räddningsverket, rapport 39, 2003-02-28 • 
Dammsäkerhet – Egenkontroll och tillsyn, Svenska Kraftnät 
2003 • Regional Krishantering – Höga fl öden i Vänern-Göta 
älv, Totalförsvarets forskningsinstitut 2004 • Översvämningshot 
– Risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern; ett 
delbetänkande av Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 
2006:94)

8.3  Rödfyr
Bakgrund
Från slutet av 1700-talet och ända fram till mitten av 
1900-talet har alunskiff er brutits för att bl.a. an vändas 
som bränsle vid kalkbränning. Den restprodukt som 
bild ades, skiff eraskan, benämns rödfyr p.g.a. den starkt 
röd aktiga färgen. 

Rödfyr liknar vittrande gruvavfall. De föroreningar 
som förekommer är främst arsenik, vana din, molyb den 
och uran. 

Förekomsten i Gullspångs kommun är mycket be-
gränsad, men rödfyr har sedan lång tid använts som ut-
fyllnadsmaterial, vägbeläggning, jordförbättringsmedel, 
röd ytbeläggning för sportbanor m.m. 

Kraftverksdammen vid Gullspångsälven
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Omhändertagande
Följande bör gälla för hantering av rödfyr enligt Läns-
styrelsen:

• Om rödfyr ska fl yttas bör avfallet läggas på lämplig 
deponi. Rödfyr klassas f.n. som icke-farligt avfall.

• Rödfyr bör inte användas som utfyllnadsmaterial, 
vid vägbyggnation eller för liknande ändamål.

• Om rödfyr påträff as vid lekplatser bör materialet tas 
bort och annat material tillföras med en tjocklek av 
minst 70 cm.

Ställningstagande
► Vattentäkter i eller nedströms påträff ad förekomst av röd-

fyr ska undersökas med avseende på me t all  på verk an och ra-
donhalt.

► Före grävning och borttransport av rödfyr ska kontakt tas 
med tillsynsmyndigheten angående pla ner ade schaktnings-
arbeten och samråd ske med Länsstyrelsens kulturmiljöen-
het angå ende even tu ella fornlämningar.

8.4  Radon
Förekomst
Radon är en gas som bildas vid sönderfall av radium, 
som bland annat förekommer i bergarten alunskiff er. 
Av radon bildas s.k. radondöttrar som avger radioaktiv 
strålning i form av alfa-, beta- och gamma strål ning. I 
detta samman hang är det framför allt alfastrålningen 
som med för häl sorisker. 

Radon är näst efter tobaksrökning den vanligaste or-
saken till lungcancer. Enligt beräkningar som ut förts vid 
Karolinska institutet orsakas ca 400 av de 2 800 lung can-
cerfallen per år i Sverige av ex po ner ing för radon. 70   
av lungcancerpatienterna avlider inom ett år. Efter fem 
år har 90  avlidit.

Via sprickor i grundplattor, källargolv o.s.v. kan ra-
donet komma in i huset. Risken är extra stor i byggnader 
som uppförts på grus eller sand, eftersom dessa material 
kan innehålla stora mängder lättrörlig radonhaltig luft. 

Radon kan även förekomma i byggnadsmaterial som 
alunskiff erbaserad  lättbetong ( blåbetong). Denna typ av 
lättbetong slutade tillverkas 1975, men kan fortfarande 
fi nnas kvar i äldre hus.

Mätning av radon i  grundvatten sker sporadiskt på 
fastighetsägarnas eget initiativ. Radon är främst ett pro-
blem i bergborrade brunnar.

Även mätning av radon i byggnader görs på fastig-
hetsägarnas initiativ. Utförda mätningar tyder inte på 
några större radonproblem i kommunen.

Riksdagens miljömål för radonproblemen behandlas 
i avsnitt 5.17.

 Riktvärden
Socialstyrelsen sänkte i juli 2004 riktvärdet för radon-
förekomst inomhus till max 200 Bq/m3. Änd ringen är 
en anpassning till de mål som Riksdagen fastställt för 

radon och som innebär att radonhalten i alla  skolor och 
förskolor skulle vara lägre än 200 Bq/m3 luft senast år 
2010. Radonhalten i alla bostäder ska vara lägre än 200 
Bq/m3 luft år 2020.

En stor europeisk studie som publicerades i decem-
ber 2004 visar emellertid att även 200 Bq/m3 kan vara för 
mycket. Den genomsnittliga halten hos de 1414 svenska 
lungcancerfallen visade att den gen om snittliga halten 
var ca 100 Bq/m3. Spridningen var emellertid betydan-
de, där många hade väldigt låga värden medan några få 
hade halter som översteg 1000 Bq/m3. Undersökningen 
visar emellertid på ett linjärt samband mellan radondos 
och lungcancerrisk och att risken fi nns även under gäl-
lande gränsvärde. 

Ställningstagande
► Kommunen ska tillhandahålla mätningar av radonhalten 

i hus med blåbetong, så att nödvändiga åtgärder kan vidtas 
vid behov för att få ner radonhalten under gällande rikt-
värden.

► Kommunen ska mäta radonhalten i samtliga skolor och för-
skolor (inventering av byggnads materi al har skett). Åtgär-
der ska vidtas så att radonhalten i dessa lokaler understiger 
100 Bq/m3.

► Kommunen ska genomföra en markradonkartering för att 
kartlägga förekomsten av eventuella hög   risk områden. 

► Hus som byggs på mark där uppmätta värden av radonhal-
ten överstiger gällande gränsvärden ska utföras med s.k. ra-
donsäkert  byggande (t.ex. torpargrund).

8.5  Skredrisker och erosion m.m.
Bakgrund
En stor del av bebyggelsen i vårt samhälle har tillkommit 
innan noggranna överväganden om riskerna för natur-
olyckor blev vanliga. Efter skredet i  Tuve 1977 beslutade 
regeringen att översiktliga karteringar med avseende på 
skredrisker i bebyggda områden skulle utföras i de mest 
utsatta kommunerna. 

I prop. 1985/86:150, bil 3, Förebyggande åtgärder m.m. 
mot  jordskred och andra  naturolyckor beskrivs hur ansvar 
för frågorna skulle fördelas mellan staten, kommunen 
och den enskilde fastighetsägaren och att staten skulle 
fortsätta bekosta översiktliga stabilitetskarteringar. 

 
Aktörer
 Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap (MSB) 
och  Statens Geotekniska Institut (SGI) samarbetar för 
att förebygga ras och skred. Staten har gett MSB i upp-
drag att stödja kommunerna med översiktlig kartering 
av  stabilitetsförhållandena i bebyggda områden. 

Riskhantering är primärt en kommunal uppgift, men 
när det gäller risker som översvämningar, ras och skred 
krävs det specialkompetens som endast ett begränsat an-
tal kommuner förfogar över. MSB bistår därför med att 
utföra översiktliga stabilitetskarteringar.
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Kommunen har enligt  plan- och bygglagen ansvaret 
för att marken används på ett lämpligt sätt och i över-
siktsplanen bör en översiktlig beskrivning av markför-
hållandena ingå. Översiktsplanen är dock endast vägle-
dande för efterföljande beslut, varför kommunen tar an-
svar för markens lämplighet först vid efterföljande beslut 
(t.ex. genom detaljplanering eller vid bygglovprövning). 

Undersökta områden
SGI har på uppdrag av dåvarande Räddningsverket ge-
nomfört en förstudie över skredrisker inom bebyggda 
områden i Västra Götalands län. Studien visar på ställen 
där det kan fi nnas risk för skred och där det därför har 
bedömts som angeläget att undersöka riskerna närmare. 
Endast bebyggda områden har bedömts vilket innebär 
att det även kan fi nnas andra områden där det fi nns risk 
för skred. 

Följande områden inom Gullspångs kommun fi nns 
med i förstudien:

•  Otterbäcken
• Del av  Gullspångs tätort (Göta Holme och GEA)
•  Skagersvik (öster om genomfartsvägen)
•  Gunnarstorp
•  Nolkvarn
•  Guntorp/ Värpet
•  Källtorp
•  Bondetorp

Dåvarande Räddningsverket har uppdragit åt konsult-
fi rman Sweco VBB att närmare undersöka stabiliteten i 
de nyss nämnda områdena. 2008 presenterade en över-
siktlig stabilitetskartering för områdena. Undersökning-
en har utgått från rådande förhållanden. Förändringar 
kan medföra att förutsättningarna förändras så att ett 
tidigare stabilt område inte längre har tillfredsställande 
stabilitet. I undersökningen understryks därför att resul-
taten inte kan användas för att utreda förutsättningarna 
för nybyggnation eller andra åtgärder som kan påverka 
stabiliteten. För dessa ändamål måste kompletterande 
utredningar genomföras. 

Syftet med den översiktliga karteringen är endast 
att fastställa om förutsättningar för ras och skred kan 
föreligga utifrån  Skredkommissionens anvisningar för 
släntstabilitetsutredningar, Rapport 3:95. Denna fas be-
nämns därför etapp 1. Om det inte är möjligt att fast-
ställa risken inom ramen för etapp 1 föreslås därför en 
 detaljerad/ fördjupad  stabilitetsutredning, etapp 2, för de 
områden som inte har tillfredsställande stabilitet.  

Etapp 2 syftar till att klarlägga om  stabilitetsproblem 
föreligger och därmed fastställa om behov av stabilitets-
åtgärder föreligger. Etapp 2 fi nansieras av kommunen el-
ler av berörda fastighetsägare. 

Om även den detaljerade stabilitetsutredningen pe-
kar på att stabiliteten är otillfredsställande bör  förstärk-
ningsåtgärder vidtas. Detta görs i etapp 3 som omfat-
tar dimensionering och genomförande av dessa åtgärder. 
Vid markområden med otillfredsställande stabilitet i an-

slutning till befi ntlig bebyggelse kan kommunen få bi-
drag för dessa åtgärder från Myndigheten för Samhälls-
kydd och Beredskap. 

Områden med otillfredsställande stabilitet
Enligt Sweco VBB kan nedan angivna områden över-
siktligt inte klassas som tillfredsställande stabila eller an-
ses på annat sätt vara otillräckligt utredda:

• Guntorp i anslutning till  Trappekällan
• Källtorps kvarn
• Slänterna närmast  Gullspångsälven närmast bron 

vid  Lökstad. 
Inom ovan nämnda områden rekommenderar den över-
siktliga utredningen en detaljerad stabilitetsutredning 
(etapp 2). När det gäller området norr om Gullspångsäl-
ven bedöms behovet av en detaljerad stabilitetsutredning 
som speciellt angeläget.

 Erosion,   bergras och  blocknedfall
Erosion är en naturlig process och avser den nedbryt-
ning och transport av jord och berg som kan orsakas 
av bl.a. vind, vatten, is och gravitationsrörelser. Erosion 
kan leda till att tidigare stabil mark blir instabil och där-
igenom förorsakar skred eller sättningar. 

I Gullspångs kommun är det främst vattendrag och 
 vågerosion som kan orsaka problem, där Hovaån är ett 
tydligt exempel på hur erosionen förändrar landskapet. 
Erosion kan motverkas med erosionsskydd, t.ex. genom 
att sprängsten läggs ut i vattenbrynet för att förhindra 
ytterligare masstransporter.

Erosion är inget omfattande problem i kommunen, 
men frågan måste beaktas när bebyggelse anläggs intill 
sjöar och vattendrag. SGI har i en rapport kartlagt ero-
sionsriskerna runt bl.a. Vänern. De områden med ero-
sionsbenägna stränder redovisas på kartan på sidan 87. 

Inte heller bergras eller blocknedfall bedöms utgöra 
någon större risk inom kommunen. Även denna fråga 
måste emellertid utredas vid lokalisering av ny bebyggel-
se i anslutning till områden med nivåskillnader. 

Ställningstagande
► Kommunen ska omgående utföra en detaljerad stabilitets-

utredning för de områden som den genomförda översiktliga 
utredningen inte har klassat som tillfredsställande stabila. 

►  Skred som kan förorsaka person- och/eller egendomsskada 
inom bebyggda områden ska förebygg as. Större reglerad ut-
byggnad genom detaljplan inom de områden som utretts 
översiktligt förutsätter att en fördjupad geoteknisk utred-
ning genomförs. Även i andra fall kan geotekniskt underlag 
behövas där så bedöms vara erforderligt. 

► Risk för erosion, bergras och blocknedfall ska beaktas vid 
planering och bygglovprövning.  

� Översiktlig stabilitetskartering för Gullspångs kommun, 
Sweco VBB och Räddningsverket, Göteborg 2008-05-01 • SGI 
Varia 543:2 Omfattning av stranderosion i Sverige
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8.6  Buller
 Trafi kbuller
En fj ärdedel av Sveriges befolkning utsätts för trafi kbul-
ler som överstiger de riktvärden som Riksdag en be slut-
at om. Buller är därigenom ett av de stora miljöproble-
men i vårt samhälle. Det påverkar män ni  skors hälsa ge-
nom bl.a. sömnproblem, irritation och stress. I svårare 
fall kan det uppstå hörsel skad or och fysiologiska eff ekter 
på hjärt- och kärlsystemen. Tyvärr är vi inte alltid med-
vetna om dessa häl so  problem, i synnerhet inte när det 
handlar om lågfrekvent buller som inte kan uppfattas 
men som är lika skadligt. 

Buller stör även kommunikationen mellan männi-
skor, vilket i värsta fall kan innebära kroniska eff ek ter på 
barns kunskapsmässiga utveckling, minne, läsförmåga 
och uthållighet. 

 Järnvägstrafi k
 Trafi kverket är huvudansvarig för bulleremissioner från 
järn  vägsnätet. Trafi kverket och  Naturvårdsverket har 
utar betat riktvärden vilka återges i tabell 1.

Trafi kverket har som mål att åtgärda berörd be-
byggelse (genom bullerskärm/-vall eller med fönster-
förbättring) utmed de järnvägslinjer som överskrider de 
ovan angivna riktvärdena vad gäller maxnivå minst fem 
gånger per natt. I Gullspångs kommun är det endast 
 stambanan som motsvarar dessa förut sätt ning ar.

Tabell 1:  Järnvägar
Befi ntliga förhållanden Utomhus (bostadsområden) 70 dB(A) ekvivalentnivå

Inomhus (sovrum/vilorum) 55 dB(A) maxnivå
Nybyggnad (och väsentlig ombyggnad av 
järnväg)

Utomhus (uteplats) 55 dB(A) ekvivalentnivå
70 dB(A) maxnivå

Inomhus (sovrum/vilorum) 30 dB(A) ekvivalentnivå
45 dB(A) maxnivå

Utomhus (bostadsområden) 60 dB(A) ekvivalentnivå

Tabell 2: Vägtafi k (värden som ska innehållas vid nybyggnad)
Utrymme Ekvivalentnivå Maxnivå Tid

Utomhus Bostäder 55 dB(A) 70 dB(A) Dagtid
Vårdlokaler 55 dB(A) 70 dB(A) Dagtid
Arbetslokaler, kontor 65 dB(A)

Inomhus Bostäder, fritidsbostäder 30 dB(A) 45 dB(A) Nattetid
Vårdlokaler 30 dB(A) 45 dB(A) Nattetid
Undervisningslokaler 30 dB(A)
Arbetslokaler, kontor 40 dB(A)

Tabell 3: Externt industribuller
Kl 07-18 Kl 18-222 Kl 22-07

1 Arbetslokaler för ej bullrande verksamhet 60 (65)1 55 (60) 50 (55)
2 Bostäder och bostadsnära grannskap, skolor och vårdinrättningar 50 (55) 45 (50) 40 (45)
3 Områden för fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv (planlagt område) 40 (45) 35 (40) 35 (40)

1) Avser nyetablering. Värdet inom parentes avser befi ntlig industri. 2) Samt söndag och helgdag kl 07-18

 Vägtrafi k
Vägtrafi ken är den enskilt största bullerkällan i Sveri-
ge. Trafi kverket har ansvaret för att buller stör ning arna 
minskar utmed det allmänna vägnätet, och i en första 
etapp vidtas åtgärder för de värst utsatta, vilket i det här 
fallet betyder bullernivåer som överstiger 65 dB(A) ut-
omhus.

Riktvärden för trafi kbuller fi nns defi nierade för bo-
endemiljöer, kontor samt vård- och undervis nings lokaler. 
De riktvärden som anges nedan i tabell 2 bör normalt 
inte överskridas vid nybyggnad av bostadsbebygg else el-
ler vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av väg el-
ler gata.

God ljudmiljö, d.v.s. bullernivåer under riktvärdena, 
bör i första hand uppnås genom god samhälls planering. 
Kommunen har genom det kommunala planmonopo-
let det primära ansvaret för att nya bostäder och loka-
ler får acceptabla ljudnivåer, även i de fall då bostäder 
byggs nära befi ntliga vägar. Trafi kverket utför inte bul-
lerskyddsåtgärder där bygglov beviljats under senare år. 

I Gullspångs kommun är de boende utmed  E20 och 
 RV26 värst utsatta för trafi kbuller. 

Riktliner för buller
Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för externt 
industribuller, dels för nyetablering, dels för be fi nt lig in-
dustri. Dessa redovisas nedan i tabell 3. Dessutom fi nns 
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riktvärden för momentana ljud kl 22-07 på 55 dB(A) för 
kategori 2 samt 50 dB(A) för kategori 3. Dessutom fi nns 
riktvärden för skyddsavstånd, vilka redovisas på kartun-
derlaget.

Boverket har  utgivit riktlinjerna Buller i planering-
en (allmänna råd 2008:1) avseende buller från väg- och 
spårtrafi k. Dessa riktlinjer redovisas inte här. 

 Skjutbanor och  motorbanor
Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för maxbul-
ler från civila skjutbanor som gäller för de två skjutbanor 
som fi nns i kommunen. Även för motorbanor fi nns rikt-
värden framtagna. Då anlägg ning arna utgör så kallade 
C-anläggningar står de under kommunal tillsyn.

 Tysta områden
S.k. tysta områden är områden i vår omgivning som inte 
påverkas av ljud skapade av mänsklig aktivi tet som t.ex. 
biltrafi k eller fl ygbuller. Dessa områden blir alltmer säll-
synta i Europa, framför allt i stora delar av Central- och 
Sydeuropa. Även om den moderna människan uppskat-
tar lugnet i den om giv ande naturen, är det först på se-
nare tid som värdet av de tysta områdena har uppmärk-
sammats. Som rekreationsområden är dessa områden 
värdefulla både för kommunens invånare och för turis-
ter som söker sig till kommunen. 

Länsstyrelsen har gjort en översiktlig inventering av 
var dessa områden fi nns. Vid denna inventeringen har 
områden kring större vägar och järnvägar bedömts som 
bullerstörda. Kartan redovisar endast tysta områden på 
land, även om det naturligtvis även fi nns tysta vatten-
områden. 

Övrigt  buller
Kommunfullmäktige antog 2002-01-28 en  policy för 
buller i barn- och ungdomsmiljöer. Policyn syftar till 
att nyupptäckta hörselskador till följd av buller skall för-
svinna helt bland barn och ungdomar. 

I policyn anges vidare att kommunal myndighet 
som upplåter lokal eller markområde – för evene mang 
där musik förekommer – eller tillsammans med annan 
arrangerar sådant evenemang genom avtal ska tillse att 

ingen åhörare utsätts för högre ljudnivå än 115 dB(A) vid 
intermittent buller och 100 dB(A) vid kontinuerligt bul-
ler. Vid evenemang där åhörare huvudsakligen är barn 
får ljudnivån inte över stiga 90 dB(A) ekvivalentnivå vid 
kontinuerligt buller. Även föreningar som får kommu-
nala bi drag omfattas av nämnda mål.

Ställningstagande
Järnvägstrafi k

► Kommunen förutsätter att Trafi kverket som ansvarig hu-
vudman åtgärdar bullerproblemen utmed samt liga trafi -
kerade järnvägslinjer och att maxnivån tillämpas strikt. 
Kommunen förutsätter vidare att samråd sker med mil-
jö- och byggnadsförvaltningen vid utformning av buller- 
och skyddsåtgärder som kan påverka den yttre miljön (t.ex. 
fönsterbyte, bullerplank inom järnvägsområdet etc).

Vägtrafi k
► Kommunen anser att bullerskyddsåtgärder ska utföras vid 

Otterbäcken och Stranden utmed RV26. I Gullspångs tät-
ort bör bullerskyddsåtgärder vidtas om hastigheten höjs på 
RV26. I övrigt anser kommunen att Trafi kverket på sikt bör 
vidta bullerskyddsåtgärder så att bullret utomhus vid bostä-
der inte överstiger 55 dB(A).

Samråd
► Trafi kverket ska höras vid detaljplaneläggning, bygglov-

prövning utan för planlagt område, för hands besked m.m.  
inom 150 meter på vardera sidan om stambanan utanför 
detaljplan. En samrådszon på 75 meter på vardera sidan 
ska gälla för Kinnekullebanan. Övriga järnvägar berörs ej 
av samrådskravet. Motsvarande avstånd för E20 och RV20 
ska vara 300 m. En sam rådszon på 100 m ska gälla för väg 
200. Även i andra fall där Trafi kverkets intressen berörs 
kan det fi nnas behov av att samråda med Trafi kverket.

Nyetablering m.m.
► Vid etablering av ny industri, tillbyggnad eller ändrad an-

vändning (enligt miljöbalkens lokaliser ings princip) och eta-
blering av nya bostäder nära befi ntlig industri, väg eller 
järnväg ska bullersituationen utredas och eventuella åt gärd-
er vidtas så att gällande riktvärden inte överskrids.

Trafi ken på E20 är ett av kommunens större bullerproblem
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Skjutbanor och motorbanor
► Vid etablering nära befi ntliga skjut- och motorbanor måste 

bulleraspekten utredas från fall till fall då förutom avstån-
det även terrängens beskaff enhet är av avgörande betydelse. 
500 m bör alltid gälla som minsta skyddsavstånd med avse-
ende på bulleraspekten.

Tysta områden
► Kommunen ska om möjligt bevara de områden som redo-

visas på kartan på sidan 89. Etablering av bullrande verk-
samheter bör så långt möjligt undvikas inom dessa områ-
den.

8.7   Sjöfart
Riskslag
 Vänern har en betydande sjöfart. En del av handelstra-
fi ken rör olja och andra miljöfarliga produkter, vilket 
medför att utsläpp kan ske.  Otterbäckens  hamn hante-
rar endast undantagsvis miljöfarliga var or, men olyckor 
kan likväl inträff a som medför oljeläckage. Olyckor kan 
även inträff a med fartyg som är avsedda för andra desti-
nationer som påverkar kommunen. 

Länsstyrelsen har 2005-02-15 med stöd av 2 kap 2a 
och 6 §§ sjötrafi kförordningen beslutat att inom Otter-
bäckens hamn får endast förekomma trafi k med fartyg 
som uppfyller bestämmelserna i Europa par lamentets 
och Europeiska rådets förordning (725/2004) om förbätt-
rat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar. 

Ställningstagande
► Kommunen ska kartlägga ekologiskt känsliga områden och 

verka för att kännedom om lokal iser ingen av dessa områ-
den inarbetas i  räddnings tjänst ens  oljeskyddsplaner så att 
konsekvenserna vid en even tuell olycka kan reduceras.

8.8  Förorenade områden
Bakgrund
Länsstyrelsen har upprättat ett register över förorenade 
områden i Västra Götalands län. Detta regist er omfattar 
ett 15-tal områden i Gullspångs kommun. Registret är 
inte nödvändigtvis heltäckande men tar upp de områden 
som för närvarande är kända av miljöförvaltningen.

Staten anslår varje år närmare 500 MKr för att sa-
nera förorenade områden. Dessa områden saneras efter 
fallande farlighet enligt  Naturvårdsverkets och Länssty-
relsens bedömning. Områdenas farlighet ut reds i en så 
kallad  MIFO-utredning (»metodik för in ven t ering av 
förorenade områden«) och delas in i fyra klasser med av-
seende på miljösituationen, där klass 1 är farlig ast med 
avseende på giftighet och sprid ningsrisk. 

Ett av de   miljömål som Riksdagen antagit är att 
»miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skap ats 
i eller utvunnits av samhället och som kan hota männis-
kors hälsa eller den biologiska mång falden« senast 2020 
(avsnitt 5.7). 

Klass 1-objekt
 Gullspångs Elektrokemiska AB
Ferrolegeringsverk med smältning av aluminium. Stora 
ytfyllnadsområden/deponier i anslutning till om rådet. 
Klassningen motiveras av att verksamheten bedrivits 
under lång tid med mycket stora vol ymer. Området har 
stora spridningsförutsättningar, ligger inom tätbebyggt 
område och nära  Natura 2000-området Gullspångsäl-
ven. 

Att sanera GEA-området är angeläget även ur stads-
byggnadssynpunkt, eftersom nuvarande till stånd för-
hindrar en utveckling av Gullspångs tätort. MIFO-ut-
redning pågår.
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 Graningeverken
Nedlagt  impregneringsverk med till största delen kreo-
sot men även CCA-medel. Kreosotförorenad mark och 
stora områden med kreosotförorenade sediment motive-
rar klassningen. 

Klass 2-objekt
 Fagerlid Såg AB
Sågverk där doppimpregnering har bedrivits under läng-
re tid. Relativt stor hantering av oljeprodukt er.

 Bundy AB
Tillverkning av fryssystem, förzinkning, förkromning 
och tidigare förnickling av dessa. Dokument er ad föro-
rening av mark fi nns. P.g.a. att alla misstänkta förore-
ningar ej fi nns analyserade kan inte ytter ligare förore-
ning uteslutas.

Klass 3-objekt
 ESSI-hus AB i Skagersvik
Även Daloc Trädörrar AB har bedrivit verksamhet i om-
rådet, men denna verksamhet är sedan våren 2004 för-
lagd till  Töreboda. Tidigare fanns bl.a. ett sågverk och 
en hustillverkare. De nock ar som gick på export dopp-
impregnerades. Klassningen motiveras av att dopp nings-
verk sam heten hade relativt liten omfattning och att 
mass orna är omgrävda.

 Nimo-Verken AB i Hova
Tillverkning av bl.a. torkskåp och rostfria kar. Tidigare 
har en TRI-avfettningsanläggning funnits. Pro cess erna 
medför ingen större risk för förorening. Dock har farliga 
kemikalier använts, t.ex. TRI och Cr6+. 

F.d.  Zinkano, äldre plats 1 (Hova 3:31)
Ytbehandling av metaller, tryckning och ytbehandling 
av silverbrickor. Branschtypisk riskklass.

F.d. Zinkano, äldre plats 2 (Hova 3:81)
Ytbehandling av metaller, främst varmförzinkning. 
Branschtypisk riskklass.

F.d. bilskrot i Otterbäcken (Otterbäcken 22:2)
Läckage av bl.a. olja och PAH. Branschtypisk riskklass.

 SPIMFAB-objekt
SPI Miljösaneringsfond AB är ett bolag som bildats av 
olje- och bensinbolag i syfte att undersöka och vid behov 
sanera nedlagda  bensinstationer. I SPIMFAB:s register 
fi nns sju nedlagda stationer, varav en har sanerats. 

 Förorenade  bottensediment
I Otterbäckens hamn fi nns bottensediment som är föro-
renade med bl.a.  kreosot. Även i  Kolstrandsviken fi nns 
bottensediment som är förorenade med  kvicksilver från 
 Bäckhammars bruk. Stor försiktighet måste iakttas vid 

muddring och liknade i anslutning till de förorenade 
bottensedimenten eftersom det annars fi nns risk för 
spridning av föroreningarna. Se även 6.2. 

 Dumpad  ammunition
Utanför  Otterbäcken har  Försvarsmakten under åren 
1959-1963 dumpat ammunition. Enligt uppgift rör det 
sig om ca 2500 ton och består olika typer av fi nkalibrig 
ammunition, raketer, tändmedel, pyroteknik, handgra-
nater,  sprängämnen, minor, detonatorer och bomber (ca 
90 ton trotyl, sprängämnesrester 350 ton och mässing/
koppar 300 ton). Även  Bofors ska 1971 ha dumpat am-
munition i detta område. Platsen ligger mitt i farleden 
på 30-50 m djup. 

F.n. (2008) pågår kartläggning och identifi ering av 
ytterligare dumpningsplatser i Vänern inom Försvars-
maktens projekt Miljöeff eketer av dumpad ammunition. 
Först därefter kommer bedömning och eventuella åtgär-
der vidtas. I projektet görs även toxicitetstester av  FOI 
och  Göteborgs universitet. 

Ställningstagande
► Kommunen anser att miljöföroreningarna inom GEA-om-

rådet och Graningeverkets impregneringsverk bör avhjälpas 
snarast.

► Kommunen anser att stor försiktighet ska iakttas vid områ-
den med förorenade bottensediment. 

► Kommunen ska verka för att GEA-området och Graninge-
verkets impregneringsverk förklaras som  miljöriskområde 
enligt 10 kap 10 § miljöbalken.

► Förorenade områden får inte bebyggas ytterligare, använ-
das som upplagsplats eller liknande förr än utredning ge-
nomförts. Områden som klassats som klass 1- eller klass 2-
objekt får inte användas förrän markföroreningarna av-
hjälpts.

8.9  Miljöfarlig verksamhet
Om klassifi ceringen
Enligt Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd indelas den miljöfarliga verk samheten i 
s.k.  A-,  B-, och    C-anläggningar. Tillstånd för A-anlägg-
ningar prövas av  Miljödomstolen. Sådan verksamhet 
förekommer endast på GEA-området genom den verk-
samhet som  Swedish Mag ne tite Technology bedriver. 
Tillstånd för B-anläggningar prövas av Läns styrelsen, 
och fi nns i kom munen på ett tiotal platser. För C-an-
läggningar krävs en anmälan till kommunen innan 
verksamheten startar. I kommunen fi nns ett 20-tal C-
anläggningar. Vidare har kommunen tillsynsansvaret 
för övrig verksamhet som regleras av miljöbalken, s.k. 
 U-anläggningar. Denna verksamhet får bedrivas utan 
anmälan. För en aktuell förteckning hänvisas till miljö- 
och byggnadsförvaltningen.
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 Miljöfarlig verksamhet och  förorenade områden

A-anläggningar

B-anläggningar

Förorenad mark (klass 1 och 2)

Risk för förorenad bottensediment
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8.10  Kraftledningar
Lågfrekventa  elektriska  magnetfält
Magnetfält uppkommer överallt där elektrisk ström 
fi nns, d.v.s. utmed kraftledningar, kring trans for ma tor-
stationer, maskiner i industri och hushåll etc. Batteri-
drift och även högspänning i form av lik spänn ing anses 
dock inte ge upphov till några hälsoproblem. 

Sambandet mellan hälsorisk och exponering är ännu 
inte helt klarlagd, men av försiktighetsskäl bör vissa be-
gränsningar gälla. Den totala samhällskostnaden måste 
dock ställas i relation till de för delar som insatsen i det 
enskilda fallet kan generera. 

Elektromagnetiska fält mäts i enheten Tesla, men i 
praktiken handlar det oftast om mikroTesla (µT) efter-
som 1 Tesla är ett synnerligen kraftigt magnetsfält. Nya 
byggnader och anläggningar bör planeras så att expo-
neringen för magnetiska fält minimeras. Fältstyrkan av-
klingar relativt snabbt med växande avstånd från led-
ningen.

Nedgrävning av ledning i mark kan vara ett alterna-
tiv till luftledning med skyddsavstånd. Nor malt är dock 
jordförlagd kabel väsentligt mycket dyrare än luftled-
ning, i synnerhet för högre spänn ingar. Jordförlagd ka-
bel har dock även landskapsmässiga fördelar.

För samhällets elberoende och därmed sammanhäng-
ande beslut, se avsnitt 8.13.

Ställningstagande
► Fältstyrkan 0,2 µT bör gälla som gränsvärde.
► För större ledningar ska följande  skyddsavstånd användas 

vid nyetablering av bebyggelse där människor vistas mer än 
tillfälligt:

40 kV  10 m
130 kV  50 m
220 kV  75 m
400 kV  100 m

8.11  Master och  mobiltelefoni
Bakgrund
Det senaste decenniets snabba ökning av trådlösa kom-
munikationer har radikalt påverkat landskapet genom 
att ett stort antal master har tillkommit, framför allt till 
följd av utbyggnaden av tredje generationens mobiltele-
foni, det s.k. 3G-nätet. 

Strålning
De risker som mobiltelefonin kan tänkas medföra är om-
debatterade, där en stor del av befolk ning en känner oro 
inför den ökade exponeringen av elektromagnetisk strål -
ning i samhället. Samtidigt saknas det forskning som 
styrker allmänhetens oro. Kommunen har inga egna re-
surser eller kom pe tens att avgöra huruvida oron är befo-
gad, utan förlitar sig på centrala myndigheters råd och 
an vis ningar. 

Resultaten från  Strålskyddsinstitutets undersökning-
ar sammanfattas nedan: 

•  Gränsvärdena överskrids på enstaka meters avstånd 
rakt framför antennens strålande yta. I de fall då 
antennerna är placerade på master eller husfasader 
innebär detta att man normalt inte kan utsättas för 
nivåer över gränsvärdet. Om antennen är placerad 
på hustak så att t.ex. en sotare eller plåtslagare kan 
komma nära vid arbete på taket, så måste man vidta 
de försiktighetsåtgärder som krävs enligt Arbetsmil-
jöverkets regler.

• På avstånd större än något tiotal meter från anten-
nerna är strålningsstyrkan mycket låg. För en högt 
placerad antenn kan högsta värde på marknivån 
uppgå till ca en tiondel av gränsvärdet. I många fall 
där allmänheten varit oroad, har strålningsstyrkan 
varit mindre än en tusendel av gränsvärdena.

• Antennerna har låg utstrålning i andra riktningar än 
framriktningen. För antenner placerade på husfasa-
der innebär detta att strålningen i utrymmen bakom 
antennen är klart under gränsvärdena, i synnerhet 
som väggen har viss dämpande förmåga. Det är dock 
också helt klart att det kan förekommma strålning 
med fältstyrkor på enstaka V/m i dessa utrymmen. 
Det innebär inget strålskyddsproblem, men kan 
innebära en risk för störningar på känslig elektronisk 
utrustning. Vid behov ska operatören kunna redovi-
sa radiovågornas styrka på områden där allmänheten 
kan vistas.

• Den tekniska utrustningen i basstationen och ka-
blarna till antennen avger ingen strålning av be tyd-
else. Helt nära kablarnas yta kan man i vissa fall med 
känslig mätutrustning mäta viss fält styrka, dock 
långt under gränsvärdena.

• Sammanfattningsvis gäller att basstationer för mo-
biltelefoni inte innebär någon risk ur strål skydds-
synpunkt (enligt Strålskyddsinstitutet).

Säkerhets- och  skyddsavstånd
På miljö- och byggnadsförvaltningen fi nns aktuella sä-
kerhets- och skyddsavstånd tillgängliga. För att före-
bygga brott (t.ex. sabotage eller åverkan) redovisas vissa 
anläggningar inte i översiktsplanen. Gällande avstånd 
beaktas emellertid vid all lovprövning.
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 Kraftledningar,  master och transportvägar för  farligt gods

400 kV: skyddsavstånd 100 m

220 kV: skyddsavstånd 75 m

130 kV: skyddsavstånd 50 m

40 kV: skyddsavstånd 10 m

Rekommenderad transport-
väg för farligt gods

Järnväg med transporter av farligt gods

Mast för mobiltelefoni m.m. (avser även beviljade bygglov)
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Skyddsavstånd för master
Trafi kverket rekommenderar att master i normalfallet 
bör placeras på minst en masthöjds avstånd från vägen. 

Framför allt är det problem med isbildning som för-
an leder skyddsavståndet. I speciella fall kan masten em-
eller tid placeras på 2/3 masthöjdsavstånd om fallrikt-
ningen inte är vinkelrät mot vägen. 

Ställningstagande
► Vid mastlokalisering i närheten av allmänna vägar och 

större enskilda vägar skall Trafi kverkets re kom  men da tioner 
gälla som krav.

► Kommunen anser att master ska samutnyttjas så långt det 
är möjligt enligt bestämmelserna i 4 kap lag (2003:389) om 
elektronisk kommunikation. Att erforderlig samordning 
sker ska bevakas vid bygglovprövningen.

► Vid prövningen av om nya master kan tillåtas ska såväl na-
tur- och kulturvärden som tekniska och ekonomiska fak-
torer beaktas enligt bestämmelserna i 3 kap 1 § respektive 
1 kap 5 § plan- och bygglagen. 

8.12   Farligt gods
Landsvägstransporter
Den största mängden transporterat farligt gods utgörs av 
petroleumprodukter, vanligen ca ¾ av den totala mäng-
den. Sannolikheten är därför störst att dessa produk-
ter är inblandade i eventuella olyckor med farligt gods. 
Denna olyckstyp kan ge allvarliga skador på  grund- eller 
 ytvatten, men även förorsaka brand eller explosion. An-
dra ämnen kan dessutom vara frätande och/eller giftiga. 
Eff ekterna av sådana olyckor är i hög grad beroende av 
typ av far ligt gods, skadestorlek, vindriktningar m.m. 

Länsstyrelsen har efter samråd med dåvarande  Rädd-
ningsverket beslutat att följande vägar inom kommunen 
ska vara primära transportvägar för farligt gods:

•  E20
•  RV26
•  länsväg 200 mellan Otterbäcken och Hova

Betydande mängder farligt gods transporteras emel-
lertid även på länsväg 200 söder om Hova. Tran sport av 
petroleumprodukter kommer även i fortsättningen att 
ske på ej rekommenderade vägar, var för riskproblemati-
ken i denna del kvarstår. 

Dåvarande Vägverket har uppmanat landets kom-
muner att i översiktsplanen reservera mark för  uppställ-
ning av fordon lastade med farligt gods. Enligt  Vägver-

ket bör även plats iordningställas dit ett skadat fordon 
transporteras. 

Järnvägstransporter
På  järnväg fraktas farligt gods ur samtliga klasser, bl.a. 
stora mängder kondenserade gaser såsom ammoniak, 
 svaveldioxid och  klor. Andelen brandfarliga ämnen ut-
gör ca 30  av den totala mängden farligt gods.

Rekommenderade  skyddsavstånd
Länsstyrelsen anser att området inom 100 m från trans-
portleder för farligt gods – väg såväl som järnväg – ska 
utgöra en riksbedömningszon.  Området inom 40 m ska 
vara fritt från byggnader. Läns styrelsen an ser emellertid 
att det är tillräckligt med att området inom 30 m är fritt 
från bygg nader i följande si tua  tioner:

• vid angelägen förtätning och då stor konkurrens rå-
der om markanvändningen

• vid närheten till järnvägsstation/hållplats
• om det fi nns alternativa lösningar för räddnings-

tjänsten att göra insatser.
 Trafi kverket anser att 100 m från transportväg (res-

pektive järnväg) för farligt gods bör utgöra ett skydds av-
stånd, men att det är tillräckligt om området inom 30 m 
från vägen är byggnads fritt. Längs vägar med  ges sam-
manhållen kontorsbebyggelse fram till 50 m från vägar. 
För sam man hållen bo stads be bygg el se bör avståndet all-
tid vara 100 m.

Uppställningsplatser
Inom kommunen fi nns inga iordningställda uppställ-
ningsplatser för transporter med farligt gods, vare sig 
för rast/dygnsvila eller för släp, huvudsakligen eftersom 
lämpliga platser saknas då avståndet till närbelägna vat-
tendrag vanligtvis är otillräckligt.  

Ställningstagande
► Kommunen ska utreda möjligheten att anordna uppställ-

ningsplatser för fordon med farligt gods inom kommunen.  
► Särskild hänsyn ska tas till risker med transport av farligt 

gods vid lokalisering av bebyggelse. Läns styrelsens och Tra-
fi kverkets rekommendationer för avstånd till transportle-
der för farligt gods ska gälla som krav vid bygglovprövning. 
Kompletteringsåtgärder kan dock utföras vid befi ntlig bygg-
nad och/eller anläggning.

► Kommunen ska verka för att leveranser av farligt gods sker 
under den för omgivningen lämplig aste tidpunkten för dyg-
net.

► Kommunen ska verka för byggandet av invallnings- och/
eller fördröjningsåtgärder som reducerar konsekvenserna 
för  Kolstrandsviken,  Åråsviken och  Gullspångsälven om 
en olycka med farligt gods på riksväg 26 inträff ar (avsnitt 
6.3).

► Kommunen ska verka för att åtgärder vidtas som reduce-
rar konsekvenserna för  Hovaån respektive  Lokaåsen om en 
olycka med farligt gods på E20 eller väg 200 inträff ar.
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8.13  Insatstid
 Räddningstjänst
Räddningstjänsten bedrivs inom ramen för kommunal-
förbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg, RÖS, 
tillsammans med kommunerna i  Hjo,  Karlsborg,  Ma-
riestad,  Skövde,  Tibro och  Töreboda. RÖS fullgör de 
uppgifter inom räddningstjänsten som enligt lagen om 
skydd mot olyckor åvilar kommuner na. Kommunal-
förbundet ansvarar för att åtgärder vidtas så att brän-
der och skador till följd av bränd er förebyggs, ansvarar 
för  sotningsverksamheten samt främjar annan olycks- 
och skadeföre bygg ande verksamhet som enligt nämnda 
lag annars åvilar var och en av förbundsmedlemmarna. 
Kommunalförbundet har även hand om det civila för-
svaret beträff ande räddningstjänst under höjd bered-
skap.

Räddningstjänstens insatser i Gullspångs kommun 
utgår från  brandstationerna i Gullspång och Hova. På 
 Storön fi nns vidare ett s.k.  öräddningsvärn. Värnet är 
utrustat med motorspruta och materielkärra. 

Begreppet insatstid
Med insatstid avses tiden från alarmering av insatsstyr-
kan till dess räddningsarbetet påbörjas. På kart an på 
nästa sida redovisas de ungefärliga insatstider som fö-
religger enligt RÖS. Insatstidens storlek avgör var olika 
verksamheter bör lokaliseras. Grupp I-anläggningar en-

ligt nedan bör t.ex. endast om särskilda skäl före ligger 
pla cer as i områden där insatstiden överstiger 10 minuter, 
och endast under förutsättning att särskilda  brandskydds -
tekniska åtgärder utförs. 

Lokaliseras grupp I-anläggningar utanför angiven 
zon kan detta få kommunalekonomiska konse kvenser 
genom att krav ställs på utbyggd räddningstjänst. 
Bränder och olyckor kan då även medföra större sam-
hällsekonomiska konsekvenser än nödvändigt genom att 
större skador uppstår och därmed högre kostnader för 
sjukvård, försäkringskassa, försäkringsbolag etc.

Som framgår av kartan på sidan 98 saknas för närva-
rande uppgift om insatstiden för vissa områden. Enligt 
Räddningstjänsten bedöms området kring Gårdsjö kun-
na nås av räddningsstyrkan inom 20 minuter, medan in-
satstiden för delar av området SO stambanan kan uppgå 
till ca 30 minuter. 

Grupp I — insatstid normalt under 10 minuter
• Centrumbebyggelse eller sluten kvartersbebyggelse 

med bostäder, butiker, varuhus, kontor och samlings-
lokaler

• Särskilt brandfarlig bebyggelse
• Större vårdanläggning, elevhem, hotell eller anlägg-

ning med personalkrävande utrymning
• Industriområde eller industrier med farlig verksam-

het
• Större brandfarlig eller miljöfarlig verksamhet
•  Hamn avsedd för yrkestrafi k med olje/bensinhante-

ring eller med hantering av miljöfarligt ämne
• Bostadsbebyggelse 4 våningar eller högre
• Större samlingslokal avsedd för fl er än 300 personer

Grupp II — insatstid normalt under 20 minuter
• Bostadsområde och fl erfamiljshus i 3 våningar och 

lägre (friliggande)
• Villa-, radhus-, kedjehus-, fritids- eller grupphusbe-

byggelse
• Större byar och gårdssamlingar
• Enstaka större industrier

Grupp III — insatstid normalt under 30 minuter
• Enstaka byggnader och gårdar
• Mindre byar (friliggande bebyggelse)

Ställningstagande
► Bebyggelse och anläggningar ska inte lokaliseras annat än 

till områden där räddningstjänsten med be fi ntliga resurser 
kan göra en fullgod insats utifrån ovan redovisade verksam-
hetsgrupper och in sats tider.

►  Samråd skall ske med räddningstjänsten vid lokalisering av 
verksamheter tillhörande grupp I. Sam  råd ska alltid före-
komma vid lokalisering av ny bebyggelse till det område där 
kartering av in sats tider saknas.

► Kommunen anser att RÖS ska ta fram underlag som visar 
bedömda insatstider i de delar av kommunen som saknar 
kartering.
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Räddningstjänstens  insatstider

Insatstid mindre än 10 min

Insatstid mer än 10 min
men mindre än 20 min

Insatstid mer än 20 min

Kartering över insatstiden saknas
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8.14  Kommunalteknisk försörjning
Allmänt
Kommunen ansvarar för att bl.a. distribuera   vatten (av-
snitt 10.1),  omhänderta avlopp (10.2) och  producera fj ärr-
värme (10.4) till kom munin vån arna. Dessa verksamhe-
ter brukar sammanfattas i begreppet kommunalteknisk 
försörjning. I detta avsnitt skall dessa områden endast 
behandlas utifrån ett riskperspektiv. 

Det största problemet när det handlar om den tek-
niska försörjningen är att samhället idag är bero en de av 
en kontinuerlig  elförsörjning. Ett kortare avbrott – upp 
till något dygn – kan den kommunala organisationen 
hantera relativt väl. Vid längre och mer omfattande av-
brott, t.ex. det som drabbade öst ra Nordamerika under 
2003, blir emellertid konsekvenserna stora. 

Nedan anges konsekvenser om respektive område 
slås ut och vilka möjligheter till förebyggande åtgärder 
som fi nns.

Elförsörjning
Dagens stora elberoende gör att konsekvenserna blir stora 
för den kommunala organisationen om el för sörjningen 
slås ut. Bland annat påverkas inomhustemperaturen, be-
lysningsnätet, fl äktar och ventilation, möjligheten att för-
se äldreboenden och skolor med mat, pumpar för vatten 
och avlopp, kontorsmaskiner och  kom mu ni kation via 
datanätverk och telefoni.  

Utöver två  reservkraftverk (varav ett mobilt och ett 
stationärt) har kommunen ingen egen elpro duk tion. 
Kommunen är därför beroende av leveranser från  For-
tum. I hän del se av pro duk tions bortfall har kommunen 
avtalat med Fortum att bolaget ska leverera två reserv-
kraftverk inom 6 tim mar. 

För övriga samhället kan konsekvenserna av ett 
långvarigt elbortfall bli katastrofala. För industrin be-
tyder ett elavbrott ofta att produktionen avstannar, för 
 lantbrukare att mjölkmaskiner m.m. inte fun ger ar och 
för enskilda betyder elavbrottet bl.a. kalla bo städ er, mat 
som förstörs i kylar och frysar samt att möjligheten till 
matlagning försvinner. Än viktigare är naturligtvis ef-
fekterna på livs uppe håll an de system som dialysmaski-
ner, respiratorer m.m.

När träd lägger sig över  kraft led ning arna, ofta till 
följd av snö eller kraftig vind, är det vanligtvis lokal-
näten som påverkas. Stam- och regionnäten (se kartan 
i anslutning till avsnitt 8.10) är bättre skydd ade genom 
bredare ledningsgator. Ofta är det ledningar med oiso-
lerad blanktråd som ligger bakom störningarna. Genom 
att isolera eller gräva ner kablarna kan störningskäns-
ligheten minskas betydligt. Redan 2002 kom regering-
en och elbranschen överens om att ersätta berörda led-
ningar, men enligt uppgörelsen skall arbetet vara klart 
först 2012.

Fjärrvärme och värmeproduktion
Befi ntligt fj ärrvärmenät fi nns idag endast i Gullspång, 
där fj ärrvärmeanläggningen försörjer vård cen tralen, 
kommunkontoret och villafastigheter – totalt ett hund-
ratal enskilda bostadslägenheter. An lägg ningen drivs 
idag med fastbränsle, olja och el, och de olika pannorna 
fun gerar som reserv för varandra. I hän delse av ett större 
hav eri fi nns emellertid risk för att även reservpannorna 
slås ut. 

För  vårdcentralen kan bristen på varmvatten bli be-
svärande i händelse av ett haveri. Inträff ar hav er i et dess-
utom under den kalla årstiden blir naturligtvis konse-
kvenserna besvärliga för samtliga an slutna abonnenter, i 
synnerhet om bortfallet blir långvarigt så att vattenled-
ningar börjar frysa sönder. 

Motsvarande gäller även för övriga värmeanlägg-
ningar inom kommunen. I de fall kommunen står som 
huvudman bör den kommunala organisationen tillse att 
det fi nns reservalter nativ eller utarbetade åt gärdsplaner.

Vatten
Kommunens  vattenverk är försedda med reservkraft. 
Dock saknas  reservvattentäkter vilket gör att pro -
duktionen kan slås ut om vattnet blir otjänligt, vilket 
kan inträff a om en trafi kolycka med farligt gods inträf-
far eller om gödsel sprids under ogynnsamma väderför-
hållanden så att dyngan förs vidare till vattentäkten.

Kommunen saknar idag möjligheter att distribuera 
vatten om ordinarie distributionssystem faller bort, ef-
tersom godkända kärl saknas. I sådana fall är det upp 
till den enskilde att själv hämta vatten hos annat fung-
erande vattenverk.

  Avlopp
Delar av avloppsnätet är försett med reservkraft. I hän-
delse av kraftbortfall kommer emellertid av lopps nätet i 
Otterbäcken att sluta att fungera, med följd att avlop-
pet efterhand bräddas (svämmar över) om avbrottet 
blir långvarigt. Ut över att det skapar miljöproblem för 
Vänern kommer en sådan situation även att förorsaka 
olägen het er för enskilda då avlopp i källare bräddas.
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Ställningstagande
► Kommunen ska utreda möjligheten att upprätta reservvat-

tentäkter. Om sådana inte kan upprättas skall kommunen 
upprätta alternativa möjligheter att distribuera vatten till 
hushållen inom kom mun ens ordinarie betjäningsområden 
(avsnitt 10.1).

► Kommunens avloppsnät skall förses med reservkraft.

 Stabsplats
För att leda kommunens arbete i kriser behövs en  led-
ningsplats. För närvarande pågår arbetet med att iord-
ningställa en sådan plats. Här fi nns ett ledningsrum för-
berett avsett för kommunens politiska led ning, utrust-
ning för kommunikation och samband, matrum, arbets-
utrymmen för ledningen och berörda tjänste män m.m.

Information till allmänheten
Kommunfullmäktige antog 1999-12-07 en  informations-
plan som reglerar kommunens informations hantering 
vid t.ex. ovanliga händelser, större olyckor, svåra påfrest-
ningar och vid höjd beredskap. 

Enligt planen ska kommunens information
• lämnas korrekt och regelbundet,
• vara lättbegriplig, samt
• vara korrekt och entydig. 

I planen anges vidare att det är kommunens  lednings-
grupp som svarar för ledning och samord ning av in for-
mationen under dessa omständigheter, men att  rädd-
nings tjänsten ansvarar för rädd ningstjänstrelaterad in-
formation.

Internt gäller att information till berörd personal ska 
lämnas regelbundet (minst varannan timme). 

Externt gäller att när kommunen befi nner sig i ett 
sådant läge där informationsplanen tillämpas skall per-
sonal vid kommunens förvaltningar inte lämna informa-
tion till allmänhet och medier, utan denna skall kanali-
seras via den centrala informationsfunktionen eftersom 
informationen skall vara entydig. 

Vidare anges att informationen skall vara lättbegrip-
lig och upprepas, och att grupper med sär skilda behov 
skall uppmärksammas. Information skall vara priorite-
rad verksamhet och lämnas regel bun det och utan dröjs-
mål.  »Myndighetsmeddelanden« skall i första hand del-
ges allmänheten via Sve ri ges Radio P4.

 POSOM-grupp
I kommunen fi nns en s.k. POSOM-grupp ( Psykiskt 
Och Socialt OMhändertagande), en grupp som vid be-
hov kallas in vid stora olyckor och  katastrofer för att 
stötta människor och assistera med praktiska göromål. 
I POSOM-gruppen ingår bl.a. personal från  socialtjänst-
en, sjuksköterskor, präster och andra som på något sätt 
kan bidra med hjälp.

Ställningstagande
► Kommunen ska vara anslutet till RAKEL eller det radiosys-

tem som räddningstjänsten ansluter sig till.
► Kommunens ledningsgrupp ska kunna organiseras inom två 

timmar.
► Den eller de personer som i kommunstyrelsens ställe enligt 

delegation utgör kommunledning ska ha nödvändig behör-
ighet och kunna åberopa denna. Dessa personer ska ha till-
gång till lokaler, telefoner, fax m.m. De ska även vara ut-
bildade och övade för att kunna utöva ledning.

8.15  Krishantering
Samband
Vid allvarliga händelser och kriser hamnar alltid  in-
formationsfrågorna i fokus när behovet av infor ma tion 
växer explosionsartat. Detta ställer krav på kommunens 
kompetens att kun na kom mu ni cera inom den egna or-
ganisationen, med sina medborgare, media samt andra 
kommuner och myn dig heter. Fungerar inte kommuni-
kationen är risken stor att förtroendet för kommunens 
för måga att hantera situationen skadas, vilket kan resul-
tera i panik, fl ykt eller att någon bestämmer sig för att ta 
lagen i egna händer.

Vikten av ett fungerande samband inom den egna 
verksamheten aktualiseras först när organi sa tionen ska 
lösa uppgifter som normalt fungerar eller som inte ingår 
i den ordinarie verksamheten. Om el försörjningen för-
svinner uppstår fl era problem som måste lösas i samhäl-
let, t.ex. inom hälso- och sjukvården.  

Om det fasta  telefonnätet slås ut kommer även mo-
biltelefonnätet att falla bort, eftersom  mobilnätet snabbt 
blir överbelastat. I sådana situationer är det av stor vikt 
att kommunen har reservsystem att tillgå.

För närvarande pågår uppbyggnaden av  RAKEL, 
det  radiokommunikationssystem som ska an vändas för 
skydds- och säkerhetsmyndigheter (d.v.s. akut- och am-
bulanssjukvård, försvar, kommunal räddningstjänst,  lo-
kal och regional krisledning, tull och polis).

Stambanan efter stormen  »Gudrun«, 2005
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► Kommunen ska upprätta en ledningsplats med tryggad el-
försörjning, säkra telekommunikationer samt möjlighet till 
radiokommunikation för att kunna leda och samordna det 
civila försvaret.

► Kommunens ledningsgrupp ska under varje mandatperiod 
få tillfälle till utbildning och övning vad avser ledning och 
samordning av det civila försvaret.

► Kommunens ledningsförmåga ska upprätthållas genom re-
gelbundna ledningsövningar, minst vart annat år.

► Kommunens ledningsgrupp ska vid svår olycka eller allvar-
lig samhällsstörning inom fyra timmar kunna organisera en 
operativ kärna bestående av lednings- och beslutsgrupp och 
stödfunktioner som snabbt kan ge eller sprida information 
till allmänheten, samverkande organ och massmedier.

8.16 Övriga  risker
 Riskanalys
Kommunens riskanalys – färdigställd i december 2004 
– redovisar ett stort antal risker inom bl.a. tek nisk infra-
struktur, transportväsendet, anläggningar och industri-
er som kan innebära risk för all var liga skador. Här redo-
visas några av de risker som anges i riskanalysen och som 
bedöms vara av be tyd else för den fysiska planeringen. 

 Massfl ykt
Politisk instabilitet i ett land kan leda till massfl ykt. Pro-
blemen blir gissningsvis störst i kustnära om råden som 
får ta emot fl yktingströmmen först, och först i ett senare 
skede – som sekundära mot tag ningsorter – berörs in-
landskommunerna. 

För att kommunen ska kunna hantera massfl ykt 
krävs en aktuell plan för  fl yktingmottagningen, främst 
när det gäller förläggning, utspisning och sjukvård. Vi-
dare krävs en förberedd organisation för att kunna upp-
rätta tillfälliga och permanenta förläggningar.

 Terrorism
Kommunen bedömer att dess potential som terrorist-
mål är mycket begränsad. Trots att det fi nns fl era an-
läggningar som kan bli utsatta för spektakulära attentat 
(broar, dammar, stomnät för eldistribution etc) är det 
mera troligt att kommunen endast drabbas indirekt. Ex-
empel på indirekta följdverkningar är fl ygplan som stör-
tar efter en fl ygkapning. Mer sannolika följdverkningar 
för kommun en och dess invånare är ekonomiska eff ekter 
som följd av terrorangrepp någon annanstans (inom eller 
utom riket), »planterade« virus,  radioaktivt nedfall efter 
attentat mot kärnkraftverk eller liknande.

Frågan bör analyseras men den begränsade sannolik-
heten och svårigheterna att genomföra ade kva ta insatser 
i förebyggande syfte gör att frågan har låg prioritet. 

Samhällsviktiga   datasystem
Kommunen är beroende av fl era samhällsviktiga data-
system. Utöver de risker som är beroende av nationella 
datasystem (el- och telefoni t.ex.) som redovisats ovan, 
framstår betalningsväsendet som ett synnerligen käns-
ligt system som kommunen är beroende av. Allvarliga 
störningar inom betalnings väsendet medför att kommu-
nen inte kan sköta utbetalningar av t.ex. löner och soci-
albidrag. Kommun en klarar av att delsystem slås ut un-
der begränsad tid (exempelvis det system som används 
för utbe tal ning av socialbidrag), men ett längre avbrott 
som t.ex. drabbar bankväsendet medför stora svårig-
heter. Kommunen bedömer emellertid att nuvarande ru-
tiner är tillräckliga för de störningar som kan komma att 
uppstå i fredstid.

 Väderrelaterade påfrestningar
Hårt väder, t.ex.  snö-, is- och hagelstormar kan leda till 
att elförsörjningen slås ut. Här blir ovädrets in tensitet 
och utbredning i tiden av avgörande betydelse liksom 
tidpunkten på året. I synnerhet  is storm kan leda till 
långvariga elavbrott. Långvarig torka kan medföra ris-
ker för omfattande  skogsbränder som kan göra det nöd-
vändigt att evakuera människor. 

 Naturkatastrofer
Att jordbävningar kan medföra omfattande förödelse 
och ett stort antal döda visade bl.a. skalvet utan för ön 
Su matra i Indo nes ien i slutet av december 2004, där jord-
bäv ningen gav upphov till en tsunami som påverkade ett 
stort antal länder runt Indiska oceanen med hundratu-
sentals dödsoff er som följd. 

 Jordskalv inträff ar oftast på platser som ligger där de 
så kallade kontinentalplattorna möts. Sverige ligger mitt 
på den euroasiatiska plattan, men spänningar och för-
kastningar kan uppstå även mitt i en kon tinentalplatta. 
Även om risken fi nns föranleder jordbävningar och an-
dra likartade naturkatastrofer inga åtgärder i Vision 
2020, eftersom det fi nns fl era andra riskfaktorer som ger 
en större riskreduktion per investerad krona (t.ex. trafi k-
säkerhetsfrämjande arbete).

Ställningstagande
► Kommunen ska ha en aktuell plan för fl yktingmottagning.
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Kapitel 9

 KOMMUNIKATIONER

9.1  Regionala kommunikationsstråk 
Struktur
 Skaraborg har – jämfört med många andra svenska regi-
oner med motsvarande befolkningstäthet – en utspridd 
ortsstruktur. Boendestrukturen innebär ogynn sam ma 
förhållanden för en eff ektiv  kollektiv trafi k. Detta avspeg-
lar sig i ett stort bilberoende både vad gäll er person- och 
varutransporter i regi on en: länets invånare använder bi-
len i större utsträckning än vad som är fallet för befolk-
ningen i genom snitt. 

Gullspångs kommun ligger dessutom i gränsbygd-
en mellan Västergötland, Värmland och Närke. Det-
ta innebär att det är relativt långt till omkringliggande 
kom muncentra. Kommunens begränsade stor lek med 
med följande begränsning av serviceutbud gör att goda 
för bindelser med om världen får en avgörande betydelse 
för kommunens invånare. 

 E20 och  RV26 är de vägar som betyder mest för 
kommunens kontakt med omvärlden, både av se ende per-
sonbefordran – för enskild såväl som kollektiv trafi k – 
och godstransporter.  Långfärdsbussar sörjer för relativt 
snabba förbindelser med storstadsregionerna  Stockholm 
och  Göteborg, men även med »lokala« regioncentra som 
 Skövde,  Karlstad och  Örebro.

 Kinnekullebanan är av stor betydelse för Hova och 
Gårdsjö, medan  stambanan huvudsakligen har en indi-
rekt betydelse för kommunen. 

Hamnen i  Otterbäcken är väsentlig i sysselsättnings-
hänseende, men har en relativt begränsad funk tion för 
företagen inom kommunen. 

Örebro respektive Karlstads   fl ygplats är viktiga fl yg-
platser i närheten, liksom Landvetter, Arlanda och nu-
mera även Skavsta utanför Nyköping. Sedan persontrafi -
ken på Skövde fl ygplats i stort sett har upphört har fl yg-
platsen endast begränsad betydelse för kommunen.

Kollektivtrafi k
En fundamental roll i den grundläggande samhällsser-
vicen utgörs av kollektivtrafi ken. Rätt utformad ger kol-
lektivtrafi ken ökad välfärd, miljömässiga fördelar lik-
som bättre ekonomi för samhället som hel het. 

Kollektrivtrafi k exklusive taxi bedrivs i regionen av 
 Swebus,  Västtrafi k och  SJ och ett antal fl yg bolag. Väst-
trafi k och SJ upprättar persontrafi kplaner som kommu-
nen ges möjlighet att yttra sig över.

Kollektivtrafi ken fungerar i stora delar väl. Brister 
fi nns främst i trafi ksäkerheten (när det handlar om säk-
ra hållplatser och gångvägar till dessa) och i tillgäng lig-
heten för resenärer med nedsatt  rörlighet. Delar av kom-
munen är sparsamt eller inte alls trafi kerade av kollektiv-
trafi k, vilket huvudsakligen beror på att det är svårt att 
få lönsamhet i gles bygds områden.

Viktiga vägar i  regionen
Kommunen är naturligtvis i hög grad även beroende 
av vägnätet utanför kommunens gränser. In vest eringar 
som görs i det nationella och regionala vägnätet kan så-
lunda få betydelse för kommunen, även om invest er ing-
arna görs i någon annan kommun. Detta medför att den 
kommunala organisationen bör verka för att stärka de 
vägar som är betydelse för kommunen, oavsett var de 
ligger.  

Ställningstagande
► Kommunen anser att E20 bör byggas ut till motorväg (al-

ternativt fyrfältsväg) mellan Stockholm och Göteborg.
► Kommunen anser att  E18 bör byggas ut till  motorväg (alter-

nativt fyrfältsväg) mellan Örebro och Karlstad.
► Kommunen anser att RV26 bör byggas ut till mötessepare-

rad landsväg mellan Kristinehamn och Jönköping.

Gångna tiders kollektivtrafi k i vinterdvala: m/s  Marianne i Otterbäcken
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9.2  Järnvägstrafi k
 Aktörer
 Trafi kverket är den myndighet som ansvarar för järnvä-
gen i Sverige. Det innebär att verket bl.a. an svar ar för 
drift och förvaltning av statens spåranläggningar, sam-
ordnar den lokala, regionala och inter regionala järnvägs-
trafi ken samt ger stöd till forskning och utveckling inom 
järnvägsområdet.

Trafi kverkets sektorsansvar innebär att Trafi kverket 
har ett samlat ansvar för att järnvägssektorn ut vecklas i 
enlighet med de transportpolitiska målen. Trafi kverket 
ska dessutom vara samlande, stödjande och pådrivande i 
förhållande till övriga berörda parter.

Järnvägssektorn har även ett uppdrag att – i sam-
verkan med andra transportslag – erbjuda rese närer och 
godtransportkunder prisvärda, pålitliga och miljöanpas-
sade transporter.

Trafi kverket sköter inte tågtrafi ken utan banorna 
trafi keras av olika tågbolag. 

Kinne kulle banan trafi  keras av  Connex AB som kör 
på uppdrag av  Västtrafi k.  Stambanan trafi keras av  SJ, 
som emellertid inte har några stationer eller hållplatser 
inom Gullspångs kommun. Terminaler för godstrafi k 
via järn väg saknas, men specialtransporter kan ordnas 
till bl.a. Hova och Gårdsjö genom speditionsbolag som 
 GreenCargo. 

 Banor
Utöver stambanan och Kinnekullebanan fi nns även Tor-
vedsbanan och NBJ-banan. På de två sist näm n da banor-
na har trafi ken numera upphört och liksom Kinnekulle-
banan är de inte elektrifi erade.

 Torvedsbanan mellan Gullspång och anslutningen 
till  Kinnekullebanan är nedlagd och kommunen har 
nyttjanderätten. På banan förekommer idag dressintra-
fi k för turister i kommunens regi.

Även NBJ-banan (Nora Bergslags järnväg) mellan 
 Otterbäcken och  Degerfors är nedlagd och banan har 
numera kommunalt huvudmannaskap. Sträckan Otter-
bäcken – Gullspång är sedan 2002 upp riven och ersatt 
med cykelväg. Viss  dressintrafi k förekommer på återstå-
ende delar.

 Säkerhetsaspekter
Idag återstår endast ett fåtal övergångar utmed stamba-
nan som inte är planskilda. En av dessa kors ningar fi nns 
i Gårdsjö. Korsningen medför risk för att olyckor ska 
uppstå, vilket inverkar menligt på säk erheten för tåg- 
och korsande biltrafi k. Dåvarande Banverket och Väg-
verket haft ambitionen att denna korsning ska byggas 
om till en planskild korsning, men dessa planer har f.n. 
(2011) låg prioritet hos Trafi kverket. 

Utmed Kinnekullebanan fi nns även fl era obevakade 
järnvägsövergångar (dvs. korsningen sak nar bommar). 
Även detta medför en förhöjd olycksrisk.

Vidare är det angeläget att samtliga järnvägssträck-

or med tågtrafi k inom planlagt område (dvs. Hova och 
Gårdsjö) är inhägnade för att förhindra att t.ex. barn 
och husdjur skadas eller förolyckas. Enligt 12 § lagen 
(1945:119) om  stängselskyldighet för järnväg m.m. fram-
går att kommunen ska stå för 90  av kostnaden för 
»anordnande, tillsyn och underhåll« och resten av järn-
vägsinnehavaren. Vid stations- eller bangårdsområde ska 
kostnaden fördelas lika. 

För bulleraspekter, se avsnitt 8.6. För skyddsavstånd 
med avseende på farligt gods, se 8.12. För stam banans 
status som riksintresse, se avsnitt 6.4. För kollektivtra-
fi k, se avsnitt 9.4.

Ställningstagande
► Torvedsbanan och NBJ-banan ska bevaras i kommunal 

ägo. Dressintrafi ken på Torvedsbanan bör be var as och om 
möjligt utvecklas.

► Kommunen ska verka för att alla korsningar med stamba-
nan ska vara planskilda. När det gäller korsningen i Gård-
sjö framstår detta som särskilt angeläget. Kommunen ska 
verka för att alla korsningar med Kinnekullebanan ska för-
ses med bommar.

► Kommunen anser att Kinnekullebanan ska elektrifi eras.
►  Lov för ny bebyggelse utanför detaljplan skall inte medges 

inom  50 m från med tåg trafi kerade järnvägar.
► Kommunen ska verka för att järnvägsområdet inom plan-

lagt område inhägnas.
 

9.3  Vägtrafi k
Aktörer
Det allmänna  vägnätet förvaltas av   Trafi kverket.  Väg-
nätet inom planlagt område förvaltas vanligtvis av den 
kommunala organisationen med undantag av de all-
männa vägar som fi nns inom planlagt område. En skilda 
väg ar, dvs. en väg som varken är allmän väg eller eller 
kommunal gata, förvaltas van ligen av en vägsamfäl-
lighet, där fastighetsägarna i området har andelar som 
mot svarar mark inne hav et. I vissa fall ingår kommunen i 
dessa vägsamfälligheter i egenskap av fastighetsägare. 

Allmänna vägar
Översiktsplanen redovisar samtliga allmänna vägar. Vid 
bygg lov pröv ning nära allmän väg ska buller (enligt av-
snitt 8.6) och andra olägenheter beaktas. För anvisade 
tran sportleder för farligt gods gäller särskilda avstånd 
(avsnitt 8.12). Några av vägarna har status av riks intresse, 
vilket innebär att särskild hänsyn ska iakttas vid närlig-
gande byggprojekt (avsnitt 6.4).

Enligt  Väglagen får inte byggnader uppföras eller 
till byggnader göras utan Länsstyrelsens tillstånd inom 
12 m från vägområdet. Inte heller andra anläggningar 
får uppföras eller andra åtgärd er utföras som kan inver-
ka menligt på trafi ksäkerheten. Utmed  RV26 och E20 
är avståndet utökat till 30 m. I väg området inkluderas 
för utom körbanan och vägrenar även tillhörande diken, 
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slänter, skärningar, viltstängsel och andra anordningar 
som hör till vägen. 

Prövning av   bygglov och förhandsbesked inom be-
rörda områden ska även föregås av samråd med Trafi k-
verket. 

Vid anläggande av ny utfart eller ändring av befi ntlig 
utfart till allmän väg krävs Trafi k verkets till stånd. För 
de större all männa vägarna gäller stor restriktivitet mot 
nya utfarter, och i allmänhet krävs goda sikt- och lut-
nings förhållanden för att nya utfarter ska medges. 

Vissa allmänna vägar har utpekats som »primära 
transportvägar för farligt gods«, se avsnitt 8.12. 

 Enskilda vägar
Tidigare reglerades vägar av den numera upphävda la-
gen om enskilda vägar (EVL) och där reglerades bl.a. 
byggande av väg, vägunderhåll och vinterväghållning.  I 
syfte att förenkla regelverket upphävdes denna lag 1997 
och enskilda vägar betraktas numera som s.k.  gemen-
samhetsanläggningar inrättade enligt anläggningslagen. 
En sådan gemensamhetsanläggning – som även kan avse 
andra typer av anläggningar, t.ex. bryggor eller vatten-
täkter – får inrättas om den är gemensam för fl era fast-
igheter och tillgodoser ändamål som är av stadigvarande 
betydelse för dem. Enskilda vägar i form av gemensam-

hetsanläggningar kan inrättas både inom och utom de-
taljplanelagt område. 

Som redan nämnts förvaltas enskilda vägar van ligen 
av en  vägsamfällighet, där fastighetsägarna i området 
har andelar som mot svarar mark inne hav et. Dessa regle-
ras enligt lagen om förvaltning av samfälligheter. 

För vissa enskilda vägar utgår statsbidrag och kom-
munala bidrag. Hur stor del av driften som be kostas av 
bidrag beror på trafi kmängd, betjäningsområde o.s.v. 
Dessa vägar redovisas på vidstående karta. 

Gullspångs kommun har sedan länge lämnat ett fri-
villigt stöd till enskilda vägsamfälligheter för att utjäm-
na skillnaden mellan de bebyggelseområden där kom-
munen enligt lag är skyldig att sköta väghållningen res-
pektive de områden där sådan skyldighet inte fi nns. 
Kommunallagen medför inga hinder i detta avseende, så 
länge den har ett tydligt allmänintresse. 

För vissa enskilda vägar har Länsstyrelsen förordnat 
enligt 100 § lag om enskilda vägar att det inte utan Läns-
styrelsens tillstånd får »uppföras byggnader, göras till-
byggnader eller utföras andra anläggningar eller vidtas 
andra sådana åtgärder som kan inverka menligt på tra-
fi ksäkerheten« inom 12 meter från vägen. Detta gäller 
numera som ett förordnande med motsvarande innehåll 
enligt 56 § anläggningslagen.  

Bet. Namn
R 27 U Delebäck-Borgnäs-Ribbingsfors vsf
R 85 U Backa-Torps vsf
R 100 U Rustningstorps vsf
R 148 U Råglanda-Hesslebergs vsf 1

R 149 U Otterbergets smf
R 245 U Haddåna vsf 2

R329 U Sandbräckan-E3 vsf
R 331 U Bäckviken-Älvstorps-Flenstads vsf 2

R 332 U Himmelsberg-L:a Årås vsf
R 394 U Åsebolets smf 2

R 395 U Fagerlid-Nyängens vsf
R 462 U Älgarås-Gunneruds vsf 1

R 463 U Herrängsområdes vsf 1

R 481 U Årås-V:a Eketorps vsf
R 542 U Runnäs smf
R 552 U Vattenbergs vsf
R 580 U Åsteruds vsf
R 581 U Torpa vsf
R 679 U Nockeruds vsf
R 680 U Storkila nya vsf
R 755 U Bjärke vsf
R 756 U Björtorps vsf

Bet. Namn
R 757 U Smedstorps vsf
R 807 U Bondetorps smf
R 920 U Gårdsjö vägförening 3

R 921 U Gastorps vsf
R 1003 U Hult-Barrebackens vsf
R 1004 U Flenstad-Vasabrotorps vsf
R 1033 U Hässlebergs-Bramsgårdens vsf
R 1067 U Finkila vsf  2

R 1115 U Väggetorps vsf
R 1164 U Brushults vsf  2

R 1202 U Kärr-Hjulstanäs vsf
R 1207 U Bårtorp-Prästkila vsf
R 1208 U Bråta vsf
R 1226 U Gunnarstorp-Otterbäckens vsf
R 1248 U Vallsjön-Björkängs vsf
R 1273 U Barrebacken-Torsvids vsf
R 1390 U Gullspångs kommuns väg
R 1391 U Gårdsjö-Skogstorps vsf
R 1413 U Torkelsvikens vsf
R 1418 U Pjungserud-Åsebolets smf
R 1557 U Himmelsbergs smf  1

R 1559 U Källtorps smf
1) Fortsätter in i annan kommun 2) Byggnadsfritt avstånd 
3) Redovisas inte på kartan
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Allmänna vägar, enskilda vägar och 
enskilda vägar med byggnadsfritt avstånd

Allmän väg

Enskild väg med statsbidrag

Enskild väg med statsbidrag och förordnande enligt 100 § lag om enskilda vägar

Brytpunkt där två enskilda vägar möts (redovisas i klargörande syfte på ett begränsat antal platser)
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  Nollvisionen
Sverige har i ett internationellt perspektiv kommit långt 
i sitt  trafi ksäkerhetsarbete. Med sina 2,9 död ade per 
100 000 invånare (år 2010) har Sverige ett av de säkraste 
vägtransportsystemen i världen. Trots denna framgång 
framstår vägtransportsystemet i förhållande till andra 
transportslag som ett av de farligaste tekniska system 
som mänskligheten har skapat.  Riksdagen har tydligt 
uttryckt att detta är oacceptabelt och hösten 1997 beslu-
tade Riksdagen om en ny inriktning på trafi ksäkerhets-
arbetet, den så kallade nollvisionen.

Visionens namn är sprunget ur målsättningen att 
ingen ska dödas i trafi ken. Trafi kolyckor i sig är dock 
inget problem ur ett nollvisionsperspektiv, utan nollvi-
sionen syftar på att vägtransportsystemet ska utform as 
så att människor vid eventuella olyckor inte utsätts för 
mer rörelseenergi än vad männi skan tål. 

Nollvisionen innebär att stora resurser för närva-
rande satsas på trafi ksäkerhetsfrämjande åtgärder, som 
att rensa sidoområdet från »hårda« hinder, sätta upp 
mitträcken som förhindrar mötesolyckor etc. I visionen 
ingår även attitydskapande trafi ksäkerhetsarbete genom 
 alkoholinformation till ung dom ar m.m.

  Trafi kolyckor
Kartan på sidan 105 redovisar de platser i kommunen där 
olyckor med personskada och/eller dödsfall har inträf-
fat under åren 1993-2003. Viltolyckor och olyckor utan 
personskada fi nns således inte redovisade i underlaget. 
Uppgifterna härstammar från  Trafi kverkets olycksdata-
bas och omfattar enbart det all män na vägnätet.

Även om olycksförekomsten på de drabbade väg-
sträckorna måste vägas mot trafi kintensiteten så är det 
relativt lätt att utifrån kartunderlaget identifi era de väg-
sträckor i kommunen som är farligast. Att  E20 genom 
kommunen och att  RV26 vid Gullspång är två olycks-
drabbade vägsträckor är dock känt sedan tidigare.

  Trafi kfl öden
Trafi kverket mäter regelbundet trafi kintensiteten på de 
all männa vägarna. De trafi kfl öden som fi nns upp mätta 
för Gullspångs kommun redovisas på kartan på sidan 
105. Kartan redovisar  årsdygns trafi ken (ÅDT), d.v.s. hur 
många fordon som kan förväntas passera i genomsnitt  
per dygn. Trafi ken varierar dock av sevärt under året. På 
mätpunkten utanför Hova uppgår ÅDT till ca 6200 for-
don (varav 1390 tunga fordon). Under sommarperioden 
passerar här nästan 10000 fordon per dygn medan det 
en dast är 4000 fordon som passerar i slutet av året (avser 
2002). Naturligtvis varierar trafi kintensiteten även över 
dygn  et.

Av kartan framgår att sträckan mellan Hova och 
kommungränsen mot Mariestad är relativt hårt trafi ke-
rad, med an trafi ken är betydligt glesare norr om Hova. 

Det bör dock noteras att statistiken är behäftad med 
viss osäkerhet eftersom ÅDT härrör från korta mät-
perioder som sedan extrapoleras genom statistiska be-
räkningar. 

  Viltstängsel
Sverige är ett av de länder som har störst problem med 
viltolyckor. Dåvarande Vägverket har genom Region 
Norr inventerat och analyserat eff ekten av olika metoder 
som syftar till att minska antalet viltolyckor. 

I projektet drar man slutsatsen att viltstängsel före-
faller vara eff ektivast, men först när de kom bineras dels 
med över- och undergångar, dels med anordningar som 
tillåter viltet på »fel« sida stäng slet att snabbt hitta ut.

Dock är viltstängsel inte särskilt eff ektivt om avsik-
ten är att reducera antalet dödade eller svårt skad ade i 
trafi ken, för då fi nns det andra åtgärder som ger större 
eff ekter per investerad krona. Stängslade sträckor elimi-
nerar risken för viltolyckor med ca 80 , men förmår 
alltså inte att ta bort risken helt.
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  Trafi kmängder,   trafi kolyckor och  kulturhistoriskt värdefulla  vägar

Trafi kolycka med  dödlig utgång

Trafi kolycka med 
svårt skadad(e)

Trafi kolycka med lindrigt skadad(e)

Mätpunkt för ÅDT och antalet fordon

 

Kulturhistoriskt värdefull väg, klass I

Kulturhistoriskt värdefull väg, klass III
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  Vägprojekt 
Det fi nns fl era planer på nya vägsträckningar inom kom-
munen. Dessa redovisas nedan.

 E20
Funderingar på att bygga ut E20 till motorväg eller fyr-
fältsväg har funnits länge. En ny lokali ser ingsplan utar-
betades under 1993 där dåvarande Vägverket föreslog att 
dra vägen i en ny sträckning norr om nuvarande läge (se 
avsnitt 14.3). Området över ensstämmer i stort sett med 
det utbyggnadsområde som fi nns re serverat i ÖP92.

Som nämndes ovan innebär arbetet med   nollvisio-
nen att det befi ntliga vägnätet ses över och att trafi k-
säkerhetshöjande åt gärder utförs. Detta medför att det 
sannolikt kommer att ta lång tid innan E20 byggs ut i 
en ny sträck ning, sannolikt väsentligt längre än den tid 
som Vision 2020 är tänkt att gälla. 

 Trafi kverket planerar f.n. (2011) omfattande förbätt-
ringar i be fi ntlig sträckning utmed E20, bl.a. ska delar 
av vägen byggas om till s.k. 2+1-väg. Etappen fi nns med i 
den nationella planen för transportsystemet med plane-
rad byggstart 2016-2018. Inom ramen för ombyggnaden 
föreslås att bron över Hovaån ska ersättas med en ny bro, 
bl.a. eftersom den nuvarande bron är i dåligt skick men 
även för att minska intrånget i naturmiljön och reducera 
störningarna för vägtrafi ken under byggnationen. 

Även korsningen med väg 200 är en känslig punkt, 
eftersom många olyckor har skett i denna korsning. Här 
föreslås en ny cirkulationsplats eller en planskild kors-
ning. Vidare anges som ett alternativ att E20 får en ny 
sträckning mellan Hova och avfarten till Fagerlid. Där-
igenom skulle vägen bli bättre ur trafi ksäkerhetssyn-

-

-

Principskiss för ev. cirkulation mellan E20 och väg 200 i Hova

Möjlig sträckning av ny bro för 
E20 över Hovaån, principskiss 
från förstudien
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Föreslagen ny sträckning av E20 söder om Hova (streckad linje)
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punkt, huvudsakligen till följd av att 
ett antal farliga utfarter kan byggas 
bort.

Eftersom planeringsarbetet på-
går f.n. (2011) kan den slutliga vägut-
formningen komma att avvika något 
från här redovisade principskisser. 

 Väg 200
Dåvarande Vägverket tog 1997 fram 
en för djupad förstudie för en ny sträck-
ning av väg 200 mellan  Björ kulla (i 
 Töre boda kommun) och Hova. Vä-
gen utgör en viktig för bindelselänk 
mellan östra Sköv deregionen och 
E20. Nuvarande vägsträcka har låg 
standard jäm fört med övriga delar av 
vägen med lägre framkomlighet och 
trafi k säk er het som följd. Den tunga 
trafi ken har ökat kraftigt sedan två 
väg portar med be gränsad höjd söder 
om Björ kulla byggdes bort 1995-96. 

Väg 200 är även problematisk ur 
vattenskyddssynpunkt eftersom vä-
gen passerar över  Lokaåsen, ett pro-
blem som belystes i en förstudie upp-
rättad år 2000 (se avsnitt 7.14).

Den nya vägen är tänkt att förläg-
gas i en helt ny sträckning, väster om 
den nuvarande vägens läge. 

Projektet fi nns inte med i den nu 
gällande regionala planen för trans-
portinfrastruktur i Västra Götaland 
2010-2021. 

 RV26
På kartskissen på nästa sida pre sen-
teras ett förslag till ny sträck ning för 
RV26 mellan vägens an slutning med 
 väg 200 (alternativt norr om Bronse-
rud) och avfarten till Gull spångs cen-
trum. 

Nu varande sträckning har ett 
stort antal utfarter från fastig heter 
belägna utmed vägen. Väg ens låga 
standard medför även att hast ig heten 
är nedsatt till 70 respektive 50 km/
h. Förslaget till ny sträck ning med-
för att dessa farliga ut fart er kan byg-
gas bort.

En ny sträckning fordrar emeller-
tid ett betydande ut redningsarbete 
för att avgöra om en alternativ sträck-
ning är möjlig att genomföra.

Vägprojektet är »nytt« så till vida 
att  Trafi kverket inte har gjort någon 
förstudie. Inte heller fi nns projektet Kartan visar nuvarande väg 200 och förslag till ny sträckning (streckad röd linje)

Hova

Älgarås
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med i den nationell planen för transportsystemet 2010-2021. 
Frågan bör därför utredas ytterligare i samband med att den 
regionala infrastrukturplanen för Västra Götaland revide-
ras. 

För bullerskyddsåtgärder vid Otterbäcken och Stranden, 
se avsnitt 8.6.

 Gång- och  cykeltrafi k
1997 genomförde kommunen tillsammans med dåvarande 
Vägverket en analys över gång- och cykelstråk inom kom-
munen. Huvuddelen av de nya GC-banor som förelås i ana-
lysen är lokaliserade inom tätorterna. Dessa be hand las inte i 
denna plan, utan kommer att behandlas i planerade  fördjup-
ningar av översikts planen.

På landsbygden fungerar ofta GC-trafi ken relativt väl ut-
med befi ntliga vägar, och i dessa områden skulle kostnaden 
för att anlägga nya GC-banor vida överstiga nyttan. Här bör 
istället åtgärder vidtas i samband med eventuella ombyggna-
der eller beläggningsarbeten som gör att GC-trafi ken bättre 
kan sam spela med motorfordonstrafi ken, t.ex. genom hastig-
hetsreducerande åtgärder och breddning av vägrenar.

Arbete pågår inom kommunen för att koppla samman 
Gullspång och Otterbäcken med en GC-väg på den gam-
la banvallen och denna GC-väg är idag färdigställd mellan 
Gullspång och motellet i Ot ter bäcken (2011). 

Dåvarande Vägverket färdigställde 2008 en ny GC-väg 
utmed Allmänna vägen i Otter bäcken. Kommunen avser att 
bygga ut de delar som återstår mellan Otterbäcken och  Aske-
vik för att möjliggöra ett cykelstråk mellan Gullspång och 
 Sjötorp. Från Sjötorp fi nns sedan en cykelväg utmed  Göta 
Kanal som gör det möjligt att nå Västgötaleden, som i sin tur 
sträcker sig hela vägen till Vänersborg. 

Kommunen anser att satsningen mellan Askevik och Ot-
terbäcken bör för längas norrut för att möjliggöra en GC-väg 
mellan  Kristinehamn och  Mariestad.

Nya GC-vägar utmed övriga större landsvägar skulle 
sannolikt få en mycket begränsad an vänd ning varför kom-
munen f.n. bedömer att investeringskostnaderna inte mot-
svarar samhällsnyttan.

 Kulturhistoriskt värdefulla  vägar
Under 1997 färdigställde Länsstyrelsen och dåvarande Väg-
verket en inventering över kulturhistoriskt värdefulla vägar 
i Skara borg. Syftet med projektet var bl.a. att översiktligt 
in ven tera och dokumentera kultur- och naturvärden som 
är knutna till det mindre vägnätet i Skaraborgs län för att 
kunna upprätta bevar anderekommendationer för fram tida 
drifts- och underhållsplaner. 

Vägarna som har upptagits i förteckningen har in del ats i 
tre olika kategorier, där klass I-vägar är av högsta värde. 

I Gullspångs kommun fi nns två vägar som vid in-
venteringen har bedömts som klass I-vägar: dels by vägs-
systemet i  Södra Råda (uppdelad på den allmänna Väg 3004 
och den enskilda grusvägen R85U), dels byvägen i  Bråta mel-
lan Postgården och Bjärke (enskild väg R1208U). Dessutom 
har två väg ar be dömts som klass III-vägar, när mare bestämt 
vägen mellan  Midskog och Håttorp i  Marie stads kom mun Nuvarande RV26 och förslag till ny sträckning (streckad linje)

Gullspång

Motellet
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(allmän väg 993) och väg 200 på sträckan mellan Hova 
och Björkulla i  Töreboda kommun.

 Samråd skall alltid ske med Trafi kverket och Läns-
styr elsen vid förändring av vägar.

Ställningstagande

Allmänt
► Kommunen anser att statsbidrag bör utgå för trafi k säker-

hetshöjande åtgärder på det enskilda vägnätet.
► Bebyggelse, anläggningar, täktverksamhet eller andra åt-

gärder som kan förhindra eller försvåra till komsten av ny 
planerad väg ska inte tillåtas.

Nollvisionen
► Kommunen ska verka för att genomföra trafi k säker hets-

höjande åtgärder inom det kommunala väg   nätet för att 
förverkliga nollvisionens mål.

Viltstängsel
► Kommunen anser att E20, RV26 och väg 200 ska förses med 

viltstängsel och att passager för vilt anläggs där så är möj-
ligt.

► Kommunen ska verka för att åtgärder genomförs som möj-
liggör en säker passage för bl.a. groddjur vid våtmarken 
mellan Barrebacken och Stenbrotorp, t.ex. att större väg-
trummor anläggs under väg en.

Gång- och cykeltrafi k
► Kommunen ska tillsammans med Trafi kverket förlänga 

GC-vägen mellan Gullspång och Otterbäcken till Barfo-
ten. 

► Kommunen ska verka för att Mariestad och Kristinehamn 
binds samman med en GC-väg.

E20
► Kommunen ska verka för att E20 byggs ut till motorväg el-

ler fyrfältsväg i markerat reservat (B18a, se avsnitt 14.3). 
Även om resurser san no  likt saknas för att bygga ut E20 
under planperioden anser kommunen att ut bygg naden är 
vik tig. Kommunen anser därför att det är nödvändigt att 
skydda vägreservatet inför fram tiden för att und vika att 
utbyggnaden försvåras genom tillkommande bebyggelse. 

► Tills ut bygg naden gen om förs bör tra fi k säkerhetshöjande åt-
gärder utföras i befi ntlig sträck ning. Kommunen ställer sig 
positiv till de åtgärder som föreslås i upprättad förstudie, 
inklusive ny sträckning enligt B18c (se avsnitt 14.3). 

Väg 200
► Kommunen ska verka för att väg 200 byggs ut i föreslagen 

sträckning mellan Hova och Björkulla (B18b, se 14.3). 
► Kommunen anser att  Trafi kverket skyndsamt måste utfö-

ra skyddsåtgärder runt nuvarande sträckning av  väg 200 
för att förhindra skador på den kommunala vattentäkten 
– och därigenom hindra att både  Hovas och  Älgarås enda 
vattenförsörjning slås ut – i händelse av en olycka med ut-
släpp av olja eller annan för miljön farlig vara (se 7.14).

RV26
► Kommunen ska verka för att RV26 förses med stigningsfält i 

södergående körriktning vid anslut ning en till väg 200 i Ot-
terbäcken, eftersom tunga fordon från väg 200 och Otter-
bäckens hamn res pek tive Vänerply AB har svårt att accele-
rera efter stopplikten vid motellet.

► Kommunen ska verka för att RV26 ska förses med körfält 
för vänstersvängande trafi k, att en cir kulationsplats byggs  
eller att andra trafi ksäkerhetshöjande åtgärder vidtas vid 
anslutningen till väg 200 i Otterbäcken (trafi ksäkerhetsåt-
gärder i korsningen fi nns med i Trafi kverkets åtgärdsplan).

► Kommunen ska verka för att RV26 ska förses med en cirku-
lationsplats vid Gullspångs tätort.

► Kommunen ska verka för att Trafi kverket på sikt ska ge 
RV26 en ny sträckning (reservat B18d, avsnitt 14.3) förbi 
Gullspång parallellt med den gamla järnvägen, eftersom 
dagens sträckning mellan Bronserud och Gullspångs tätort 
medför buller och hög olycks risk gen om befi ntliga skymda 
utfarter. 

Kulturhistoriskt värdefulla vägar
► Kommunen ska verka för att Klass I-vägar ska bevaras. För 

dessa ska gälla att inga åtgärder som kan medföra föränd-
ringar av vägens egenskaper och särdrag, inklusive vägkrop-
pens utseende, til låts. Klass I-grusvägar ska bibehållas som 
grusvägar så långt det är möjligt. Beläggning bör en dast 
över vägas under förutsättning att åtgärden inte innebär 
förändring av vägkroppens höjd och bredd. Underhåll ska-
syfta till att bevara vägens egenskaper och särdrag. Vägom-
rådet ska skydd as från åtgärder som kan ha negativ inver-
kan på vägens karaktär. Värdefulla objekt i väg om rådet be-
varas.

► Kommunen ska verka för att Klass III-vägar endast utsätts 
för varsamma vägombyggnader och att ge nuina äldre drag-
ningar och passager värnas. Hänsyn och varsamhet ska visas 
vägens, väg om råd ets och väglandskapets särdrag.

9.4   Kollektivtrafi k
Aktörer
Västtrafi k ombesörjer kollektivtrafi ken inom Gullspångs 
kommun och mellan kommunerna i Västra Götalands-
regionen. Swebus trafi kerar även kommunen med lång-
färdsbussar. Till viss del bidrar kommunen med fi nansier-
ing en av den lokala kollektivtrafi ken.   

I den trafi k försörjningsplan som Västtrafi k årligen 
antar ska bl.a. åtgärder för handi kapp anpass ning av tra-
fi ken redovisas. Kommunen anger de mest angelägna 
anpassningsbehoven inom kom mun ens område. 

Västtrafi k ansvarar för driften av kollektivtrafi kens 
infrastrukturanläggningar, t.ex. stationer och hållplat-
ser. Infra struk turfrågor har organiserats i en särskild av-
delning hos Västtrafi ks moderbolag. 

Även den enskilde är aktör inom kollektivtrafi ken. 
Genom att minimera det egna bilresandet och istället 
färdas på ett miljövänligare sätt skapas förutsättningar 
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för en långsiktigt hållbar utveckling. 
Även samåkning är en form av kollektivtrafi k. För 

att bl.a. underlätta samåkning har Trafi kverket och 
Västtrafi k m.fl . startat hemsidan www.trafi ken.nu. 

Jämställdhet i trafi kplaneringen
Kvinnor använder bil i lägre utsträckning än män och 
är sålunda i högre grad beroende av en välfungerande 
kollektivtrafi k. Goda möjligheter till studie- och arbets-
pendling utjämnar sålunda skillnaderna mellan könen i 
fråga om möjligheter att arbeta på annan ort. 

Pendelparkering
För att underlätta bytet mellan egen bil och kollektivtra-
fi k fi nns pendelparkeringar vid bussterminalen i Gull-
spång (26 platser) och på torget i Hova (6 platser). F.n. 
(2011) utreds möjligheten att anordna pendelparkering i 
anslutning till Badängsparken i Otterbäcken. 

  Närtrafi k
De kommuninvånare som inte har acceptabel tillgång 
till vanlig kollektivtrafi k hänvisas till s.k. när trafi k. Två 
dagar i veckan, f.n. tisdagar och fredagar, fi nns möjlig-
het till tur- och returresor till Gull spång, Hova, Gård-
sjö, Otterbäcken och Skagersvik.

Turerna prissätts enligt Västtrafi ks ordinarie zontax-
or. Beställning av resa sker senast två timmar innan av-
gång. 

  Färdtjänst
Den som är bosatt i kommunen är berättigad till färd-
tjänst om vederbörande har avsevärda svårig het er att 
använda allmänna kommunikationer på grund av var-
aktigt handikapp. Färdtjänsten är ett kom p lement till 
lokaltrafi ken och förutsätter att socialnämnden beviljar 
färdtjänst. Den enskilde betalar enligt en fastställd taxa. 
Resterande del står kom munen för.

Ställningstagande
► Kommunen ska verka för att väderskydd byggs vid frekven-

terade hållplatser.
► Kommunen ska verka för att kollektivtrafi ken kan använ-

das av fl er, genom t.ex. tätare avgångar och sub  ven tionerade 
av gångar (avsnitt 5.4).

► Kommunen ska verka för att möjligheterna till arbetspend-
ling till  Kristinehamn förbättras. 

► Kommunen anser att det är angeläget att möjligheterna till 
arbets- och studiependling i Örebro bibehålls och förbätt-
ras. 

► Kommunen ska verka för en bättre samordning av tidtabel-
lerna över länsgränserna.

► Kommunen ska verka för en bättre samordning av taxorna 
över länsgränserna.

Reguljär linjetrafi k år 2011
Swebus Express långfärdsbussar Linje 801 Göteborg-Örebro (hpl i Hova)

Linje 839 Jönköping- Karlstad (hpl i Otterbäcken och Gullspång)
Västtrafi ks landsbygdstrafi k Linje 501 Hova- Töreboda

Linje 502 Gullspång- Mariestad
Linje 512 Gårdsjö-Hova-Mariestad
Linje 520 Gullspång-Hova-Gårdsjö

 Värmlandstrafi ks landsbygdstrafi k Linje 503 Gullspång-Kristinehamn
Tågtrafi k på  Kinnekullebanan Linje 63 Göteborg-Herrljunga-Hova-Gårdsjö-Hallsberg-Örebro
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9.5  Sjöfart
Otterbäckens  hamn
Gullspångs kommun äger 13,1  av aktierna i  Väner-
hamn AB, som bl.a. äger och förvaltar hamnen i Ot ter-
bäcken. Kajlängden i Otterbäcken är totalt 600 m och 
till hamnen hör bl.a. 100 000 m2 asfalterade upp lagsytor 
och 7 000 m2 hamnmagasin. Under 2007 omsattes ca 
340 000 ton i hamnen där största enskilda godsslaget 
är zinkslig följt av glasskärv och blyslig. Otterbäckens 
hamn har tidigare fungerat som oljehamn, men för när-
varande (2011) förekommer ingen sådan trafi k.

Framtidsutsikter
Ambitionen att gynna järnvägstrafi ken nationellt kan 
medföra minskad konkurrenskraft hos insjö- och kust-
sjöfarten. Detta påverkar direkt vänersjöfarten och beslu-
ten hos det fåtal stora transport köp are som utgör ryggra-
den i trafi ken. Vänersjöfarten är ständigt hotad, men det 
fi nns också krafter – både re gionalt och nationellt – som 
verkar för att den skall fortleva. En viktig faktor är den 
land bas erade in fra strukturen i hamnanläggningen, men 
även i anslutande vägförbindelser. Båda är mycket kapi-
tal intensiva och beroende av lokala, regionala och natio-
nella beslut. En regional samsyn är därför av avgörande 
betydelse för vänersjöfartens framtid. 

För hamnens status som riksintresse, se avsnitt 6.5. 
För sjöfarten som miljörisk, se avsnitt 8.7.

Ställningstagande
► Kommunen anser att  vänersjöfarten är viktig för regionen. 

Kommunen ska därför verka för en po si tiv utveckling för 
sjöfarten och hamnen i Otterbäcken.

9.6 Tele- och d atakommunikation
IT-trafi k
Det senaste decenniet har inneburit en enorm utveck-
ling för datakommunikation. Sedan några år till baka är 
förbindelser till  internet till gäng ligt också för den en-
skilde. Sannolikt är utvecklingen på detta område ännu 
bara i sin linda, vilket kom mer att ställa betydligt större 
krav på kapacitet och till gäng lighet i framtiden. 

 Svenska Kraftnät har fått statens uppdrag att koppla 
samman alla huvudorter i Sveriges kommuner med ett 
fi berkabelnät. På sikt kommer sannolikt merparten av 
all trafi k att ske via fi berkabel, eftersom denna teknik er-
bjuder mycket hög kapacitet. Utvecklingen pekar också 
mot att samma infrastruktur kommer att användas för 
alla slags förbindelser, oavsett om det är data- eller tele-
trafi k. 

  Kommunen äger tillsammans med CSIT AB och 
Mariestads och Töreboda kommuner bolaget Vadsbo-
Net AB som driver ett bredbandsnät i de tre kommuner-
na för att därigenom ge företag och privatpersoner möj-
lighet till en fast uppkoppling mot Internet. 

Bredband saknas idag i telestationerna i Delebäck, 
Smedsbolet och Siggarud. Bredband kan där bara erbju-
das via satellit och i vissa fall via 3G-telefoni.

Teletrafi k
Under 2008 uppmärksammades att TeliaSonera AB för 
vissa områden har slutat att förnya koppartråden i ac-
cessnätet när denna behöver ersättas. Istället vill bolaget 
ersätta den fasta telefonen med s.k. fastmobiler. 

Post- och telestyrelsen utreder f.n. hur tillgången till 
telefoni ska hanteras på längre sikt på landsbygden.  

Ställningstagande
► Kommunen ska verka för att det fi nns tillgång till bredband 

för alla fastboende inom kommunen.
► Kommunen anser att det är angeläget att accessnätet under-

hålls och förnyas vid behov och att s.k. fastmobil inte är ett 
accetabelt alternativ till fast telefon.
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Kapitel 10

 TEKNISK FÖRSÖRJNING

10.1  Vattenförsörjning 
Inledning
Kommunens ansvar för  vatten- och avloppshanter ing en 
regleras i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. 
I lagstiftningen behandlas  dricksvatten som livsmedel, 
vilket medför hårda kvali tets-, hygien- och säkerhets-
krav. Kraven har kontinuerligt skärpts och införandet av 
 miljöbalken har skärpt kraven på skydd av vattentäkter 
ytterligare.

Rent vatten utgör en av få livsnödvändiga produkter 
där kommunen är självförsörjande. Främst är det befi nt-
lig bebyggelse inom planlagt område som är ansluten till 
det allmänna VA-nätet.

Snålspolande wc-stolar, vattensnåla tvätt- och disk-
maskiner, recirkulation av vatten i processer och allmän 
återhållsamhet har medfört att vattenförbrukningen 
lång samt har minskat. Detta kommer för modligen att 
fort sätta efterhand som nya vattenbesparande produkter 
in förs. Den nuvarande befolk nings  utveck lingen i kom-
munen kommer medföra att vattenkonsumtionen mins-
kar ytterligare. 

Verksamheten omfattas av miljömålet om Levande 
sjöar och vattendrag (avsnitt 5.11) samt Grund vatten av 
god kvalitet (5.12).

 Aktörer
Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig för vattenförsörj-
ningen inom de verksamhetsområden som re do visas på 
sidan 117. Inom dessa områden svarar kommunen även 
för brandvattenförsörjningen åt räddningstjänsten. Det-
ta ansvar omfattar bl.a. brandpostnät och branddam-
mar. MTG Kommunalteknik ansvarar för drift, un-
derhåll och nyinvesteringar. Den enskilde an svar  ar för 
försörjningen av vatten utanför kommunens be tjän ings-
om råden. Miljö- och byggnadsförvaltningen bidrar med 
till syn, provtagning och analys. 

Enskilda  vattentäkter
Tillgången på grundvatten är god inom större delen av 
kommunen, undantaget området runt Bråta, Gullspång 
och Nunnestad (se avsnitt 7.15). Enskilda brunnar för-
sörjer därför större delen av lands bygd en med vatten.

Kommunala  vattentäkter
Det fi nns idag tre kommunala vattentäkter i kommu-
nen. Hova försörjs genom  Lokaåsen,  Skagern för sörjer 
Gullspång, Otter bäck en och Skagersvik medan  Gårdsjö 

försörjs genom en bergvattentäkt, be stå ende av två djup-
borrade brunnar (125 m). I samtliga vattentäkter kan ut-
taget ökas om behovet skulle förän dras. 

Dagens försörjningssituation är mycket känslig för 
störningar eftersom  reserv vatten täkt er saknas, vilket på-
pekas i den riskanalys som genomfördes 2004.  Ytvatten-
täkter är alltid känsliga för ut släpp och kan dessutom 
påverkas av ogynnsamma alg blom  ningar. Lokaåsen är 
bättre skyddad, men en trafi kolycka i närheten av vat-
tentäkten kan få allvarliga konsekvenser (avsnitt 7.14). 
Åsens be skaff enhet gör dessutom att föroreningar och 
utsläpp kan spridas långt och dessa är dessutom myck et 
svåra att sanera. Exempel på sådana utsläpp är utläck-
ande köldmedium (ofta HFC, ammoniak eller butan) 
från när ligg ande berg  värme an lägg ningar eller läckage 
från villatankar med olja. Kommunen saknar även al-
ternativa distributionsvägar, t.ex. mobila cistern er, om 
lednings nät et skulle förorenas eller slås ut av andra skäl. 
(För farligt gods, se avsnitt 8.12.)

Lokaåsens goda vatten är riksberömt. Vattnets hård-
hetsgrad är neutral. Skagern är en förhållan de vis närings-
fattig sjö, vilket bidrar till en hög vattenkvalitet. Sjöns 
vatten är mjukt. Vattnet i Gårdsjö grän sar till hårt. 

 Vattenverk, reservoarer och  ledningsnät
Till respektive vattentäkt hör ett vattenverk. 

Vattenverket som försörjs av Skagerns ytvattentäkt 
är be läg et i  Skagersvik, varifrån vattnet pump as direkt 
ut på nätet efter behandling. För tryckstegringen svar ar 
två pumpar, där vattentornet vid Rynn ingsmysten en-
dast svarar som »motvikt«. Denna mot vikt svarar även 
som reservoar med en volym på 600 m3. Råvattenintaget 
är beläget 1,5 km ut i Skag ern på 23 m djup. 

Även ledningsnätet i Gårdsjö är tryck satt genom 
pumpning, men här fi nns vattenreservoaren i vattenver-
ket.

Tidigare har det varit svårt att hålla ett jämnt vatten-
tryck i Hova, men sedan vattenverket försetts med nya 
pumpar har situationen förbättrats betydligt. De planer 
som tidigare fi gurerat om att upp föra ett vattentorn för 
att hålla ett konstant tryck har därigenom kunnat skrin-
läggas. Efter att vattnet pumpas upp ur två brunnar fi l-
treras vattnet, varpå vattnet distribueras ut på nätet. Re-
servoaren fi nns i vattenverket.

De kommunala ledningsnäten är väl utbyggda inom 
betjäningsområdena och består av ca 70 km led ningar, 
men stora delar av led ningsnätet börjar bli gammalt vil-
ket kommer att medföra stora fram tida kostnader. 
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Vattentornet vid Rynningsmysten

   Vattenskyddsområden
För Lokaåsens vattentäkt fi nns ett förslag till skyddsom-
råde med tillhörande föreskrifter utarbetat (sedan 1990). 
Skyddsom råde har även utretts för den kommunala vat-
tentäkten i Gårdsjö. F.n. (2011) saknas även skyddsom-
råde för Skagern. På kartan på sidan 119 redovisas före-
slagna skyddsområden. 

Skyddsområden fastställs av Länsstyrelsen, men se-
dan miljöbalken infördes har nu även kom mun en möj-
lighet att fastställa skyddsområden. Eftersom fastställan-
det medför inskränkningar i mark an vänd ningen är det-
ta ofta förenat med kostnader. 

Ställningstagande
► Kommunen ska förse de boende inom  betjäningsområdena 

med gott och friskt dricksvatten. Ro busta system utan drift-
störningar ska utvecklas för vattenförsörjningen.

► Kommunen ska under planperioden överväga åtgärder för 
att höja omsättningen inom vissa delar av ledningsnätet för 
att upprätthålla vattenkvaliteten.

► Reservvattentäkter ska utvecklas till befi ntliga kommunala 
vattentäkter.

► Anläggningar som medför föroreningsrisk ska inte tillåtas 
inom upprättade förslag till vatten skydds  om råden.

► För att säkra den framtida vattenförsörjningen inom de 
kommunala betjäningsområdena ska un d er måliga delar i 
ledningsnätet bytas i samband med annat underhållsarbe-
te.

► Kommunen ska verka för att skyddsområden för vattentäk-
terna i Hova och Gårdsjö fastställs. Eft er som förslagen ut-
arbetades innan miljöbalken infördes anser kommunen att 
Länsstyrelsen ska fastställa områdena och även stå för kost-
naderna. 

10.2  Avloppshantering
 Bakgrund
 Avloppssystemen i Hova och Gullspång började anläggas 
under 1950-talet. Inledningsvis släpptes av loppsvattnet 
från ledningsnätet ut i närmaste recipient, men efter-
hand som vattentoaletter blev stand ard blev förorening-
arna betydande, och insikten växte om att det fanns ett 
behov av rening av av lopps vattnet.

När nuvarande  reningsverk anlades under 1950-talet 
bestod reningen till största delen av slam av skiljning och 
sedimentering. På 1980-talet byggdes reningsverken ut 
med s.k. biologisk och kemisk rening. Med  bio logisk re-
ning avses att biologiska föreningar bryts ner med hjälp 
av bakterier och mik ro  organ ism er. För närvarande ut-
reds om vattnet även ska fi ltreras, främst för att reducera 
före komst en av fosfor och kväve.

Reningsprocessen förnyas och förbättras ständigt i 
takt med att nya tekniska landvinningar gen om förs och 
genom ökade krav på rening. Därmed följer också be-
hovet av nya investeringar. Invester ingsbehovet påverkas 
också av att den maskinella utrustningen förslits snabbt 
trots bra underhåll, vilket gör att livslängden begränsas 
till 15-20 år.

Sedan 2005 är det förbjudet att deponera  slam,  latrin 
och gallerrens. Hur detta avfall ska hanteras i framtiden 
måste bli föremål för en särskild utredning, företrädesvis 
i en ny avfalls poli cy.

 Aktörer
Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig för avloppshan-
teringen inom de verksamhetsområden som re do visas 
på sidan 119. MTG Kommunalteknik ansvarar för drift, 
underhåll och nyinvesteringar. Anordnande och skötsel 
av av lopp utanför de kommunala betjäningsområdena är 
den enskildes eget ansvar. Anmälan/ansökan för anlägg-
a nde av enskild  avloppsanläggning görs till miljö- och 
bygg nadsnämnden, som ock så har tillsynsansvar över 
ren ingsverket i Gårdsjö. Länsstyrelsen är  tillsynsmyndig-
het för verken i Hova och Gullspång.

 Anläggningar 
De kommunala avloppsreningsverken i Hova, Gull-
spång och Gårdsjö beräknas betjäna (år 2008) ca 1800, 
2000 respektive 200 PE (personekvivalenter). Måttet är 
en uppskattning på hur många som använder verken 
och inkluderar de hushåll som inte är anslutna till det 
kommunala nätet men som tömmer slam i Hova-verk-
et. Dessutom är verksamheter som industri, vårdanlägg-
ningar, skolor m.m. anslut na. Totalt hanter ade de kom-
munala reningsverken 625 000 m3 avloppsvatten under 
2008, eller ca 1700 m3/dygn. Av lopps vattnet i Otterbäck-
en pump as till reningsverket i Gullspång genom en över -
för ings led ning. Reningsverket i Gullspång hanterar även 
avloppsvatten från Storön. 

För att främja laxen i  Gullspångsälven höjs pH-vär-
det i det utgående vattnet från reningsverket i Gull spång 
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genom att tillsätta  kalk. 2008 användes 105 ton kalk. 
Restprodukten från reningsprocessen kallas  slam. 

Till detta tillsätts kalk (och kallas då »kalkstabiliserat 
slam«) och därefter kan slammet återföras till jordbruks-
marken för att sluta kretsloppet. 

Vattnet från reningsverket i Gullspång leds ut i Gull-
spångsälven, medan verken i Hova och Gård sjö har  Ho-
vaån som recipient (mottagare). 

 Ledningsnät,  spill- och dagvatten
 Avloppsnätet består dels av spillavloppsledningar, som 
tar hand om avloppsvatten från hushåll och industri-
er m.m., dels av dagvattenledningar som omhändertar 
regn- och dräneringsvatten. Totalt fi nns ca 50 km av-
loppsledningar och ca 38 km dagvattenledningar. 

Avloppsledningsnätet är av olika material, storlek 
och åldersstruktur. Underhållsbehovet är betyd ande ef-
tersom stora delar av nätet är ålderstiget, men standar-

anrikas i en gemensam recipient. Andra sätt kan vara att 
bygga reningsanläggningar för dagvattnet. 

Flera faktorer styr metodvalet, exempelvis föroren-
ingsgraden, markförhållanden och tillgång på mark för 
dagvattenanläggningar etc. En annan viktig åtgärd är 
att sopning av gator prioriteras. En hel del föroreningar 
ansamlas i gatusanden och om de inte sopas upp tillräck-
ligt snabbt, spolas sanden och partikelbundna föroren-
ingar ut med dagvattnet.

 Kapacitet
Den kapacitet som fi nns f.n. (2011) beräknas vara till-
räcklig under planperioden. Utöver kontinuerligt un-
derhåll bör investeringar göras för att optimera driften, 
t.ex. datadrift istället för manuell drift.

Enskilda  reningsanläggningar
De invånare som inte är anslutna till kommunalt re-
ningsverk ska ha en egen reningsanläggning, be stående 
av en  trekammarbrunn för slamavskiljning samt någon 
form av  infi ltrationsanläggning för den biologiska re-
ningen. Reningsgraden på dessa anläggningar är dock 
betydligt sämre än på de kommunala reningsverken. 
Därför bör så många enskilda avlopp som möjligt an-
slutas till det kommunala avloppsnätet. (Att förbud mot 
utsläpp av avloppsvatten gäller i ett område söder om 
Gårdsjö framgår av avsnitt 7.15.)

Miljö- och byggnadsnämnden genomför f.n. (2011) 
en  avloppsinventering, där enskilda reningsanläggningar 
in venteras för att kartlägga anläggningar som inte upp-
fyller gällande krav. Målet är att samtliga an lägg ningar 
skall byggas om till godtagbar standard. 

Miljömålet om Ingen övergödning (avsnitt 5.10) stäl-
ler krav på att minst 95  av all fosfor skall renas eller att 
utgående vatten får innehålla högst 0,3 mg totalfosfor/l 
som årsmedelvärde.

Ställningstagande
► Kommunen ska verka för att rena avloppsvattnet ytterliga-

re. Kommunen ska även verka för att sepa rera dagvattnet 
från spillvattnet, i de fall dräneringen är ansluten till spill-
vattennätet.

► Kommunen ska överföra enskilda avlopp till det kommuna-
la avloppsnätet där det är praktiskt möjligt (avsnitt 5.10).

► Utbyggnad för permanent- eller fritidsboende som kräver 
detaljplan förutsätter gemensamma avloppslösningar där 
renings grad en motsvarar de kommunala reningsverken.

► Enskilda avloppsanläggningar ska lokaliseras så att hante-
ringen inte utgör någon risk för befi ntliga vattentäkter.

► Kommunen ska ta fram en dagvattenplan för Hova, för att 
minska föroreningarna i Hovaån.

► Kommunen ska fram en strategi för arbetet med att åtgär-
da avloppsanläggningar i de fall där en anslutning till det 
kommunala VA-nätet inte är möjlig. Fastigheter som inte 
har en godtagbar av lopps lösning ska åtgärdas senast år 2015 
(avsnitt 5.10). 

den på ledningsnäten hålls under upp sikt med bl.a. TV-
inspektioner. MTG Kommunalteknik har dessutom ett 
kontinuerligt program för utbyte, reno ver  ing och upp-
gradering av nätet.

De mest förekommande problemen är inträngande 
trädrötter och inläckage i de äldre systemen som ligger 
under grundvattenytan, vilket medför ökad belastning 
på avloppspumpstationer och ren ings verk. 

 Dagvattnet släpps idag till stora delar ut orenat i när-
maste recipient. Vatten från gångytor, lekytor etc. inne-
håller endast obetydliga mängder föroreningar, medan 
vatten från vägar, industriområden och andra förorena-
de ytor kan vara kraftigt förorenat. 

Myndigheternas krav på dagvatten kan förväntas 
öka i framtiden. Det eff ektivaste sättet att få ett rent 
dagvatten är att inte smutsa ner det: att stoppa förore-
ningarna redan vid källan ger dessutom bäst miljöeff ek-
ter i övrigt.  

Det fi nns olika möjligheter att omhänderta dag-
vatten på ett miljövänligt sätt, t.ex. genom lokalt om-
händertagande (s.k. LOD), vilket innebär att dagvatt-
net tas om hand i närområdet så att inte för oreningarna 

Avloppsreningsverket i Gullspång
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10.3   Avfallshantering
Problemkomplex
Enorma mängder avfall produceras årligen av hushål-
len och industrin (verksamheter). Det moderna väster-
ländska konsumtions samhället har inneburit att avfalls-
mängderna har ökat be tydligt i omfattning. 

Från en tidigare tolerant syn på  deponering av av-
fall har samhället genom lagstiftning, miljömed vet enhet 
och opinion strävat efter att dels minska avfallsmängd-
en, dels öka den volym som återvinns. Ekonomiska driv-
krafter har främjat återvinning inom industrin, men det 
är först på senare år som återlämning av tidningar, glas, 
tomburkar etc. har fått uppmärksamhet och acceptans 
bland hushåll en.

Det är lätt att fokusera på hushållsavfallet, men detta 
är endast en mindre del av avfallspro blem a tiken. Indu-
stri, handel, jordbruk samt bygg- och anläggningssek-
torn genererar betydligt större av falls mängder.

Förändringar av avfallssystemet kommer sannolikt 
att bli ett nyckeltema i framtiden, där omställ ning en till 
ett hållbart samhälle sannolikt kommer att förorsaka 
både kostnader och protester och dess utom inkräkta på 
den enskildes livsföring.

Av förordning (2001:512) om deponering av avfall 
följer att deponi av organiskt material förbjöds 2005. Se-
dan 2010 får vissa saker inte förbrännas. 

 Aktörer
Kommunen har tidigare haft ansvaret för i stort sett 
all avfallshantering (det s.k. kommunala renhåll nings-
monopolet), men en förskjutning sker nu successivt mot 
andra aktörer.  

Riksdagen har beslutat att  producentansvar ska gälla 
för förpackningar, vilket innebär att det är pro ducenten 
som ansvarar för förpackningarna. Huvudsyftet med 
producentansvaret är att åstad kom ma en miljöanpass-
ning av produktionen och en meningsfull materialåter-
vinning. Producent an svar kommer successivt att införas 
för allt fl er varugrupper. 

Verksamheter och enskilda har också ett ansvar, bl.a. 
för att  utsortering sker av far ligt avfall och sådant avfall 
som omfattas av producentansvar.  Förpackningar och 

tidningar, som omfattas av det så kallade producentan-
svaret, ska lämnas vid nå gon av de utplacerade återvin-
ningsstationerna. Ett fungerande insamlingssystem ut-
gör en förut sätt ning för att producenterna ska kunna få 
tillbaka sina uttjänta produkter. Detta ger incitament 
för att utveckla mer miljöanpassade produkter och byg-
ga upp en eff ektiv materialåtervinning.

Kraven på ökad sortering av avfallet vid källan kom-
mer att ställa ökade krav på utrymmen i både bostads- 
och verksamhetsområden och på allmänna platser.

Eftersom bestämmelserna inom avfallssektorn för-
ändras kan det vara svårt för framför allt företag att veta 
vad som gäller för just deras avfallsfraktioner. Här kan 
den kommunala organisationen bidra med information. 
Även hushållen är en viktig målgrupp och kommunen 
informerar hushållen om gällande avfallsregler, bl.a. ge-
nom den s.k. miljöalmanackan som Agenda 21 m.fl . till-
handahåller. 

Sedan april 2008 samverkar kommunen inom av-
fallsområdet med Mariestads kommun. Samverkan sker 
genom en gemensam nämnd.

Mål
I nu gällande avfallsplan, antagen den 22 februari 2010, 
redovisas följande mål för verksamheten:

• Kommunal verksamhet är ett föredöme
• Avfallsfrågor är en viktig del i tillsynen
• Arbetsmiljö är en viktig aspekt i all avfallshantering
• Taxan stimulerar till ökat engagemang
• Det är lätt att sortera och ta hand om sitt avfall
• Slam från reningsverk är en tillgång

 Anläggningar
En av drivkrafterna bakom förändringen är behovet att 
uppfylla målen i EU:s  direktiv om  deponier. Detta inne-
bär en stegvis minskning av nedbrytningsbart avfall i 
medlemsländerna. Målet för hus hålls avfall innebär att 
minst 30  ska återvinnas år 2010 och 33  år 2015. 

Brännbart avfall och hushållsavfall bränns i Lidköp-
ings värmeverk. 

Deponi skedde tidigare vid  Odenslund där bl.a. 
bygg-, rivnings- och hushållsavfall deponerades under 

Återvinningsstationen i Gullspång
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 Fjärrvärme
Vid vårdcentralen i Gullspång fi nns en fj ärrvärmean-
läggning som drivs med fastbränsle ( pellets). Utöver 
vårdcentralen och kommunhuset försörjer anläggningen 
även bebyggelsen på Blå bärs-, Enbärs- och Lingonvägen 
med fj ärrvärme.

För ställningstagande om utbyggnad, se avsnitt 5.5.

  Geotermisk energi
På grund av ökade energikostnader har det blivit allt 
vanligare för framför allt villaägare att installera värme-
pumpar med berggrunden, omgivande mark, grund- el-
ler ytvatten som värmegivare. Många system använder 
sig av ett cirkulerande kylmedium som har negativa mil-
jöeff ekter vid läckage. Tekniken kräver regelbunden till-
syn.

Gullstensskolan och Läkarstationen i Hova värms 
delvis med bergvärme.

Bioenergi
Så länge inte mer biomassa förbrukas än vad som hin-
ner växa upp så är bioenergi en förnyelsebar och uthållig 
energikälla. Det är dock viktigt att aska som blir över 
vid förbränningen återförs till naturen. Exempel på bio-
bränslen är energiskog, energigräs, oljeväxter, halm, ved 
och biprodukter från skogsindustrin. Även metangas, 
rötgas och torv brukar räknas som biobränslen. 

Biobränsleanläggning ar fi nns installerade vid bl.a. 
Mogården och Regnbågsskolan.

 Olja
Flera kommunägda fastigheter värms fortfarande upp 
med olja. 

åren 1963-2008. Ytan omfattar ca 5,5 hektar men depo-
nin upphörde 2009 efter ett länsstyrelsebeslut. Deponi-
fraktioner körs idag till Rödjornas deponi i Skara. På 
Odenslund fi nns en återvinningscentral för återvin-
ningsmaterial och farligt avfall. Här lämnas också vitva-
ror, trä, möbler och däck. 

Nedlagda deponier fi nns i Otterbäcken, Gårdsjö och 
Hova. Dessa redovisas på kartan på sidan 119. 

Insamling av återvinningsbara material sker genom 
återvinningsstationerna i Otterbäcken, Gull spång och 
Hova. Dessa töms av auktor i serade transportörer. Sta-
tionerna står på kom  m un  al mark men ägs av förpack-
ningsinsamlingen. Kommunen sköter dock tillsyn och 
ren håll ning runt åter vinn ings stationerna. 

Deponering av avfall har nyligen belagts med en ny 
skatt vilket sannolikt kommer att resultera i att avfall 
sorteras, återvinns och återanvänds i en betydligt större 
omfattning än tidigare. 

Komponenter i fordon kommer att miljömärkas i allt 
större omfattning i enlighet med  EU-direktiv. Dessa ut-
tjänade komponenter måste omhändertas under ordna-
de förhållanden i bildemonterings an läggningar. I dags-
läget fi nns inga auktoriserade anläggningar inom kom-
munen.  

Ställningstagande
► Nedlagda deponier ska inte exploateras.
► Den kommunala organisation ska regelbundet förse företag 

och företag med  information om avfallsfrågor.
► Kommunen ska verka för att allt hushållsavfall sorteras så 

att biologiska restprodukter kan tas om hand (avsnitt 3.3).
► Kommunen ska verka för att återvinningen av industriav-

fallet ökar (avsnitt 3.3).

10.4  Energiförsörjning 
Allmänt
Den samlade energiförbrukningen i kommunen beräk-
nas till ca 250 GWh/år, vilket motsvarar ca 46 MWh/
person och år (år 2008). Om kommunens samlade ut-
släpp av växthusgaser fördelas per invånare är det ge-
nomsnittliga utsläppet ca 6,9 ton koldioxid/person och 
år (år 2006).

Största energianvändare är industrin med ca 120 
GWh, följt av transporter och hushållens använd ning.

Räknat i antal GWh tillförd energi för landet som 
helhet står  kärnkraften och  oljan för ungefär lika myck-
et, följt av   biobränslen (16 ) och  vattenkraft (11 ). 
Kol,  naturgas, värmepumpar och  vindkraft står för cirka 
7,5  av den totala mängden tillförd energi. 

 Elkraft
Huvudsaklig eldistributör inom kommunen är  Fortum 
Distribution AB, som numera äger  Gullspångs Kraft 
AB. Stamnätet för elkraft (220-400 kV) ägs av det stat-
liga aff ärsverket  Svenska Kraftnät AB. 

Produktion av elkraft inom kommunen sker huvud-
sakligen i  vattenkraftstationen i Gullspång. Nuvarande 
kraftverk i  Gullspångsälven togs i drift 1971, har en eff ekt 
på 40 MW och en med el års produktion på 95 GWh. 

I kommunen förbrukas ca 70 GWh elenergi per år. 
För skyddsavstånd vid ledningar, se avsnitt 8.10.
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Verksamhetsområden för VA, nedlagda deponier samt 
föreslagna skyddsområden för vattentäkter

Kommunalt verksamhets-
område för VA

Föreslaget skyddsområde för kommunal vattentäkt

Nedlagd deponi



120

10

Vision 2020

 Solenergi
Bortsett från kärnkraft och geotermisk energi är all en-
ergi omvandlad solenergi. Av praktiska skäl brukar sol-
energi avgränsas till följande »direkta« metoder:

• Passiv solvärme innebär att byggnaden i sig fångar 
upp och behåller solenergin på ett eff ektivt sätt, t.ex. 
genom stora fönsterytor mot söder, isoleringsåtgär-
der etc.

• Solfångare innehåller (vanligtvis) vatten som värms 
upp av solstrålarna.

• Solceller omvandlar solenergin till elektricitet. Att 
framställa el från kiselceller är idag ca 10 gånger dy-
rare än konventionell el och därför inte lönsamt där 
det fi nns ett utbyggt elnät. Utveckling av tekniken 
pågår emellertid.

Dessutom är följande uppvärmningsformer indirekt be-
roende solen:

•  Ytjordvärme är ett sätt att med  värmepump ta tillvara 
solens uppvärmning av markytan. 

•  Luftvärme utnyttjar också värmepumpsteknik, men 
använder istället energin i luften.

För småhusägare kan solvärme redan idag vara ett lön-
samt och miljövänligt alternativ till olja och el. Idag har 
ca 10 000 småhus i Sverige någon form av solvärme. F.n. 
beviljas bidrag för installation av  solfångare och  solcel-
ler (år 2011).

 Vindkraft
Vindkraften är en påfallande ren energikälla. Den till-
förda energin är gratis och outsinlig och energin kan 
dessutom inte nyttjas på något annat sätt. Påverkan på 
miljön är mycket begränsad, även om vindkraftverk kan 
generera störningar i form av buller och skuggverkan. 
Verkens påverkan på land skaps bilden måste också be-
aktas vid en utbyggnad liksom att konfl ikter kan uppstå 
med bl.a. fågellivet.

Vindkraften ger visserligen en ojämn produktion, 
men i kombination med andra energikällor utgör vind-
kraften ett värdefullt tillskott.

Under 2008 pekade  Energimyndigheten ut områden 
av riksintresse för s.k. vindbruk. Några sådana riksin-
tressen fi nns inte utpekade i Gullspångs kommun. 

Sedan några år tillbaka diskuteras en omfattande ut-
byggnad av vindkraften i kommunen. Med tanke på den 
stora omgivningspåverkan vindkraften har är det ange-
läget att kommunen planerar för hur denna utbyggnad 
ska gå till. 

För att samordna planeringen har kommunstyrelsen 
beslutat att kommunen ska utarbeta en gemensam  vind-
bruksplan tillsammans med Mariestads och Töreboda 
kommuner i syfte att få en helhetssyn på hur vindkraf-

Vindkraftverket i  Blekviken

ten ska utvecklas i MTG-kommunerna. Detta doku-
ment kommer sedan att utgöra ett s.k. tematiskt tillägg 
till Vision 2020. Dokumentet kommer enligt upprättad 
tidplan sannolikt att kunna antas av Kommunfullmäk-
tige samtidigt som Vision 2020. 

Motivet till att inte inkludera ställningstagandena 
om vindkraft i Vision 2020 är huvudsakligen att vind-
kraftfrågan är så viktig att den behöver diskuteras in-
gående. 

Ställningstagande
► Kommunen ska utreda möjligheterna att genomföra en om-

ställning från oljeeldad värme till alter na tiva bränslen i 
kommunens fastigheter i Hova.

► Kommunen ska genom   energirådgivare sprida informa-
tion om energikällor som minskar klimatpåverkan, t.ex.   sol-
fångare och   pelletspannor, och hur man kan spara energi (se 
avsnitt 5.4).
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Kapitel 11

 BEFOLKNING

11.1  Demografi , regionen 
Allmänt
 Västra Götalands län har drygt 1,5 miljoner invånare. 
 Göteborg är residensstad och drygt hälften av länets be-
folkning bor inom Göteborgsregionen. I förhållande till 
detta administrativa och demografi  ska centrum i länet 
ligger Gullspångs kommun perifert, vilket påverkar allt 
från möjligheter till spe cialistsjukvård till investeringar 
i det allmänna vägnätet. Istället är det  Skövde, Örebro 
och  Karlstad som är centralorter i de regioner som har 
störst betydelse för kommunen. 

Orter i närområdet
Folkmängden i de största tätorterna i kommun ens när-
het redovisas i tabellen till höger. Även den totala folk-
mängden i kommunerna redovisas. 

År 2005/2010 Tätorten Kommunen
 Falköping 16 000 31 500
 Karlskoga 27 500 29 500
 Karlstad 58 500 85 500
 Kristinehamn 18 000 24 000
 Kumla 13 000 20 500
 Lidköping 25 000 38 000
 Mariestad 15 500 23 500
 Motala 30 000 42 000
 Skara 11 000 18 500
 Skoghall 13 000 15 000
 Skövde 33 000 51 500
 Örebro 98 000 135 500
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11.2  Demografi , kommunen 
 Historisk utveckling
1 november 2010 hade Gullspångs kommun enligt SCB 
5309 invånare. Detta innebär   att kommunen har tap-
pat cirka 2000 invånare – eller drygt 37  – sedan 1950. 
Låga föd elsetal i kombination med hög utfl yttning har 
medfört en långsam nedgång, i synnerhet under perio-
den efter 1975 (diagrammet ovan). Den negativa tren-
den bröts under perioden 1988-94, delvis p.g.a. ett ökat 
barnafödande. I mitten av 90-talet började kurvan åter 
dala nedåt, återigen p.g.a. ökad utfl yttning och låga fö-
delsetal. 

Kommunen är dock ingalunda ensam om att tappa 
invånare. Sedan 1970-talet har närm are hälften av lan-
dets alla kommuner minskat i befolkning. 

 Nativitet och mortalitet
Barnafödandet låg relativt konstant fram till den topp 
som inträff ade i början av 90-talet. Därefter har antalet 
födda fallit relativt kraftigt. SCB:s prognos (redovisas 
ej) pekar inte på några dramatiska förändringar under 
den kommande tio årsperioden i förhållande till denna 
nivå, men det är svårt att bedöma det verkliga ut fallet. 
Erfarenhetsmässigt vet vi att utvecklingen på arbets-
marknaden har stor betydelse för om kvinn  or väljer att 
bli mödrar eller avstår: den trygghet som följer med ett 

arbete medför van ligt vis ock så ett ökat barnafödande.
Vid 1900-talets början låg fruktsamheten på drygt 4 

barn. Sedan 1930-talet är fruktsamheten be tyd ligt läg-
re och SCB:s långtidsprognos för hela landet pekar på 
att fruktsamheten i framtiden kommer att stabilisera sig 
runt 1,85 barn.

  Migration
För att kunna bedöma den framtida befolkningsut-
vecklingen måste även in- och utfl yttningen från kom-
munen beaktas. Statistik (som inte redovisas här) visar 
att många invånare lämnar kommunen efter gymnasie-
åldern, vanligtvis för att vidareutbilda sig eller för att 
söka arbete på annan ort. Som nämnts tidigare (avsnitt 
2.3) måste kommunen nå större framgång i arbetet med 
att försöka förmå dessa ung domar att återanvända efter 
studietiden. Vissa svårigheter kan emellertid uppstå när 
det gäller ung domar som till äg nat sig en mer specialise-
rad utbildning, efter som det huvudsakligen är den of-
fentliga sektorn inom kom munen som efterfrågar efter-
gymnasial utbildning, även om industrin i ökande grad 
efterfrågar sådan kompetens. 

I statistiken är utländska medborgare som be viljats 
uppehållstillstånd inkluderade;  fl yktingmot tagningen 
inom kommunen förklarar sålunda en del av 90-tal ets 
kraft  iga fl uk tuationer.
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 Åldersfördelning
Åldersfördelningen i Gullspångs kom mun skiljer sig nå-
got jämfört med riket. I åldersgruppen 0-20 år ser det i 
stort sett ut som i övriga riket. Det som skiljer är i viss 
mån andelen vuxen befolkning (20-64 år) där Gull-
spångs kommun har något mindre andel än i riket i öv-
rigt, i syn ner het i åldrarna 20-34 år. Även i gruppen äldre 
(65 år och därutöver) fi nns skill nad er, där kom  munen 
har en över rep res en ta tion jäm fört med övriga riket.

Fördelningen könsmässigt är relativt jämn mellan 
kvinnor och män. Det fi nns dock en större an del män i 
åldern 25-64 år, vilket kompenseras av att det fi nns något 
fl er kvinnor i ålders inter vallet 65 år och up påt.

 Befolkningsprognoserna för landet som helhet visar 
att andelen äldre kommer att fortsätta att öka i högre 
takt än den arbetsföra andelen av befolkningen. Gull-
spångs kommun skiljer sig inte i detta av seende från öv-
riga kommuner, även om förändringen tycks bli mer på-
taglig här. 

Basfakta
Folkmängden i kommunen har sjunkit under perioden 
1990-2010 och ligger nu stadigt under 6000 invånare. 
 Barnafödandet har under samma period minskat med 
knappt 40 barn per år och ligger sed an mitt en av 90-
talet mellan 30 och 50 barn per år. I kommunen bor, 
jämfört med riket, en lägre andel unga personer och en 
högre andel äldre. Bland barnfamiljerna kan man se att 
en högre andel har minst tre barn.

 Ekonomisk och  social trygghet
Den eftergymnasiala utbildningsnivån är låg jämfört 
med riket, medan andelen med gym nas i al ut bild ning 
ökar med tiden. 

 Medelinkomsten är lägre än riksgenomsnittet och 
jäm fört med övriga landet får invånarna sin försörjning 
i högre grad genom den off entliga sektorn.

 Socialbidragskostnaderna i kommunen har minskat, 
där ett trendbrott skedde 1998-99. 

Vad gäller   stöldbrottsligheten ligger kommunen över 
värdena för Skaraborg. Det oprovocerade våldet är inte 
särskilt utbrett. De  våldsbrott som sker i kommunen är 
huvudsakligen provocerat våld och inträff ar van ligt vis 
i samband med fester där off ret och förövaren känner 
varandra. Detta medför att anmälningsbenägenheten är 
låg. Av samma orsak fi nns det anledning att misstänka 
att mörkertalet är stort när det gäller  våld inom famil-
jen.

För uppgifter om arbetslöshet, se avsnitt 12.4.

Delaktighet och infl ytande
 Delaktighet och  infl ytande i samhället är kärnfrågor för 
en demokrati och anses även ha ett stort in fl yt ande på 
folkhälsan.  Valdeltagandet i kommunen – liksom i lan-
det i övrigt – betraktas som högt, där 84,7  av kommu-
nens röstberättigade deltog i  riksdagsvalet 2010 (jämfört 
med 84,6  för landet som helhet). I valet till  Europa-
parlamentet 2009 deltog 44,1  (jämfört med 45,5  för 
landet som helhet).

13  av befolkningen klassas som aktiva låntagare på 
kommunens  bibliotek.
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11.3  Folkhälsa 
Allmänt
Nedan sammanfattas innehållet i den folkhälsoprofi l 
som Hälso- och sjukvårdsnämnd Östra Skara borg har 
tagit fram. Folkhälsoprofi len innehåller statistik för 
Gullspångs kommun indelad efter ett antal områden 
som har betydelse för människors hälsa och välfärd. Där 
så har varit möjligt har statistiken uppdaterats.
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Sunda och säkra miljöer
Under 2007  skaderegistrerades 400 invånare. Den do-
minerade skadeplatsen är bostad/bostadsområde. När 
det gäller barn som skadar sig är åldersguppen 13-19 mest 
drabbad. Generellt är det fl er pojkar än fl ickor som ska-
dar sig. 

I gruppen 65 år och äldre har andelen höftfrakturer 
halverats under en treårsperiod.

 Allergierna ökar i hela västvärlden. I förhållande till 
regionen i övrigt ligger emellertid Gullspång relativt väl 
till.

Trygga och goda  uppväxtvillkor
Barn och ungdomars  tandstatus är god, framför allt hos 
19-åringarna där tandstatusen ligger över snittet för Ska-
raborg.

Hela 77  av dem som erbjuds  föräldrautbildning 
väljer att delta.

En högre andel elever är behöriga till  gymnasiesko-
lan jämfört med riket som helhet (97  mot 89 ).

Arbetslivet
Över tid ökar de långa pågående sjukfallen i alla ålders-
grupper, där ökningen i gruppen män och kvinnor i ål-
dern 40-59 år är störst. Kostnaderna avseende  sjukpen-
ning och  rehab er sättning för grupp en kvinnor 16-39 år 
har ökat markant. Inom ålderskategorin 20-54 år ligger 
både män och kvinnor i Gull spångs kommun över riks-
genomsnittet när det gäller anmälda  arbetsskador.

 Levnadsvanor
Regionens kostnader för receptbelagda  läkemedel har 
ökat markant. Kostnaderna inom kommun en ligger ca 
26  högre än snittet i regionen. Under 2004 uppgick 

kostnaden till 3125 kr per kommun invånare. Bland de 
femton mest försålda preparaten (i kronor räknat) märks 
läkemedel mot depression, högt blodtryck och magbe-
svär.

Andelen  aborter ligger mycket lågt i förhållande till 
riket. 

I kommunen har antalet  klamydiafall ökat, men en 
bidragande orsak kan vara att det idag gene rellt sett tas 
mer prov än tidigare. Framför allt är det kvinnor som 
upptäcks med klamydia.

Att kvinnorna  röker i större utsträckning framgår av 
att andelen döda i  lungcancer ligger högt: 32,2 döds fall 
per 100 000 invånare jämfört med 25,2 för riket. Även 
för män är antalet fall högre: 54,8 jäm fört med 41,3. Här 
bör emellertid anmärkas att det handlar om enstaka fall 
i kommunen som räknats om för att kunna jämföras 
med statistiken för riket. Det statist iska underlaget är 
sålunda litet, något som gör det svårt att bedöma rele-
vansen i uppgifterna.

 Alkoholkonsumtionen är relativt hög bland kommu-
nens ungdomar, där 70  av fl ickorna i årskurs 9 anger 
att de dricker och av dessa har 39  varit berusade vid 
minst tre tillfällen. Motsvarande andel pojkar är 62 , 
varav 36  uppger att de varit berusade vid minst tre 
tillfällen. 

Ställningstagande
Som anges i avsnitt 3.3 ska

► kommunens  folkhälsoplan ligga till grund för all kommun-
al planering.

► de nationella folkhälsomålen (enligt avsnitt 2.1) även lig-
ga till grund för planeringen av den kom mun ala verk sam-
heten.

► kommunen höja kunskapen om folkhälsofrågor.

Idyll i Håhult på vägen mot Gårdsjö
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11.4   Bostäder 
 Bostadsförsörjning
 Hemlöshet förekommer i praktiken inte inom kommu-
nen. 

En viss omsättning på bostadsmarknaden förekom-
mer alltid: ändrade arbetsförhållanden skapar nya be-
hov, familjer får tillökning, ungdomar fl yttar hemifrån 
som en del av frigörelseprocessen, äldre sök er ofta en 
mindre bostad som är enklare att sköta etc. En fung-
erande bostadsmarknad måste därför kunna möta fl era 
olika behov.  

Ur denna synvinkel fungerar bostadsmarknaden 
inom kommunen relativt väl, där fördelningen mellan 
olika upplåtelseformer och bostäder i olika storlekar i 
stort svarar mot efterfrågan.

Utbudet av bostäder inom kommunen har sedan  
millenieskiftet varit större än efterfrågan, delvis p.g.a. 
av att befolkningen i kom mun en har minskat. Beho-
vet har emellertid även minskat p.g.a. minskade bo stads-
subventioner och hög ungdomsarbetslöshet. 

Den kommunala organisationen bedömer att ett 
nytt   seniorboende (eller  trygghetsboende) skulle kunna 
fylla ett viktigt behov, främst för att kunna ge äldre en 
ökad trygghet och möjlighet att bryta social isolering. 
Ett seniorboende underlättar dessutom för socialtjänsten 
att ge erforderlig service, utan att verksamheten kräver 
lika mycket resurser som ett särskilt boende. 

Hur seniorboendet ska etableras får utredas i särskild  
ordning. Med tanke på de kostnader som är förknippa-
de med att etablera ett nytt seniorboende kan det vara 
lämpligt att kommunen i första hand verkar för att en 
annan huvudman etablerar och driver seniorboendet. 

Som anges i avsnitt 3.2 är det svårt att beräkna det 
fram tida behovet av nya bostäder, men dagens för ut sätt-
ningar för bostadsproduktion och nuvarande efterfrå-
gan talar för att kommunen inte kom mer att ha några 
svårigheter att möta behovet inom ramen för befi ntliga 
utbyggnadsplaner. Den kommunala organisationen har 
pekat ut Otterbäcken som en lämplig plats för att etable-
ra ytterligare bostäder. 

 Boendekostnader
Kommunen saknar tillförlitlig statistik över boendekost-
naderna inom kommunen, men uppfattningen är ändå 
att invånarnas utgifter för boende torde ligga relativt 
lågt, både ur ett regionalt och nationellt perspektiv. Bo-
en de kostnaden torde sålunda ha en mycket begränsad 
in verkan på var människor välj er att bosätta sig inom 
kommunen, och de  segregationsproblem som kan härrö-
ras till boende kost nad erna – som återfi nns i andra delar 
av landet – torde jämförelsevis vara obefi ntliga. 

Det fi nns emellertid en tendens att kommunens låga 
boendekostnader attraherar människor som har svårt att 
klara sin försörjning på annat håll. De låga boendekost-
naderna kan sålunda generera ökade utgifter för social-
tjänsten.

 Permanent- och  fritidsboende
Sedan en tid tillbaka pågår en utveckling där människor 
i högre grad väljer att bo permanent eller und er större 
delen av året i fritidshus. Denna utveckling medför att 
den traditionella uppdelningen mellan områden med 
fritidshus respektive permanentboende till viss del upp-
hör. Utvecklingen på verk ar även övriga bostadsmarkna-
den (inom och utom kommunen) genom att »dubbelbo-
endet« upp hör, eller att efterfrågan ökar på mindre kom-
plementbostäder.

Som angivits i avsnitt 3.2 ska fritidsboendet koncen-
treras till befi ntliga områden för att undvika framtida 
belastningar på den kommunala ekonomin.

Som angivits i avsnitt 4.4 fi nns detaljplaner inom 
kommunens tätorter som medger utbyggnad av fl era nya 
bostadsområden. Nya bostadsområden kommer i första 
hand att koncentreras till Otterbäcken. 

Bostäder för äldre
Äldre har särskilda behov avseende bostäder. Dessa be-
handlas i avsnitt 11.6.

Ställningstagande
► Kommunen ska verka för att ett seniorboende eller trygg-

hetsboende etableras exempelvis i Otterbäcken, i egen regi 
eller med annan huvudman.

► Kommunen anser att nytillkommande bostäder på lands-
bygden i första hand ska lokaliseras till be fi nt lig bebyggelse 
med rimlig närhet till regelbundet trafi kerade vägar så att 
allmänna funk tioner som skolskjutsar, närtrafi k, sophämt-
ning, hemtjänst, postutdelning m.m. utan svårighet kan ut-
föras under hela året. 
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11.5   Sociala förhållanden 
PBL och den sociala miljön
 Plan- och bygglagen reglerar boendet och den fysiska 
miljön i övrigt. Bestämmelserna i lagen syftar till att 
– med beaktande av den enskilda människans frihet 
– främja en samhällsutveckling med jämna och goda 
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt håll-
bar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för 
kommande generationer. 

 Socialtjänsten
Enligt socialtjänstlagen ansvarar kommunen för social-
tjänsten inom sitt område. Socialtjänsten skall enligt lag-
en göra sig förtrogen med levnadsförhållandena i kom-
munen, medverka i sam hälls plan er ing en och – i sam-
arbete med andra samhällsorgan, organisationer, fören-
ingar och enskilda – främja goda miljöer i kommunen, 
informera om socialtjänsten, genom uppsökande verk-
samhet och på annat sätt främja förutsättningarna för 
goda levnadsförhållanden, svara för omsorg och service, 
upp lys ningar och råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp 
och annat bistånd till familjer och enskilda som be höv-
er det.

Utöver socialtjänstlagen (SoL) regleras verksamhe-
ten huvudsakligen av lagen om särskilt stöd och service 
(LSS), hälso- och sjukvårdslagen (HsL), lagen om vård 
av unga (LVU), lagen om vård av miss bruk are i vissa fall 
(LVM) och föräldrabalken.

Socialtjänsten är en obligatorisk uppgift för alla kom-
muner. Mer än en tredjedel av kommunens ut gifter – 
36,6  eller 88 mkr brutto (2009 års siff ror) – kan hän-
föras till socialtjänsten. Största delen av detta (61,2 ) 
utgörs av äldreomsorgen (avsnitt 11.6).

 Individ- och  familjeomsorg
Socialtjänstens individ- och familjeomsorg har till upp-
gift att ge stöd åt enskilda och familjer när be hoven inte 
kan tillgodoses på annat sätt.   Ekonomiskt bistånd, stöd 
åt barn och ungdomar som riskerar att fara illa och hjälp 
till personer med  drogproblem är centrala arbetsområ-
den. 

Under 2004 var
• 83 barn aktuella för utredningar och/eller insat-

ser inom  barn- och ungdomsvården (där 35 var asyl-
sökande)

• 29 vuxna aktuella för utredningar och/eller insatser 
inom vuxenvården

• 169 hushåll aktuella för ekonomiskt bistånd (social-
bidrag).

Individ- och familjeomsorgen är i hög grad beroende av 
den allmänna samhällsutvecklingen och den generella 
välfärdspolitiken. Utvecklingen på arbetsmarknaden, 
 socialförsäkringssystemens ut form ning och förhållan-
den inom skolan respektive barnomsorgen har stor be-
tydelse för verksamhet en.

Under det senaste decenniet har skillnaderna i lev-
nadsvillkor mellan såväl individer som grupper av indi-
vider ökat.  Klyftorna har blivit större mellan sysselsatta 
och arbetslösa, mellan bidragstagare och de som kan för-
sörja sig själva, mellan svenskar och  invandrare. Ojäm-
likheten i levnadsvillkor av speg las även när det gäller 
hälsoutvecklingen, där utsatta grupper löper större risk 
för ohälsa än de som lever under gynnsammare sociala 
förhållanden. Under senare år har framför allt den väx-
ande gruppen arbetslösa präglat verksamheten. 

Under individ- och familjeomsorgen sorterar även 
personer med olika former av  missbruk. Inom kommu-
nen (liksom i riket i övrigt) har uppskattningsvis 10  
missbruksproblem, men antalet som söker hjälp är be-
tydligt färre. Framför allt är det tjugotal kroniker och 
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ungefär lika många ungdomar som är föremål för insat-
ser från social tjänstens sida. 

Inriktningen inför framtiden är att i större utsträck-
ning klara olika typer av problematik i hem- och närmil-
jö. Samtidigt som det ekonomiska utrymmet minskar 
ställs krav på en större  individanpass ning. Detta medför 
behov av ökad samverkan med andra myndigheter, an-
höriga, föräldrar, intresse organi sationer och satsningar 
på förebyggande arbete.

Ambitionen att klara ut olika diagnoser i hem- och 
närmiljö kan skapa konfl ikter med grannar och närbo-
ende, i synnerhet i missbruksrelaterade fall, där omgiv-
ningen ofta uppfattar denna grupp som störande (vilket 
ibland är befogat men ofta bottnar i oro och misstänk-
samhet inför det okända).

 Handikappomsorg
Kommunen svarar för att  funktionshindrade får stöd i 
ordinarie boende eller, då detta inte är tillräck ligt, bo-
ende i  särskilda boendeformer. Kommunen har också 
ett ansvar för daglig sysselsättning och hälso- och sjuk-
vårdsinsatser i de olika boendeformerna. 

Verksamheten inrymmer per soner med betydande 
be gåv ningsmässiga ell er fys isk funktions nedsättning 
samt personer med psykiska störningar. Denna verk-
samhet har under se na re år genomgått stora förändring-
ar till följd av bl.a. ny lagstiftning och kommunalise-
ringar. Berörda män n iskor har ofta en lång bakgrund 
med vård inom stora institutioner. Utvecklingen har un-
der många år varit att bryta denna inriktning och istäl-
let erbjuda boende och vård i mindre enheter, för att öka 
kva liteten och den per son liga integriteten. 

Det beräknas att ca 1  av befolkningen har en  ut-
vecklingsstörning och att ungefär hälften av des sa är i 
behov av särskilda insatser från samhällets sida. För 
kommunens del motsvarar det ca 25 per son er.

Fysiskt funktionshindrade (från födseln eller efter 
skada/sjukdom i vuxen ålder) kräver ofta sär skild vård 
och rehabilitering. År 2004 fanns 63 personer under 65 
år med utvecklingsstörning eller fysiskt handikapp som 
be höver insatser från kommunen. 

Gruppen psykiskt funktionshindrade med behov av 
kommunala insatser uppgår f.n. till ett trettio tal perso-
ner. Inom detta område inkluderar socialtjänstens insat-
ser bl.a.  boendestöd,  dagvård och  trapp hus boende. 

Från gruppen psykiskt funktionshindrade måste 
gruppen med  psykiska problem särskiljas. Varje år gör 
social tjänsten insatser för mellan 30 och 50 personer 
med psykiska problem. En del av denna grupp har även 
missbruks rela terade problem ( dubbeldiagnoser). Denna 
grupp är särskilt svår att behandla eftersom dessa perso-
ner varken fungerar inom missbrukarvården eller psyk-
vården. 

 Kajaken i Gullspång fungerar som korttidsboende/
avlastning för ung dom ar. 

För tillgänglighetsfrågor, se avsnitt 13.8.

 Social  isolering
För fl era grupper, bl.a.  äldre, sjuka och arbetslösa, fi nns 
det risker för social isolering. Den  dagvårds- och fritids-
verksamhet som kommunen bedriver – bl.a. läsecirklar 
och bingospel – syftar delvis till att bryta social isole-
ring, även om kommunen inte har något uttalat ansvar 
på detta område (utöver att den fysiska planeringen ska 
syfta till att främja goda sociala förhållanden enligt vad 
som angivits ovan). Här har emellertid föreningarna i 
allmänhet och  pensionärsföreningarna i synnerhet en 
viktig roll. 

De geografi ska förutsättningarna gör att  bilberoen-
det är stort i kommunen, i synnerhet på lands bygden. 
Här uppstår särskilda problem – sociala och försörj-
ningsmässiga – för de som av ekonomiska eller andra 
skäl inte kan ha  bil eller körkort. Äldre kan här få hjälp 
genom hem tjän sten, medan familj er och ensamstående 
med svag ekonomi ofta tvingas fl ytta. Här fungerar  när-
trafi ken (avsnitt 9.4) som en viktig resurs.

Även barn och ung dom ar kan isoleras socialt, men 
här sörjer skolan ofta för viktiga kontakter med omvärld-
en. De frågor som i övrigt berör ungdomars behov av en 
stimulerande fritid – och som inte är relaterade till in-
divid-, familje- eller handikappom sorgen – behandlas i 
avsnitt 11.8.

 Utsatta grupper och områden
Inom kommunen saknas bostadsområden som är sär-
skilt utsatta ur social syn punkt, vilket är vanligt före-
kommande i större kommuner där grupper av socialt 
sårbara individer samlas inom samma om råd en, oftast 
p.g.a. lägre bostadskostnader. De problem som förekom-
mer inom kommunen styrs av andra mekanismer än geo-
grafi sk tillhörighet. 

Gruppen  asylsökande utgör en utsatt grupp, där 
många har en omskakande bakgrund och där de fl es-
ta går en oviss framtid till mötes. Denna grupp behöver 
ofta särskilda insatser, men detta är  Migra tionsverkets 
an svar.

Utveckling under planperioden
Under det senaste årtiondet har synen på gruppen psy-
kiskt funktionshindrade förändrats.  adhd,  damp,  Asper-
gers syndrom och liknande störningar har naturligtvis 
funnits länge, men det är först på senare tid som sam-
hället har uppmärksammat problemen. Idag fi nns en in-
sikt om att de som diagnos ti ceras med dessa handikapp 
måste få hjälp, och detta innan individerna slås ut och 
hamnar i krimi na litet och missbruk, något som ofta blev 
följden tidigare.

Nya insikter skapar sålunda nya behov och det nu 
sagda visar hur svårt det är att bedöma utveck lingen 
in om området under planperioden. Ett annat problem 
som ökar mycket snabbt är t.ex. gruppen ungdomar 
med depressiva diagnoser eller tendenser. Vilka eff ekter 
detta får på samhället är svårt att upp skatta, på samma 
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sätt som det är svårt att bedöma konsekvenserna av den 
ökande  alkoholkon sum   tionen i landet.

Ställningstagande
► Kommun en ska fortsätta sina ansträngningar att utveckla 

olika typer av meningsfull syss el sättning och annat lämpligt 
stöd till de som är långtidsarbetslösa.

11.6  Äldreomsorg 
Historisk utveckling
Sedan ädelreformen 1992 har antalet sjukhusplatser i 
Sverige halverats.  Hemvården har byggts ut kraftigt och 
framför allt har en utveckling skett mot att allt färre 
vårdtagare i hemvården får allt större hjälpinsatser. Allt 
fl er äldre väljer att bo kvar i det  ordinära boendet mycket 
länge och den genom snittliga boendetiden på  särskilda 
äldreboenden har förkortats markant. Detta innebär att 
vårdtyngden på  äld re boenden f.n. (2011) är mycket hög. 
I takt med att den kroppsliga hälsan blivit bättre och lev-
nads åldern blivit längre har antalet demenssjuka ökat.

Hemvård kontra särskilt boende
Många enskilda kan få sina behov av hjälp tillgodosedda 
genom  hemtjänsten, d.v.s. hjälp på olika sätt i den ordi-
narie bostaden. Hjälpen är tillgänglig dygnet runt och 
även enskilda med omfattande hjälp be hov kan få hjälp 
genom hemtjänsten. Även enskilda med omfattande be-
hov av medicinska insatser kan få hjälp i bostaden ge-
nom samarbetet med regionens hemsjukvård.

Fördelen med hemvård är att kommunen undviker 
fasta kostnader för lokaler och att det är lättare att ut-
nyttja personalresurserna där de bäst gör nytta. Vida-
re löper den enskilde mindre risk att in sti tutionaliseras 
(d.v.s. att den sjukhusliknande miljön inverkar negativt 
på vårdtagaren).

Fördelen med särskilt boende är att det inte kräver 
några transporter av personal, att tryggheten för de äldre 
ökar och att boendet gör det möjligt för den enskilde att 
bryta isolering.

Kommunens äldreomsorg
Jämfört med Gullspång har hemvården i Hova en betyd-
ligt större del av sina vårdtagare geografi  skt ut spridda, 
med fl er restimmar som följd:  Björkbacken i Gullspång 
är ett attraktivt serviceboende, vilket bi drar till att mins-
ka restiden för hemvården. 

Inom kommunen är tillgången på  handikappanpas-
sade bostäder dålig vilket leder till höga kost nader för 
bostadsanpassning. Det är dock osäkert om ökad till-
gång på lediga lägenheter skulle minska dessa kostna-
der då den enskilde sannolikt hellre bor kvar i sin hem-
miljö. 

Efterfrågan på fasta boendeplatser har under en 
längre tid överstigit tillgången, men befi nner sig nu-
mera i balans (eller t.o.m. viss överkapacitet). Ofta gör 
kom  mun en bedömningen att behoven kan till godoses i 
det ordinarie boendet, eftersom många ansökningar om 
plats i särskilt boende snarare bottnar i en önskan om 
ökad trygghet än i ett stort omvårdnadsbehov. 

Förväntad utveckling under planperioden
Enligt  SCB:s  befolkningsprognos kommer antalet invå-
nare i gruppen 80-100 år att ligga kvar på ungefär sam-
ma nivå under planperioden. Ur vårdsynpunkt är det av 
störst intresse att belysa ut veck lingen för denna grupp, 
eftersom det är först i dessa åldrar som vårdbehoven gör 
sig påminda i större utsträckning. 

Under planperioden ökar antalet invånare i gruppen 
65-79 år med ca 23  till 1069, vilket statistiskt sett bor-
de medföra en ökning av antalet hemvårdsärenden med 
8. Däremot bör en varning utfärdas för ett ökat behov av 
 demensvård inom denna grupp. 

Någon utökning av antalet platser för somatisk 
(kroppslig) vård torde det sålunda inte fi nnas något be-
hov av under den närmaste 10-årsperioden.

De äldre i den  fysiska planeringen
Omsorgen om de äldre ställer även andra krav på sam-
hällsplaneringen, eftersom utgångspunkten i all plan er-
ing ska vara att skapa ett långsiktigt hållbart och robust 
samhälle. I detta sammanhang måste de äldres behov 
uppmärksammas så att denna grupps möjligheter att 
leva ett självständigt liv inte för svåras. 

En fråga som uppmärksammats på senare tid rör 
 avfallshantering och  sopsortering. Dessa verk samheter 
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måste planeras med hänsyn till äldres möjligheter att 
ta sig till och från  återvinnings sta tioner, soprum m.m. 
Bristande hänsyn till dessa särskilda behov kan medföra 
ett ökat beroende för äldre och personer med  funktions-
nedsättning vilket i förlängningen skapar ett ökat behov 
av t.ex. hem tjänst. 

Behovet av ett seniorboende eller trygghetsboende i 
kommunen diskuteras i avsnitt 11.4. 

11.7  Skola 
Inledning
Enligt  barn- och utbildningsplanen ska verksamheten 
genomsyras av följande vision: »Barn och unga i Gull-
spångs kommun ska genom en trygg och kreativ miljö 
utveckla sina förmågor så att de är rustade för att forma 
en framtid i en internationell och föränderlig värld«. 

Kommunen har utsetts till årets skolkommun i Ska-
raborg både 2007, 2008, 2009 och 2010. 

 Omfattning
En övergripande beskrivning av skolväsendets omfatt-
ning återfi nns i avsnitt 4.2. 

År 2011 ser verksamheten ut som följer. Vid Regn-
bågsskolan i Hova bedrivs förskola och grund skola 1-
6. Vid Gullstensskolan i Gull spång bedrivs förskola, 
grundskola 1-9, fritidshem och fritidsgård. Här fi nns 
även   Stjärnskolan som drivs på uppdrag av staten och är 
avsedd för barn och ungdomar (4-19 år) som vistas i Sve-
rige i avvaktan på beslut om uppehållstill stånd. Verk-
samheten omfattar förskoleklass, grund skola och gym-
nasieklass samt ytterligare barn i allmän förskola. Vida-
re fi nns tränings- och  särskola vid   Regn bågs skolan (F-6) 
och vid  Gullstensskolan (7-9). Viss familjedaghemsverk-
samhet fi nns även i kommunen.

 Förskoleverksamhet
Inom kommunen har föräldrarna möjlighet att välja för-
skola eller  familjedaghem för sina barn. Även  ar bets lösa 
och föräldralediga har rätt till barnomsorg. 

År 1990 fanns ca 540 barn under 5 år i kommunen. 
År 2011 hade antalet barn i denna ålder nära nog halv-
erats. Förskolans verksamhet anpassades till det lägre 
antalet barn redan under mitten av 1990-talet. I sam-
band med reformen om maxtaxa och allmän förskola för 
fyra- och femåringar har det skett en ökning av antalet 
barn i förskolan, vilket har fått till följd att det fi nns fl er 
barn inom verk sam het en idag och att fl er föräldrar väljer 
att ha sina barn inom förskolan under något längre tid. 
Detta med för att det idag fi nns ett ökat tryck på platser 
inom förskolan, framför allt i Hova.

 Barnomsorgen fi nns numera endast tillgänglig un-
der dagtid. De föräldrar som har skiftarbete har ofta 
svårt att ordna barnomsorg för sina barn, i synnerhet för 
ensamstående föräldrar. Kommunen har ingen lagstad-
gad skyldig het att erbjuda barnomsorg nattetid och f.n. 
saknas ekonomiska resurser att bedriva denna verksam-
het dygnet runt (2011). Däremot skulle det vara önskvärt 
om detta kunde erbjudas i framtiden. 

 Grundskoleverksamhet
Dagens kunskapssamhälle ställer krav på att vi ständigt 
tillgodogör oss nya kunskaper om vi ska kunna hävda 
oss i arbetslivet. Synen på lärandet har därigenom suc-
cessivt förändrats. Där gårdagens skola avsåg att ge elev-
en förutsättningar för ett kommande yrkesliv, syftar da-
gens skola även till att stimu lera till fortsatt lärande efter 
avslutad skolgång. 

I framtidens skola har dessa nya förutsättningar im-
plementerats fullt ut. Klassen, lektionen och stadiet är 
borta och istället för att utgå från tidsenheten – lektion-

Fyren i Otterbäcken
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en – i planeringen utgår undervis ning en från vilka mål 
som ska uppnås och tiden avsätts utifrån detta. 

I den nya skolan bedrivs arbetet både individuellt 
och i lag, men eleven står i centrum i betydligt högre 
grad än vad den gör idag: varje elev har t.ex. ett eget stu-
dieprogram. 

Istället för lektioner sker arbetet i sammanhängande 
arbetspass, ett på förmiddagen och ett efter lunch. Istäl-
let för en statisk grupp – klassen – är arbetsenheten den 
nya organisationsbasen. Här bildar 50-80 elever, styrda 
av 6-7 lärare, en liten skola i den stora. 

Läsåret 2000/01 fanns 849 elever i årskurserna F-
9 men antalet barn inom grundskolan förändras f.n. i 
snabb takt. Under läsåret 2010/11 ligger antalet elever 
runt ca 515 elever. 

Nya arbetsformer och ett minskat antal barn ställer 
naturligtvis nya krav på den fysiska skolmiljön. Dessa 
behandlas nedan. 

Skolbarnomsorg
Barn i åldrarna 6-12 med föräldralediga eller arbetslösa 
föräldrar har inte rätt till  skolbarnomsorg men bereds 
plats omgående om situationen förändras (t.ex. om den 
arbetslösa föräldern får ett arbete).

  Gymnasieskolan
Utöver det  individuella programmet (där eleven läser 
kärnämnen på grundskole- eller gymnasienivå i kom-
bination med arbetslivspraktik) ges ingen gymnasieun-
dervisning inom kommunen. Även om en väl utbyggd 
gymnasieskola ofta framhålls som en viktig komponent 
när barnfamiljer be stämmer bo stads ort så saknas förut-
sättningar för att kunna bedriva skolverksamhet på gym-
nasienivå inom kom munen eftersom underlaget är för 
litet. 

 Vuxenutbildning
Lärcentrum erbjuder vuxenutbildning på grundläggan-
de och gym nasial nivå,  särvux, svenska för invandrare, 
gymnasiets individuella pro gram samt  uppdragsutbild-
ning i samverkan med näringslivet och dess organisa-
tioner. Högskolekurser och konferenser erbjuds via te-
lebild. 

Fysisk miljö
Den nuvarande  skolmiljön hade gårdagens arbetsformer 
som utgångspunkt och när klassen försvinn er som un-
dervisningsenhet uppstår andra behov och krav på lo-
kalerna. 

Gullstensskolan och Regnbågsskolan är byggda på 
1950- och 60-talen. Enheterna kräv er relativt stora inves-
teringar de kommande åren för att kunna fungera som 
bra arbetsplatser för barn, elever och personal. 

I samband med de upprustningar som krävs för att 
upprätthålla standarden måste förändringar göras med 
utgångspunkt i de nya arbetsformer som växer fram. 
Den fysiska miljön har naturligtvis stor inverkan på verk-
samheten, men miljön är även av betydelse för det som 
brukar kallas den »dolda  läroplanen«, d.v.s. det faktum 
att allt det som omger studierna – miljö, organisation, 
hierarkier, sociala mönster etc – ofta lär eleverna mer än 
vad som sägs i läroböcker och av lärarna.

För att stimulera inlärningen kan den fysiska miljön 
förbättras ytter lig are. För att skapa långsikt ighet i för-
ändringsarbetet bör kommunen därför ta fram en plan 
på hur den fysiska skolmiljön ska ut vecklas.

Utveckling
I diagrammet nedan redo vis as antalet barn och ung dom-
ar i respektive  årskull som det såg ut 2003 och hur SCB 
upp skattar att fördel ning en kommer att vara år 2015. Av 
denna prognos framgår att antalet barn i skol åldern kom-
mer att minska väs entligt. 

Naturligtvis kommer för än d ringen att påverka drift-
en av kommun ens skolor, men vilka åtgärder som bör 
vidtas måste bli föremål för en mer in gående ana  lys än 
vad som är möjligt inom ramen för Vision 2020. 

Skolverksamhet av det lite ovanligare slaget på Ribbingsfors
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 Skolskjutsar
Skolskjutsverksamheten för förskola och grundskola be-
drivs genom upphandlade entreprenörer. Un d er läsår-
et 2010/11 åker 258 barn och elever (av totalt 515) skol-
skjuts. 

Skolskjuts anordnas för elev som är berättigad till så-
dan transport enligt följande avståndsnormer eller där 
särskilda skäl föreligger:

Barn i förskoleklass  minst 3 km skolväg
Grundskolan 1-3 minst 3 km skolväg
Grundskolan 4-6 minst 4 km skolväg
Grundskolan 7-9 minst 5 km skolväg

Elever inom gymnasieskolan får ett skolkort som be-
rättigar till resor med kollektivtrafi ken.

Till följd av ett antal olyckor (på andra ställen i lan-
det) har säkerhetsaspekterna runt skol skjuts arna varit fö-
remål för diskussion. För att förhindra liknande olyckor 
bör elevernas skolvägar ses över. Bl.a. har den s.k. Jön-
köpingsmodellen lyfts fram som ett före döme, där skol-
skjutsen betraktas som »värdetransporter«. I den na mo-
dell ingår bland annat utbildning för såväl elever som 
chau  ff  örer.

 Skolskogar
I barn- och utbildningsplanen poängteras att skolan skall 
präglas av ett helhetsperspektiv där krets lopps tänkandet 
står i fokus. I Gullspångs och Hova har särskilda s.k. 
skol skogar upprättats, där eleverna ges möjlighet att vår-
da och förstå naturen. Den »egna skogen« bidrar till en 
ekologisk grundsyn som är nödvändig om vi ska kunna 
uppnå det hållbara samhället. 

Skola för hållbar utveckling
Gullspångs kommun blev först i landet under 2008 när 
samtliga skolenheter tilldelades utmärkelsen »Skola för 
hållbar utveckling«. Utmärk elsen är Skolverkets bidrag 
för att premiera ett aktivt och genomtänkt miljöarbete 
på skolor enligt vissa kriterier. Utöver den fysiska miljön 
behandlas även frågor som rör trivsel, hälsa och social 
samvaro.

  Skolmat
Under perioden 1990 till 2004 har andelen  överviktiga 
barn mer än fördubblats. I en under sök ning genomförd 
1990 var 8  av de undersökta sjuåringarna överviktiga i 
medicinsk be märkelse. 14 år senare var andelen 18-23 . 

Utvecklingen beror på förändrade levnadsvanor. 
Idag konsumerar vi allt mer energirik föda sam tidigt 
som vi rör oss allt mindre. Idag är 50 000 barn i landet så 
överviktiga att de riskerar att dö i förtid p.g.a. följd sjuk-
domar som diabetes, cancer eller hjärtinfarkt. Ofta är 
det mycket svårt för barnen att bryta de far liga vanorna 
och skolmaten får i detta perspektiv en extra viktig roll. 

De undersökningar som genomförts visar att skol-
maten i kommunen är bra, även om mängden frukt och 

grönt skulle kunna öka. Dock behövs kraftfulla insatser 
för de barn som är överviktiga för att förhindra att dessa 
fastnar i ett livslångt handikapp.

Ställningstagande
Kommunen ska…

► bilda en särskild arbetsgrupp för att kvalitetssäkra skol-
skjutsarna. I denna ar bets grupp  bör berörda intressenter 
ingå, t.ex. skolan,  polisen,  Västtrafi k,  NTF,  rädd  nings -
tjänsten och entreprenörer. Där så bedöms motiverat bör 
medel avsättas för att åtgärda farliga punkter i miljön, t.ex. 
korsningar och hållplatser.

► anpassa verksamheten efter hur barnunderlaget utvecklas 
under planperioden. 

► ta fram ett åtgärdsprogram för hur den fysiska skolmiljön 
ska utvecklas.

► erbjuda en allsidig och varierad kost till barn- och skolung-
dom.

► genomföra riktade utbildningsinsatser för överviktiga barn 
för att hjälpa dessa att komma till rätta med sin övervikt. 
Föräldrarna ska involveras i arbetet genom elevvårdskonfe-
renser.

► när de ekonomiska förutsättningarna tillåter verka för att 
kunna erbjuda barnomsorg även på obekväm arbetstid. 

11.8  Fritid 
Allmänt
I avsnitt 3.3 har kommunen pekat ut de övergripande 
mål som bör gälla för fritidssektorn och fören ings livet. 

Kommunen har ett brett utbud av föreningsverksam-
heter: listan över bidragsberättigade förening ar upptar 
ett drygt 50-tal. Det är även föreningarna som står för 
mer parten av fritidsaktiviteterna i kom munen.

Områden och   anläggningar
På kartan på nästa uppslag redovisas några av de om-
råden och anläggningar som används i rekreationssyfte 
inom kom mun en, t.ex.  idrottsplatser,  hamnar för fritids-
båtar,  badplatser,  elljusspår och  skjutbanor.

I stor utsträckning löper redovisade  motionsspår över 
privatägd mark (undantaget spåret i Otter bäcken), mark 
som till största delen utgörs av skogsmark. Om stora oläg-
enheter uppstår för den en skil de mark ägaren och intres-
se för försäljning fi nns bör kommunen överväga att köpa 
in marken eller överta denna genom byte.

 Otterbäckens  Bandyklubb har framfört önskemål 
om att få uppföra en bandyhall för att möjliggöra en för-
längning av bandysäsongen. Av hänsyn till omgivningen 
bör en sådan bandyhall förläggas på annan plats än nu-
varande bandyplan.

Även hästnäringen har stor betydelse för många av 
kommunens invånare. I  Måkerud fi nns  rid skola med 
rid  hus och ett stall för ett tjugotal ridhästar, i Gull-
spång ordnar bl.a.  Amnebygdens ryttarförening rid  verk-
samhet.
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 Ungdomars behov
Yngre barn har ofta lätt att sysselsätta sig, medan det är 
svårare för ungdomar i tonåren. Fri görelse pro cessen med-
för ofta ett stort behov av att kunna lämna hemmet.

Den som inte kan eller vill engagera sig inom någon 
av kommunens många föreningar har ett be gränsat ut-
bud av stimulerande sysselsättning. Här har  fritidsgård-
arna en viktig social funktion.

Att skapa en meningsfull fritid för ungdomar är 
dock ett universellt problem, även om kommun ens li-
tenhet naturligtvis påverkar utbudet. Det är emellertid 
inte kommunens uppgift att »under hålla« ungdomarna. 
Kommunens insatser bör därför begränsa sig till att ge 
förutsättningar för en stimuler ande fritid, t.ex. genom 
att tillhandahålla lokaler. 

Fritidsgård
Kommunen bedriver f.n. (2011) fritidsgårdsverksamhet i 
Gullspång. Verksamheten är omtyckt. 

Även  kyrkorna inom kommunen anordnar – som en 
del av sin ordinarie verksamhet – omfattande fritidsakti-
viteter, bl.a. för barn och ungdomar.

Störande  fritidsanläggningar
För att kunna bedriva verksamheter som motorsport 
och skytte krävs ett tillräckligt stort skydds- och stör-
ningsområde så att omgivande bostäder och andra verk-
samheter inte störs av det  buller som anläggningarna ger 
upphov till. 

I samband med att trafi ksäkerhetshöjande åtgärder 
genomförs på E20 är det möjligt att kommunen måste 
hitta en ny plats för  skjutbanan i Hova. Denna plats bör 

väljas med stor omsorg för att förhindra att störningar 
uppkommer för närboende.

Målsättningen för skyttet bör vara att verksamheten 
även i framtiden kan utövas i dagens om fatt ning eller 
ges möjlighet att utöka verksamheten. Platsen bör där-
för väljas så att skytte med t.ex. mauser och AK4/AK5 
kan genomföras utan störande inverkan på omgivning-
en. Dessutom bör det fi nnas utrymme för att kunna an-
lägga en s.k. jaktstig samt för ler duve skytte och grovka-
librigt pistolskytte.

Det rörliga  friluftslivet
På kartan markeras även vandrings- och ridleden »Ska-
gern runt« men i övrigt är antalet märkta  vand ringsleder 
begränsat inom kommunen. För att stimulera det rörli-
ga friluftslivet bör kommunen verka för att märka upp 
nya leder och t.ex. anordna vindskydd och andra rast-
platser.

För gång- och cykelbanor, se avsnitt 9.3.

Utövare med   särskilda behov
I avsnitt 3.3 anges att kommunen ska verka för en me-
ningsfull och stimulerande fritid för alla komm un in-
vånare oberoende av eko no miska förutsättningar, ålder, 
kön eller bostadsort samt att kommunen ska stimulera 
 funktionshindrades möjligheter till en aktiv fritid.

Stora delar av de verksamheter som bedrivs f.n. upp-
fyller redan dessa krav (2011). Vilka åtgärder kommu-
nen bör vidta för att – om möjligt – vidga kretsen av 
deltagare måste emellertid bli före mål för en särskild ut-
redning.

Framtidens bandyhjältar tränar i Otterbäcken
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Anläggningar för   friluftsliv

Hamnar och friluftsanläggningar

 Skjutbanor

  Elljusspår

Kommunal  badplats

 Campingplats

Sporthall

 Rid- och  cykelleden Skagern runt

Järnväg med  dressintrafi k
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Ställningstagande
► Nya verksamheter som medför buller andra störningar ska, 

i den mån det är möjligt, lokaliseras till områden där såda-
na anläggningar redan fi nns. Nya störande anläggningar 
ska inte lokaliseras till tysta områden (avsnitt 8.5).

► Kommunen ska främja det rörliga friluftslivet genom att 
(om möjligt) anlägga en ny vandringsled. 

► Kommunen ska utreda hur funktionshindrades möjligheter 
till en aktiv fritid kan öka och vilka åt gärder kommunen 
kan vidta. Utredningen ska även inkludera vilka övriga 
grupper som är i behov av åtgärder från kommunens sida 
för en aktiv fritid.

11.9  Kultur 
Allmänt
I avsnitt 3.3 har kommunen pekat ut de övergripande mål 
som bör gälla för kultursektorn under plan perioden. 

Jämfört med de relativt långsamma förändringar-
na i vuxenvärldens kulturliv kännetecknas ung doms kul-
turen av att den i betydligt högre grad består av olika 
sub kulturer. Dessa subkulturer karak te riseras av en hög 
 för ändringstakt vilket gör att kommunen måste vara ly-
hörd för nya önske mål. Därav följer också att den kom -
mun ala organi sa tionen måste ha beredskap för relativt 
snabba om ställ ningar. 

Lokaler är en grundläggande förutsättning för ett 
gott kultur liv, oavsett om det gäller konstnärlig verk-
samhet, musikutövning eller annan kulturell verksam-
het. För att stimulera  kulturlivet bör kommunen tillhan-
dahålla lokaler till låg kostnader för de som önskar en-
gagera sig i sådan verksamhet, t.ex. replokaler för ung-
domsband. Kommunen bör dock eftersträva efter att er-
bjuda lokaler som redan fi nns i kommunens ägo (och 
som kan sam ut nytt jas med  befi ntlig verksamhet) för att 
förhindra att kommunens kostnader ökar. Formerna för 
hur så dana lokal er ska kunna erbjudas bör bli föremål 
för en separat utredning.

Kultur som tillväxtfaktor
Kommunfullmäktige antog i december 2007 en stra-
tegi- och handlingsplan för kulturarbete i Gullspångs 
kommun, benämnd Kultur som tillväxtfaktor. I planen 
ställs följande fem centrala mål upp:

• Samordna och bidra till att göra de lokala kulturak-
törerna synliga för olika intressenter.

• Öka intresset för olika kulturella aktiviteter hos såväl 
ung som gammal i kommunen.

• Göra Gullspångs kommun känd som den kommun 
där det satsas på kulturaktiviteter.

• Att fi nna en arena för kultur som kan förena alla bo-
ende i kommunen.

• Att utveckla enkla, snabba och eff ektiva administra-
tiva vägar mellan kommunen och andra intressenter 
som exempelvis Västragötalandsregionen.

 Bibliotek
Kommunen har f.n. (2011) två folkbibliotek: ett i Gull-
spång och ett i Hova. Vid biblioteket i Gullspång fi nns 
även Frans G  Bengtssons minnesbibliotek. Dessutom 
fi nns ett skolbibliotek vid Gullstensskolan.

Den kommunala biblioteksverksamheten sorterar 
under barn- och ut bild nings utskottet. Där ut över driver 
Otterbäckens Byalag ett bibliotek i  Folkets hus.

Kommunens bibliotek samverkar med  Tö re boda och 
Mariestads kommuner, och har bl.a. en ge men sam bib-
liotekskatalog som är till gäng lig för användarna via in-
ternet.

Merparten av de tjänster biblioteken tillhandahåller 
är kostnadsfria. Avgifter tas ut för kopiering, ut skrifter 
och böck er som återlämnas för sent.

Kommunen saknar  bokbuss. 

  Musikskola
Ungdomar fr.o.m. årskurs 4 erbjuds att delta i den kom-
munala musikundervisningen. Denna bedrivs av två 
musiklärare (1½ tjänst) vid   Regnbågs- och   Gullstenssko-
lan och omfattar ca 150 elever. 

Ställningstagande
► Kommunen ska utreda hur och i vilken omfattning kom-

munen kan tillhandahålla lokaler inom ramen för det be-
fi ntliga fastighetsbeståndet för att skapa förutsättningar för 
människor i alla åldrar att delta i kulturella aktiviteter 
som främjar ge menskap, samhörighet och trivsel.

► Kommunen ska utreda hur funktionshindrades delaktighet 
i kulturlivet kan underlättas, t.ex. ge n om fysiska förbätt-
ringar av tillgänglighet till arrangemang, genom uppsökan-
de verk samhet etc.
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Kapitel 12

 NÄRINGSLIV OCH SYSSELSÄTTNING

12.1  Inledning 
 Utvecklingstrender
Näringslivet blir i allt högre utsträckning utsatt för  in-
ternationell konkurrens. Genom inter nation al iseringen 
förändras förutsättningarna för näringslivet snabbt och 
omfattande. Vilka konsekvenser den  na omvandling le-
der till för Gullspångs kommun är svårt att bedöma, 
men sannolikt skapar dessa förändrade förutsättningar 
nya möjligheter, samtidigt som kraven ökar på samver-
kan och samarbete för såväl den privata som den off ent-
liga sektorn.

 Förutsättningar för företagande
En viktig lokaliseringsfaktor för nya företag eller verk-
samheter är den lokala och regionala livs milj ön i vid be-
märkelse, t.ex. utbildningsutbud, näringslivsklimat, kom-
mersiell service, sjukvård och fri lufts liv. Här ingår också 
miljö- och naturförhållanden samt attraktiva kulturella 
särdrag.

På grund av att bostads- och arbetsmarknader inte 
följer den administrativa indelningen (d.v.s. kom mun- 
och länsgränser) är näringslivsutveckling nästan alltid 
en  mellankommunal fråga. Bostads- och arbetsmarknads-
regionen vidgas till följd av investeringar i infrastruktu-
ren. I den kommunala plan er ingen för näringslivet blir 
samråden med trafi khuvudmännen, arbetsmarknadens 
parter och övriga region ala aktörer särskilt viktiga. Även 
  EU:s regionalpolitiska stöd kan ha stor inverkan på den 
kom mun ala näringslivspolitiken.

En god  kommunikationsinfrastruktur är en förutsätt-
ning för ett väl fungerande näringsliv eftersom före tag-
ens marknad både är lokal och internationell.

 Informationstekniken kommer att spela en allt vik-
tigare roll i näringslivet. En god och tillförlitlig tillgång 
till  IT anses som en viktig förutsättning för ett välfung-

erande samhälle i allmänhet och för näringslivet i syn-
nerhet.

Som nämnts ovan är näringslivet inne i en snabb för-
ändring där många traditionella till verk nings in du strier 
försvinner. Troligtvis är det framför allt den privata tjän-
stesektorn som kan möjliggöra nya ar bets   till fällen i lan-
det. Ska sysselsättningsgraden öka måste därför särskil-
da omsorger ägnas åt denna sektor.

 Småföretagen bör ges särskild uppmärksamhet. Stora 
förhoppningar ställs till deras utveckling i det framtida 
samhället. 

  Social ekonomi
Med social ekonomi avses organiserade verksamheter 
som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på de-
mokratiska värderingar och är organisatoriskt friståen-
de från den off entliga sektorn. Dessa sociala och ekono-
miska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, 
 kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. 
Verk samheter inom den sociala ekonomin har allmän-
nytta eller med lems nytta, inte vinstintresse, som främ-
sta drivkraft. 

Inför framtiden kommer det att bli än viktigare att 
skapa ett samhälle där det är naturligt för den enskilde 
att vara aktiv och engagera sig, och där denne kan rela-
tera sina egna insatser till ett större sammanhang. I detta 
sammanhang kan den sociala ekonomin komma att till-
godose ett viktigt behov.

Det är svårt att visa på den sociala ekonomins om-
fattning i Sverige, men sannolikt fi nns minst 200 000 
svenska kooperativ, ömsesidiga företag, föreningar, stif-
telser och liknande sammanslutningar. Av dessa är un-
gefär 150 000 ideella  föreningar. Organisationerna har 
närmare 200 000 anställda och omsätter minst 120 mil-
jarder kronor om året.

Föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande verk-
samhetsformer förekommer i ökande utsträck ning inom 
vård, skola, omsorg, fritid och kultur. Intresset för att 
använda och efterlikna verk sam hets former som inbe-
grips i social ekonomi ser ut att öka, både inom olika ar-
betsmarknads- och närings polit iska åtgärder och i den 
off entliga serviceproduktionen. 

Andra fördelar med dessa driftsformer är bland an-
nat den betydelse som med borgarsammanslutningarna 
får för den lokala demokratiutvecklingen samt att dessa 
verksam hets former ser ut att kunna ge särskilda möjlig-
heter för människor som inte får anställning på annat 
sätt. 
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Tillverkningsindustrin dominerar näringslivet i kommunen

Ur kommunalekonomiskt perspektiv blir den soci-
ala ekonomin naturligtvis intressant först när den kan 
till ämpas i praktiken, i synnerhet om den kan leda till 
ökad sysselsättning, bättre eller bibehållen service och 
kost nad er som är lägre eller kan behållas på dagens nivå. 
Över hela Europa förs därför diskussioner om hur den 
sociala ekonomin kan tas tillvara för att i än högre grad 
tillgodose medborgarnas behov och samtidigt fungera 
som komplement till privat och off entlig sekt or.

Områdesgrupper
I kommunen fi nns områdesgrupper i Hova/Gårdsjö, 
Gullspång och Otterbäcken. Områdesgrupperna verkar 
för att utveckla respektive kommundel i vid bemärkelse, 
främst genom att identifi era behov och utvecklingsmöj-
ligheter i den fysiska miljön.  

12.2  Service 
Inledande anmärkningar
Som redovisats i avsnitt 3.2 är arbetet med att skapa goda 
livsmiljöer en viktig del i arbetet med att skapa en att-
raktiv kommun. Där an ges även att kom munen inom 
till gäng liga ramar ska verka för att kom  mun al och kom-
mersiell ser vice utvecklas så att hela kommunen kan leva: 
skolor, daghem, äldre service och liknande skall där med 
erbjudas där det fi nns människor och förutsättningar.

Denna ambition måste emellertid vägas mot de eko-
nomiska förutsättningarna. Såväl den kom mers iella som 
den off entliga servicen ska därför i första hand lokalise-
ras till kommunens tätorter.

Kommersiell  service
Kommunen har ett ansvar för att upprätthålla en rimlig 
tillgänglighet till service av olika slag för alla in vånare. 
Kommunens möjligheter att påverka dessa verksamhe-
ter är däremot begränsade, och det går sålunda inte att 
tvinga fram utbyggnad eller etablering av t.ex. handel. 
Däremot går det till viss del att styra lokal iser ing av 
verksamheter med hjälp av det  kommunala  planmono-
polet.

Idag är i stort sett all kommersiell service koncen-
trerad till Gullspång och Hova, även om det fi nns viss 
verksamhet även på andra ställen, t.ex. Otterbäcken och 
Skagersvik.

Den egna befolkningens inköpsvanor påverkar i hög 
grad det lokala näringslivet. I vissa avse en den har det 
lokala näringslivet svårt att konkurrera med större livs-
medelsbutiker och köpcentra i an gränsande kommuner 
eftersom större anläggningar ofta kan erbjuda lägre pri-
ser. Dessa inköpsresor kan på sikt påverka det lokala ser-
viceutbudet.

Dessa långväga inköpsresor medför även en ökad 
miljöbelastning, varför såväl miljömässiga som lokal-
ekonomiska skäl talar för att kommunens invånare bör 
uppmuntras att i första hand handla lokalt. 

Kommunen anser att ny kommersiell service i första 
hand bör lokaliseras till kommunens tätorter, eftersom 
det är där den gör störst nytta för kommunens invånare. 
Större   lågprisvaruhus och liknande bör inte lokaliseras 
utanför tätorterna, eftersom detta kan medföra att det 
befi ntliga serviceutbudet påverkas nega tivt (vilket kan 
påverka bl.a. äldre och  billösa invånares möjlighet att 
leva ett självständigt liv, med kommunala kostnader som 
följd). I de fall etableringar av externhandel inte medför 
att det befi ntliga serviceutbudet utarmas är kommunen 
emellertid positivt inställd till ytterligare etableringar. 

Offentlig  service
Om begreppet »off entlig service« in skränks till att en-
bart gälla de funktioner där off entliganställd per sonal 
fi nns på plats regelbundet är denna service med undan-
tag av skolan i Otterbäcken uteslutande lokaliserad till 
Gull spång och Hova. I begreppets vidare bemärkelse – 
där t.ex. hemtjänst, närtrafi k, skol skjutsar, väg hållning, 
teknisk försörjning och räddningstjänst fi nns tillgänglig 
inkluderas – er bjuds den off  en t liga servicen över ett be-
tydligt större område. 

Ställningstagande
► Kommunen ska verka för att bevara serviceställen som har 

stor betydelse för invånarnas försörj ning.
► Den kommersiella servicen ska huvudsakligen lokaliseras 

till kommunens tätorter (Gullspång, Hova, Skagersvik, 
Gårdsjö och Otterbäcken).

► Större extern etableringar (t.ex. lågprisvaruhus) som skadar 
befi ntligt serviceutbud bör inte tillåtas utanför dessa orter. 
Externetableringar som inte får skadliga eff ekter på det be-
fi ntliga service ut bud et bör däremot uppmuntras.
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12.3   Verksamheter 
 Näringslivsstruktur
En övergripande beskrivning av näringslivet inom kom-
munen återfi nns i avsnitt 4.2. 

Näringslivets bestånd och utveckling har en direkt 
och avgörande inverkan på utvecklingen av kom munen. 
Små företagandet är av stor betydelse både för tätorter-
na och landsbygden: en kommun som har ett gynnsamt 
klimat för småföretag har större chanser att få hela kom-
munen att »leva«. 

Flertalet av de verksamheter som bedrivs inom kom-
munen är enmans- eller fåmansföretag. Endast 15 orga-
nisationer och företag har 15 anställda eller fl er.

Större företag bidrar naturligtvis till viktiga arbets-
tillfällen, samtidigt som det innebär att den lokala arbets-
marknaden blir känsligare för plötsliga förändringar. 
Näringslivsstrukturen i kommunen är ur denna syn-
punkt relativt gynnsam. 

Näringslivet inom kommunen domineras av tillverk-
ningsindustrin. Antalet förvärvsarbetande (dag be folk-
ning) inom denna näringsgren uppgår till 30  vilket 
kan jämföras med länsgenomsnittet 22  och genom-
snittet i riket 18 . 

Flertalet näringsgrenar har under det senaste decen-
niet minskat antalet förvärvsarbetande. Ett und an tag är 
exempelvis byggsektorn där sysselsättningen ökat under 
perioden.

Näringslivets  behov
Tydliga tecken fi nns på att rekryteringsproblematiken är 
ett strategiskt problem, idag (2011) såväl som i framtiden. 
Åtgärder krävs, bl.a. inom skolan, för att skapa en gynn-
sammare attityd till att arbeta inom tillverkande företag 
än vad som nu är fallet.

Analyser genomförda av  NäringslivsCenter Norra 
Skaraborg bland små och medelstora företag inom kom-
munen visar på behov av kompetensutveckling inom 
områden som marknadsföring, ledarskap, internationa-
lisering samt aff ärsutveckling.

För mindre, nyetablerade företag är det i vissa fall 
svårt att hitta lämpliga   lokaler. Önskemål har där för 
framförts om att kommunen ska ta initiativ till ett indu-
strihotell, gärna i nära anslutning till E20.

Som nämnts ställs stora förhoppningar till småföre-
tagens utveckling i det framtida samhället. Kom   munen 
bör därför även fortsättningsvis erbjuda rådgivning och 
support till nya och etabler ade företagare.

Ställningstagande
► I syfte att bidra till det lokala näringslivets konkurrenskraft 

ska den kommunala organisationen verka för att kunna er-
bjuda näringslivet stöd och rådgivning i myndighetsan-
knutna frågor.

► Kommunen ska verka för att det fi nns lokaler tillgängliga 
för företagsetablering i anslutning till kommunens tätor-
ter.

► Kommunen ska tillhandahålla mark och  planmässiga för-
utsättningar för att möjliggöra nyeta bler ingar och trygga 
expansionsmöjligheterna hos befi ntliga industrier och verk-
samheter.

12.4  Sysselsättning
 Arbets lös het en inklusive sysselsatta i program (december 
2010) upp går till 9,7  (varav 6,0  inom program) vil-
ket är över genom snittet för regionen (6,6 ) och landet 
som helhet (6,8 ). Arbets lös heten i åldern 18-24 uppgår 
till 19,8  och ligger därmed långt över riket (10,9 ).

Antalet  långtidsarbetslösa har under perioden 2009-
2010 sjunkit från 42 till 32 personer.

Naturligtvis är det inte bara arbetslösheten som är 
av intresse ur sys s elsättningssynpunkt, eftersom  syssel-
sättningsgraden även påverkas av många andra faktorer, 
t.ex. studier, föräldraledighet, sjuk skriv ningar och för-
tids pen sion eringar. Därför är det ur planer ings synpunkt 
in tres sant att beakta för värvs fre kvens  en för olika ålders-
grupper. Förvärvsfrekvensen år 2009 redovisas i tabel-
len nedan. 

16-19 år 9,2 
20-24 år 52,3 
25-34 år 66,9 
35-44 år 76,2 
45-54 år 81,9 
55-64 år 64,9 
65-74 år 11,8 

12.5  Arbets- och studiependling 
 Arbetsmarknadsregionen
Den familjestruktur som tidigare gällde, där mannen 
ofta stod för försörjningen medan kvinnan skötte hem-
met, har ersatts av ett betydligt mer heterogent sam-
hälle. I den mån  kärnfamiljen består är van ligt vis båda 
yrkesverksamma. För att kunna konkurrera med andra 
regioner måste det därför fi nnas möj lighet att fi nna två 
(intressanta) arbetsplatser inom ett godtagbart pend-
lingsavstånd. Ska kom mun en kunna attrahera nya in-
vånare måste den därför vara en del av en större arbets-
marknad. 

Den region som kan nås inom en timmes restid kall-
las normalt för arbetsmarknadsregionen. I och med att 
infrastrukturen och kommunikationerna förbättras ökar 
arbetsmarknadsregionens yta: ar bets platsens belägenhet 
får allt mindre betydelse för vårt val av bostadsort.

Dagens  pendlingsmönster är emellertid betydligt 
större än arbetsregionen: enstaka pendlar t.ex. till och 
från Dalarna, Skåne och Halland. Det fi nns även ensta-
ka pendlare som bor i kommunen och verkar utrikes.
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 Arbetspendling

18
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17
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5

179

8
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Utpendling

Inpendling

 In- och  utpendling
Det är fl er personer som pendlar ut från kommunen (706 
personer) än som pendlar in (516 personer), d.v.s. det 
är fl er yrkesverksamma personer som bor i Gullspångs 
kommun och arbetar i en annan kom  mun än vice versa 
(uppgifterna från 2009). Ur kommunalekonomisk syn-
punkt är detta ett gynn samt förhållande, efter som folk 
betalar skatt efter folkbokföringsort.

Det största utbytet sker med  Mariestad,  Kristine-
hamn och  Töreboda. 203 åker till Marie stad för att arbe-
ta, medan 179 åker från Mariestad till Gullspång. Mot-
svarande siff ror för Kristine hamn är 106 respektive 88 
och för Töreboda 120 respektive 100. 

På kartan redovisas endast pendling som omfattar 
minst 6 personer.

Ställningstagande
► Kommunen ska verka för att underlätta arbetspendling 

med  kollektivtrafi k till och från omkring liggande kommu-
ner.

► Kommunen ska samarbeta med andra kommuner inom ar-
betsmarknadsregionen och gemensamt  marknadsföra regio-
nens fördelar avseende bl.a. livsmiljö, bra boende och kul-
turutbud. 
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12.6  Besöksnäring  
Allmänt
En övergripande beskrivning av besöksnäringen åter-
fi nns i avsnitt 4.2.

Besöksnäringen är – internationellt sett – en av de 
snabbast växande näringarna. Besökarna blir allt tydli-
gare i vad de vill uppleva och aktiviteter med natur och 
kultur får en allt starkare ställning när det gäller anled-
ningen till människors resande. Bakom denna utveck-
ling fi nns ett behov av avkopp ling och nya upplevelser i 
form av spänning, äventyr, personlig utmaning och egen 
utveck ling. 

 Förutsättningar
Än så länge har besöksnäringen en ganska begränsad be-
tydelse för kommunens näringsliv. I takt med att andra 
näringar omstruktureras eller tappar i betydelse så har 
emellertid besöksnäringen fått en ökad betydelse. Hu-
vudsakligen är det ekonomiska skäl som motiverar att 
besöksnäringen utvecklas ytter ligare.

Förutsättningarna för att kunna marknadsföra kom-
munen som en attraktiv destination (resmål) är goda, 
där  Vänern, Skagern och  Gullspångsälven är några av de 
»verktyg« som kommunen har att ar beta med. Vänern 
är bl.a. utpekad som riksintresse enligt 4 kap 2 § miljö-
balken där turismen och fri lufts livets, främst det rörliga 
friluftslivets, intressen ska beaktas särskilt i den fysiska 
planeringen.

Naturmiljön är basen i kommunens attraktivitet 
för turister.  Dressintrafi ken,  Hova Riddarvecka,  Södra 
Råda gamla kyrkplats, aktiviteter i Otterbäcken samt 
evenemang som  dragspelsfesten i  Otter berget visar dock 
att det inte bara är natur och friluftsliv som kan bidra till 
besöksnäringen. Områdets historia är för övrigt en för-
utsättning som kan exploateras ytt er ligare.

Genom att samverka aktivt med andra kommuner, 
organisationer och näringsliv kan kommunen dra nytta 
av besöksmål utanför kommunen för att marknadsföra 
området som en större gemensam des ti nation.

För att dra nytta av de förutsättningar som kommun-
en har inom detta område krävs ett mål med vetet ut veck-
lingsarbete. Den huvudsakliga inriktningen bör vara att 
utveckla befi ntliga arrangemang, akti vi teter och verk-
samheter som är attraktiva för besökare. Utvecklingen 
måste därför ske i nära sam arbete med  näringsliv och 
för eningsliv.

Utvecklingsprojekt 
Arbete pågår med att utveckla besöksnäringen runt  gull-
spångslaxen. Utöver gullspångslaxen bedömer kommu-
nen att det även fi nns utvecklingspotential runt Vänern, 
utveckling av dressin- och cykelturismen samt ytterliga-
re möjligheter genom kopplingen till  Göta kanal. 

Utvecklingen av besöksnäringen är en form av lands-
bygdsutveckling. Det är dock viktigt att en utveckling 
av besöksnäringen inte påverkar miljön negativt, t.ex. 
genom buller eller ökat slitage i käns liga biotoper.

Landsbygden lämpar sig ofta mycket väl för småska-
liga lösningar, t.ex. för det rörliga friluftslivet och lands-
bygdsturism som »Bo på Lantgård«. 

Nya   landmärken
Genom att arbeta med landmärken kan den egna iden-
titeten stärkas samtidigt som kommunen upp märk-
sammas av förbipasserande, vilket kan ligga till grund 
för senare besök. Exempel på sådana land märken som 
blivit riksbekanta är t.ex. Jätten Vist i Jönköping, vat-
tentornet (»Svampen«) i Örebro och SAAB-fl ygplanen 
utanför Linköping. 

I jämförelse med dessa exempel framstår t.ex. Gull-
spångs tätort som synnerligen anonymt för den som 
passerar på  RV26. Till viss del fungerar redan turistby-
rån i Hova som ett landmärke, men i samband med att 
korsningen mellan  E20 och  länsväg 200 byggs om bör 
kommunen verka för att komplettera borgen med något 
som väcker förbipasserandes uppmärksamhet i än högre 
grad. 

Tillkommande landmärken bör vara av hög konst-
närlig kvalitet för att inte motverka sitt syfte.

Ställningstagande
► Kommunen ska utveckla besöksnäringen i syfte att göra 

kommunen än mer attraktivt som besöks- och turistmål.
► Kommunen anser att besöksnäringen huvudsakligen ska 

bygga på lokalt engagemang och lokala resurser.
► Kommunen ska även i fortsättningen delta i utvecklingen 

av projektet Södra Råda gamla kyrk plats. 
► Kommunen ska verka för att skapa nya landmärken utmed 

RV26 och E20 för att stärka den egna identiteten och stimu-
lera besöksnäringen.
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Kapitel 13

 RIKTLINJER FÖR  BYGGNATION

Avsnitt 13.1-6 avser byggnation inom planlagt område 
medan 13.7 avser övrig bebyggelse inom kom munen.

13.1 Riktlinjernas tillämpning
»Staden är människans främsta konstverk« är ett citat 
som ofta används i  stadsbyggnads samman hang. Sett 
över tiden är staden mer än sina delar och sina bygg-
nader. Staden är en långsam process där varje invånare 
lämnar sitt bidrag: en kollektiv uttrycksform utan slut. 

Målet är samhällen som är både vackra och trivsam-
ma. En miljö där invånarna känner sig trygga. Där alla 
hus och byggnader är eftertraktade och får ett skäligt 
»andrahandsvärde«.  

Kapitel 13 syftar till att ange de riktlinjer som krävs 
för att nå målet. Kapitlet är ett led i kom mun ens kvali-
tetsarbete och kan ses som kommunens policy för små-
husbyggnad. Riktlinjerna syftar till att underlätta tolk-
ningen och tillämpningen av  plan- och bygglagen inom 
kommunen och visar samtidigt ambitionen att utveck-
la fasen mellan den översiktliga planeringen och själva 
byggandet. 

Det fi nns många vackra områden i kommunen. Ty-
värr fi nns det också områden där en eller fl era viktiga 

13.2 Fyra byggstenar
Området

Kommunen vill…
• respektera natur- och kulturgivna förutsättningar
• planera för »ett gott liv mellan husen«
• blanda fl era byggnads- och bostadstyper
• komplettera med bostadsvänliga verksamheter och 

service

…genom att…
• karakterisera området, landskapet och be byg gelsen
• göra riktlinjer för områdets utformning som un-

derlag för rådgivning eller som plan hand ling
• arbeta med planbestämmelser som tillåter fl er an-

vändarfunktioner än enbart boende

Gatan

Kommunen vill…
• värna om gatans gestaltning och dess funktion som 

off entligt och socialt rum (oavsett huvudmanna-
skap)

• arbeta för den natur- och terränganpassade gatan
• prioritera gatumiljön och gatu rummet 

…genom att välja…
• mått och hastigheter som gör att gatan an passas 

till den oskyddade trafi kanten
• tydliga och diff erentierade gatutyper med sam man-

hållande grönska och material av god kvalitet
• hustyper och huslägen efter planens idé
• olika byggnadstyper i rumskapande syfte
• låta detaljerade gatusektioner ingå som detaljplane-

be stämmelser där gaturummet defi nieras av hus-
höjd er, husplaceringar, förträdgårdar, planteringar 
och mark behandling

faktorer för trivsel och skönhet har försvunnit under res-
ans gång.

Riktlinjerna syftar även till ett byggande i större har-
moni med naturen.  Sprängningar och  utfyll nad er med-
för ofta bestående ingrepp i landskapet, och det är något 
som bör undvikas. Det gäller att skapa intressanta mil-
jöer genom att arbeta med – inte trots – de naturliga  för-
utsättningarna. 

Riktlinjerna täcker naturligtvis inte alla situationer 
och riktlinjerna måste alltid ses i förhållande till förut-
sättningarna i det enskilda fallet. Det kan därför ibland 
fi nnas skäl för att avvika från här angivna riktlinjer. 
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Tomten

Kommunen vill…
• låta den önskade områdeskaraktären och en harmo-

nisk landskaps- och gatubild bestämma tomtstorlek-
en och husens placering

• arbeta med tomtytor där den användbara delen är 
så stor att den ger tillräckligt med utrymme för bl.a. 
lek och utevistelse 

• respektera den lokala karaktären i äldre områden 
med befi ntlig bebyggelse

…genom att…
• begränsa i vilken utsträckning som tomten får be-

byggas

Huset

Kommunen vill…
• att husets storlek anpassas efter områdes karaktären
• att byggnaden skall anpassas till terrängen och to-

pografi n – inte tvärtom!
• slå vakt om den enskildes uttrycksmöjligheter

…genom att…
• begränsa vilka uppfyllnader och schakter som till-

låts för att de naturliga förutsättningarna ska tas 
till vara (källarplan skall naturligtvis även fortsätt-
ningsvis vara möjliga)

• kräva bättre beslutsunderlag för bygglov med ele-
vationer (längdsektioner) som visar intilliggande 
gators, gångvägars och fastigheters marknivåer 
och bebyggelse

• begära att hushöjder och hushörn utsätts på plats 
före bygglovprövning i svårbedömda fall: då det 
fi nns risk för konfl ikter mellan grannars intressen 
(exempelvis där utsikten inskränks) bör husprofi -
ler sättas upp

13.3    Området
Småhusbyggandet i Gullspångs kommun har sedan en 
tid tillbaka gått på sparlåga, huvudsakligen eftersom 
höga produktionskostnader har gjort det billigare att 
köpa befi ntliga hus. Inom den närmaste tioårsperiod-
en kommer sannolikt volymen nybyggda hus att vara 
fort satt låg. Huvuduppgiften består därför i att redan 
be fi ntliga kvarter och byar får utvecklas till trivsamma 
om råden. 

Omsorgen om området påverkar alla som bor och 
verkar där, eftersom det påverkar både ut form ningen av 
gator, tomter, hus och vilka verksamheter som ska få fi n-
nas i husen. I det enskilda fallet kan ske fastighetsägarens 
önskemål inte kan tillgodoses för att området ska kunna 
behålla sin karaktär.  

Platsens karaktär
Alla områden har en karaktär. För många områden är 
 trädgårdsstaden från 1900-talets början en väl fungeran-
de förebild genom sin måttliga skala, tydligt formade of-
fentliga rum, ordnande husrader längs gatan och grön-
skande trädgårdar och alléer. 

För andra områden är det närheten till vattnet, sko-
gen eller den medeltida bybildningen som utgör platsens 
karaktär. Tillkommande element måste underkastas 
den na övergripande idé. Utformningen måste förankras 
i omgivningen genom hänsyn till karaktären hos såväl 
land skap som befi ntlig be bygg else. 

Av plan- och bygglagen följer att byggnaders och 
tomters lägen ska varsamt till natur och  terräng. Särskil-
da karaktärsdrag och  landmärken ska behandlas med 
största varsamhet. Det kan gälla murar och gärdsgår-
dar, vatten dammar eller speciell vegetation. Hänsyn ska 
tas till kulturhistoriska värd en och till den lokala bygg-
nadstraditionen i staden, på landet, vid sjön eller i sko-
gen. Fornminnen, riksintressen och andra lag skydd ade 
värden ska alltid värnas i första hand.

Varierat innehåll
Sektorsplaneringens grundtankar har påverkat kommun-
ens samhällen i hög grad: boendet skulle skiljas från tra-
fi ken, handeln och industrin för att minska risken för 
störningar. Med en plats där vi handlar, en där vi sover, 
en där vi arbetar o.s.v. har vi också skapat områden som 
ligger öde under stora delar av dygnet. 

Kommunen anser att det är önskvärt att boende kom-
pletteras med utrymme för hobbyverksamhet och ar-
betsplatser som inte medför störningar. 

Även variation av hustyper och storlekar är önskvärt, 
eftersom detta leder till en allsidigare sammansättning 
av hushållen och en varierad bebyggelsemiljö. »Den sto-
ra villan« kan lika gärna fungera som »det lilla fl erbo-
stadshuset« förutsatt att parkeringsbehov m.m. klaras. 
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Områdesplaneringen överlever ofta fl era sekler. Kartan visar laga skiftet i Mörtestad som fastställdes av Ägodelningsrätten 30 juli 1838.

13.4    Gatan
Gatan måste få vara mer än en trafi kteknisk nödvändig-
het. Den är ett off entligt rum och som sådant ett utrym-
me för det sociala livet som ska kunna användas för lek, 
promenader och spontana möten. 

Offentliga rum
I egenskap av ett off entligt rum är gatans allas angeläg-
enhet, till skillnad från trädgårdar och ute plats er. Om-
rådet mellan gatan och huset,  förgården, är en övergångs-
zon. Förgården tillhör visser ligen tomt en men är visuellt 
en del av gaturummet: det är en halvprivat zon av stort 
allmänintresse som måste ges en genomtänkt utform-
ning. 

I detaljplanen bör förgårdens utformning regleras för 
att möjliggöra ett samlat intryck. Viktigast är att bestäm-
ma husplaceringen – byggnadens läge i förhållande till 
gatan – eftersom fasaderna utgör väggarna i det off ent-
liga rummet.

För att inte trafi ken ska ges överhanden i det off ent-
liga rummet bör särskild omsorg ägnas åt utformningen 
av gatan. Ex empelvis kan vändplatsen bli ett litet torg 
med träd och bänkar. Med olika markbeläggningar tyd-
liggörs vem som ska företräde utmed olika delar av ga-
tan, utan att »övergångar« behöver skyltas eller forma-
liseras.

En omsorgsfullt vald grönska ramar in området och 
håller ihop helhetsintrycket. Alléer kan markera viktiga-
re stråk och bidrar till ett enhetligt och ordnat intryck. 

 Mått och  proportioner
Gaturummet ska utformas så att det inte råder någon 
tvekan om vilken miljö man rör sig i, oavsett vilken tra-
fi kantgrupp man tillhör. 

Mått, genomtänkt markbeläggning, vegetation  och 
tydliga korsningar med god sikt måste samverka för att 
nå en naturlig hastighetsdämpning. 

Ett diff erentierat gatumönster med en viss hierarki 

hjälper till att strukturera ett område och bidrar till att 
underlätta orienteringen. Gator som betjänar ett större 
område bör ges en mer formell utformning och större 
mått, medan den lokala »villagatan« bör ges en mer in-
tim karaktär. Gatu bredden får dock aldrig bli större än 
vad situationen kräver.

Eftersom husens placering i förhållande till gatan är 
avgörande för upplevelsen av gaturummet bör placering-
en regleras i  detaljplanen. 

Placering i terrängen
Nya gatudragningar ska studeras noga för att ta tillvara 
på karakteristiska inslag i miljön och medge höjdsätt-
ning och terränganpassning som inte resulterar i upp-
fyllnader och fula sprängsår. 

 Tomtavgränsning
Längs viktigare stråk i bostadsområden kan det vara be-
fogat att reglera utformningen av tomtavgränsningen. 

 Häckar är vackra och levande markeringar av tomt-
gränsen. Krav på häckar,  murar,  plank och  staket – el-
ler en kombination av fl era åtgärder – kan utformas som 
planbestämmelser. Höjder bör anges, men detaljutform-
ningen bör överlåtas till fastig hets ägaren. 

Detaljer
Material och detaljer bör användas i gatumiljön på ett 
sådant sätt att planens idé understryks. 

Särskild omsorg bör ägnas belysningen för att ska 
en trygg, välfungerande och vacker ljusmiljö. Skalan på 
gatubelysning bör anpassas till områdets karaktär, både 
vad gäller höjd och täthet. Hänsyn bör tas till att det inte 
enbart är gång- och körbanan som behöver lysas upp – 
många upplever en känsla av otrygghet vid mörka busk- 
och skogspartier. Felaktigt utförd kan belysningen blän-
da och öka känslan av otrygghet genom att det mörka 
blir mörkare. 
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13.5  Tomten
Stora  tomter som ger mycket luft mellan husen mins-
kar behovet av detaljreglering av husens utform ning. På 
motsvarande sätt ökar behovet av en genomarbetad plan 
ju mindre tomten är och ju närmare gatan – och varan-
dra – som husen kommer. 

Vid nyetablering måste tomternas storlek kopplas till 
planidén. Önskas karaktären av en »öppen trädgårds-
stad« ska tomterna vara minst 1000 m2 eller större.  

I äldre villaområden är det viktigt att ta vara på ka-
raktären och låta tillkommande tomter följa praxis vad 
gäller storleken. 

Formen på tomten bör alltid styras av landskapet 
och tomtgränsen bör anpassas till topografi n. 

 Byggnadens placering
I vissa fall är det lämpligt att i detalj styra byggnadernas 
placering på tomten. Det kan till exempel gälla där en 
särskild gatukaraktär eftersträvas vilket påverkar måttet 
på förgården. 

I de fl esta fall är det en god regel att undvika att pla-
cera huset mitt på tomten eftersom det innebär ett inef-
fektivt markutnyttjande. Om byggnaden förskjuts mot 
gatan skapas en förgård med off entlig karaktär som beri-
kar gatumiljön medan baksidan blir rymligare. Därige-
nom kan baksidan rymma stör re träd utan att rötter och 
grenar riskerar att påverka huset. Dessutom blir baksi-
dan insyns skyddad.

Tomten bör rymma minst en solbelyst och skyd-
dad uteplats. Boverket anger att en lekplats för små barn 
för ha minst 5 timmar teoretisk soltid mellan 09.00 och 
17.00 vid vår- och höstdagjämningen. 

 Biluppställning
Det bör fi nnas utrymme på tomten för uppställning 
av två bilar, varav minst en under tak (garage eller car-
port).  

Garage placeras med möjlighet till minst 6 m upp-
ställningsplats framför porten.  

Ställningstagande

Vid såväl ny plan som avstyckning
► Tomtstorleken anpassas till områdets karaktär och till de 

planerade husens storlek.
► I äldre områden med befi ntlig bebyggelse är det angeläget 

att ta tillvara karaktären och den lokala traditionen, exem-
pelvis relationen tomt – husstorlek.

► I nya områden och under gynnsamma omständigheter (det 
vill säga lämplig form på plan mark) bör villatomter inte 
göras mindre än 800-900 m2.

► Om parhus planeras på en tomt skall den ge möjlighet att 
bilda två fastigheter. Ursprunglig tomt storlek bör då vara 
minst 1100 m2, men hänsyn bör tas till tomtens form, topo-
grafi  och ljus för håll an den.

Vid såväl ny plan, som vid avstyckning och lovprövning 
gäller

► Om husen ställs med gaveln mot gatan bör tomtbredden ej 
understiga 20 m. Annars bör tomt bredden aldrig understi-
ga 25 m.

► Endast en huvudbyggnad tillåts på tomten inom samlad 
bebyggelse om inget annat anges.

► Det bör fi nnas utrymme att ställa upp minst två bilar på 
varje tomt.

Stampargatan i Gullspång
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13.6   Huset
Huset lånar sin plats i naturen. Byggnaden måste därför 
anpassas till befi ntlig terräng för att ta tillvara landska-
pets karaktär och för att möjliggöra en bra anslutning 
mellan mark och hus. 

 Taklutning
Taket benämns ofta »husets femte fasad« och taklut-
ningen har stor betydelse för ett områdes karaktär, i syn-
nerhet i exponerade lägen och i kulturhistoriskt värde-
fulla miljöer. Nya detaljplaner bör därför reglera tillåten 
taklutning. 

För hus med inredd vind bör minst 38° anges. 

45° är typiskt för 1920-
talets klassicistiska 
villor.

36° fi nns på många 
äldre hus.

27° återfi nns på 
många av de villor 
som byggdes under 
1960- och 70-talet...

...medan 14° är vanligt 
på 1930-talets funkis-
hus.

 Verksamheter
I bostadsområden bör möjlighet fi nnas för att kunna an-
ordna icke störande yrkes- och hobby verk samheter i el-
ler i anslutning till bostaden. 

Behov av reglering
 Detaljplaner och områdesbestämmelser bör inte ges en 
mer omfattande reglering än vad som är påkallat med 
hänsyn till det aktuella samordningsbehovet och med 
hänsyn till kulturmiljön och natur givna förutsättning-
ar.

Ställningstagande

Vid såväl ny plan som lovprövning
► Takkupor tillåts med maximalt en tredjedel av takfotslängd-

en på respektive sida. Stor vikt fästs vid hur väl takkupan 
passar husets karaktär.

Vid lovprövning
► Om risken fi nns att grannes utsikt skyms begärs utsättning 

av husets läge samt en höjdangivelse för att exempelvis mar-
kera nockens läge.

Vid såväl ny plan som avstyckning och lovprövning
► Endast mindre uppfyllnader eller urschaktningar i förhål-

lande till ursprunglig marknivå tillåts. Höjdsförändringen 
får inte vara större än ±0,5 m.
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13.7  Utanför planlagt område
Ny  bebyggelse
Ny bebyggelse utanför tätorterna bör lokaliseras och 
ut formas enligt byggnadstraditionen i norra Väst er göt-
land. Detta innebär att utspridd bebyggelse i öppna och 
exponerade lägen bör undvikas med hänsyn till land-
skapsbilden. 

Kommunen anser att det är positivt med utveckling-
en av  hästgårdar, eftersom detta är ett sätt för att ska-
pa livskvalitet för den enskilde och att vidmakthålla det 
öppna landskapet. Stor hänsyn måste emellertid tas till 
kringboende vid nya hästgårdar för att inte skapa pro-
blem med  allergener, lukt etc. 

Ny bebyggelse bör lokaliseras i anslutning till befi nt-
liga bebyggelsegrupper och allmänt till gäng liga vägar. 
Miljö- och byggnadsnämnden kan dock även bevilja 
byggnadslov i andra lägen om den nya bebyggelsen går 
att förena med platsens natur- och kulturvärden och om 
friluftslivet inte på verkas negativt. Därvid ska de krite-
rier som anges nedan iakttas:

• Nya byggnader ska ej placeras så att ett rationellt 
 jord- och  skogsbruk förhindras. Samman häng ande 
jordbruksenheter bör ej splittras. 

•  Vattentäkt med tillräcklig kapacitet och kvalitet mås-
te kunna ordnas för den tilltänkta bebyggelsen.

•  Avloppsvatten skall renas med hänsyn till dess sam-
mansättning och till recipienternas kapacitet och be-
skaff enhet enligt gällande bestämmelser.

• Antal byggnader per fastighet för bostadsändamål 
skall anpassas till omgivande och befi ntlig bebyggel-
semiljö. På mindre fastigheter, som huvudsakligen 
används för bostadsändamål, bör en av byggnaderna 
upplevas som huvudbyggnad.

• Nya byggnader skall lokaliseras så att gällande 
skyddsavstånd respekteras (avseende väg- och järn-
vägsområden, buller, vibrationer, allergener, lukt 
m.m.).

Utformning av ny bebyggelse
På landsbygden bör byggnader utformas efter den loka-
la byggnadstraditionen, eftersom nya bygg nader ofta får 
stor omgivningspåverkan. Följande råd bör följas:

• Nya hus bör ges en rektangulär planform. Tak bör i 
första hand utformas som sadeltak. I Vadsbo bygden 
har det traditionella huset ofta förhöjt väggliv, vilket 
lämpar sig utmärkt även vid ny produktion.

• I regel bör trä användas som fasadmaterial och tak-
pannor av tegel som takmaterial.

• Fönster- och dörrplaceringar bör inte avvika från tra-
ditionell bebyggelseutformning i närområdet. Sym-
metri i dörr-, fönster- och skorstensplaceringar ger 
stadga.

•  Kulören bör anknyta till befi ntlig bebyggelse. Falu-
rött, herrgårdsgult, vitt och grått ger ofta ett bra re-
sultat.

•  Souterränghus bör endast användas där andra husty-
per medför stora schakter eller uppfyllnader. 

•  Komplementbyggnader bör uppföras fristående. 
•  Ekonomibyggnader bör placeras så att även dessa an-

sluter till gårds- och bybildningar.

Utformning av  om- och  tillbyggnader
Om- och tillbyggnader bör följa samma rekommenda-
tioner som för nya byggnader, men måste i första hand 
anpassas till den byggnad där tillbyggnaden sker.

En tillbyggnad bör inte vara så stor eller ges sådan 
form att den dominerar över det ursprungliga huset. Vid 
behov av stora ytor bör dessa utformas i fristående kom-
plementbyggnader eller i volymer med »lätta« anslut-
ningar till huvudbyggnaden så att det ursprungliga hus-
ets utseende inte för van skas. 

Klämmestorp och Dalen sett från vattentornet vid Rynningsmysten
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 Ekonomibyggnader
Det öppna landskapets karaktär skapas i hög grad av 
lantbrukets  ekonomibyggnader. Det är därför önskvärt 
om befi ntliga ekonomibyggnader kan bevaras för fram-
tiden. 

Nya produktionsmetoder inom lantbruket medför 
ofta att befi ntliga ekonomibyggnader är för små. Även 
om nya ekonomibyggnader ofta måste göras relativt sto-
ra är det önskvärt om dessa kan anpassas till landskapet 
genom att ansluta till tradionella former, material och 
kulörer. 

Om   lovplikten
 Plan- och bygglagen innehåller högre krav på bebyggelse 
inom områden med samlad bebyggelse (se avsnitt 4.4) 
jämfört med områden som ligger utanför. 

Utanför samlad bebyggelse är det sålunda tillåtet att 
utan lov uppföra

• mindre  tillbyggnader som ej dominerar över eller för-
vanskar befi ntlig byggnad om åtgärden ligger längre 
än 4,5 m från tomtgräns. Närmare gränsen förutsät-
ter att berörd fastighetsägare samtycker.

• komplementbyggnader, murar och plank i omedel-
bar närhet av bostadshus. Inom strand skydds område 
(avsnitt 7.1) krävs alltid dispens.

Med  komplementbyggnad avses uthus,  garage och min-
dre byggnader, t.ex.  förråd, trädgårdsväxthus, gäststu-
ga, bastu och båthus. Komplementbyggnaden förutsät-
ter att det fi nns en huvudbyggnad som är ett en- eller 
tvåbostadshus i byggnadens direkta närhet. Byggnader 
som kompletterar andra slags huvudbyggnader, t.ex. en 
lagerbyggnad till en butik eller en förrådsbyggnad till en 
industrilokal är inte komplementbyggnader i lagens me-
ning, utan kräver alltid byggnadslov. 

Ställningstagande
Följande begränsningar gäller för bygglovbefriade åtgär-
der:

► Tillbyggnad av huvudbyggnad får inte överstiga en tredje-
del av det ursprungliga husets bygg nads area eller maximalt 
30 m2. 

► Komplementbyggnad får inte överstiga byggnadsarean 30 
m2. 

Not: Maxarean 30 m2 anger endast vad som får upp-
föras utan byggnadslov. Ingenting hindrar att bygg  nads-
nämnden meddelar byggnadslov för större komplement-
byggnader (utöver de generella be gräns ningar som regle-
ras av rättspraxis).

13.8    Tillgänglighet
En demokratisk rättighet
Ett tillgängligt samhälle är ett högt ställt – men nödvän-
digt och självklart – politiskt mål. 

För många är det bilden av någon i rullstol som dy-
ker upp på näthinnan när ordet tillgänglighet kommer 
på tal, men tillgänglighetsaspekterna avser alla personer 
med nedsatt  rörelse- eller  orien ter ingsförmåga. Lagkrav-
en avser alltså även den som har svårt att gå, har balans-
problem eller en  syn- eller  hörs elnedsättning. Lagkrav-
en gäller även den som drabbats av blindhet eller döv-
het, eller har någon form av kognitiv (ung. intellektu-
ell)  funktions ned sättning, t.ex.  utvecklingsstörning, för-
värvad hjärnskada eller  autism.

Kravet på tillgänglighet syftar alltså inte bara till 
att underlätta för den som har ett medfött handi kapp 
utan bidrar även till att underlätta för gemene man, t.ex. 
barn, äldre eller den som har brutit armen. 
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Av avsnitt 11.5 fram går att vi bor kvar hemma allt 
längre när vi blir gamla. Om vi bygger rätt från början 
slipper vi dyra anpassningar i efterhand. Samhället spa-
rar pengar och vi själva får större möjligheter att bestäm-
ma över vår vardag, även om den egna kroppsliga förmå-
gan eller behoven för än dras. 

Som nämnts i avsnitt 3.1 är en plats för alla, alla åld-
rar och alla nationaliteter ett viktigt ställningstagande 
för kommunen i arbetet med att skapa attraktiva livs-
miljöer. Om vi bygger rätt från början kan vi inkludera 
alla de människor som har nedsatt rörelse- eller oriente-
ringsförmåga. Och förr eller senare i livet blir tillgäng-
lighetsaspekterna viktiga för de fl esta av oss. 

Lagkrav
 FN:s  standardregler för  funktionshindrade uttrycker 
tydliga principiella ståndpunkter när det gäller rättig-
heter, möjligheter och ansvar på olika samhällsområden. 
De ger också konkreta förslag på hur ett land kan un-
danröja hinder för personer med funktionsnedsättning 
och skapa ett tillgängligt samhälle. Standardreglerna är 
inte juridiskt bindande för medlemsstaterna, men tan-
ken är att de ändå ska påverka hur olika länder formar 
sin  handikappolitik genom att vara moraliskt förplik-
tande.

Bindande regler återfi nns i bl.a. plan- och bygglagen 
och lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk. 

Enligt 3 kap 15 §  plan- och bygglagen ska byggnader 
utformas på ett sätt som gör dem tillgängliga för perso-
ner med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det-
ta innebär att byggnaderna ska en tydlig uppbyggnad 
och att de i vissa fall skall förses med hiss.

 Hisskravet gäller inte i bostadshus med 1-2 våningar, 
men däremot i hus med 3 våningar eller fl er (12 § BVF). 

Hisskravet gäller även äldre bostadshus som byggs om. 
Inomhusmiljön i off entliga lokaler ska alltid vara anpas-
sad till funktionshindrade, oavsett byggnadens vånings-
antal.

Avsteg från tillgänglighetskraven i plan- och byggla-
gen och  Boverkets byggregler medges endast för befi nt-
lig bebyggelse och endast om befi ntliga nivåskillnader 
förutsätter betydande schakt- eller utfyllnadsarbeten.

Enkelt avhjälpta hinder
År 2001 skärptes kraven på tillgänglighet i plan- och 
bygglagen (17 kap 21a § plan- och bygglagen) så att alla 
 enkelt av hjälpta  hinder i lokaler och på allmänna platser 
måste tas bort. Med lokaler menas i detta sam man hang 
alla lokaler dit allmänheten har tillträde, t.ex. myndig-
hetslokaler, bibliotek, restauranger och aff  ärs lokaler. 

Termen enkelt avhjälpta hinder är inte fullt så enkel 
att defi niera, men avser t.ex. att ta bort trösk lar, instal-
lera automatiska dörröppnare eller ramper vid trappor. 
Det är fastighetsägaren som ansvarar för att hindren tas 
bort, men det är kommunen som har tillsynsansvaret för 
att så faktiskt sker. Det är fastighetsägaren som ska be-
kosta åtgärderna. Kommunen har därmed ansvaret för 
att anpassa alla kommunala lokaler och allmänna platser 
där kommunen är huvudman.

Enligt regeringspropositionen skulle de enkelt av-
hjälpta hindren vara åtgärdade senast år 2010. Ännu 
återstår emellertid mycket att göra inom detta område. 

Ställningstagande
► Kommunen ska omgående inleda arbetet med att upprät-

ta en  tillgänglighetsplan för att planera för hur enkelt av-
hjälpta hinder kan byggas bort på allmänna platser och i 
lokaler dit allmänheten har tillträde. 
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13.9   Skyltning
Inledning
Det stora fl ertalet av alla skyltar i vårt samhälle kan in-
delas i tre kategorier: trafi kskyltar, vägvisare och reklam. 
Hur trafi kskyltar anordnas är huvudsakligen en statlig 
eller kommunal angelägenhet och berörs därför inte när-
mare i översiktsplanen. 

Övriga skyltar är dock ofta tillståndspliktiga och bör 
därför behandlas närmare i översiktsplanen.

Skyltning utmed allmänna vägar
Inom ett avstånd från 50 m från ett vägområde (utmed 
allmänna vägar) får  inte skyltar eller liknande sättas upp 
utan Länsstyrelsens tillstånd enligt 46 § Väglagen. 

46 § gäller inte inom planlagt område där det istäl-
let krävs bygglov för att sät ta upp skyltar. Enligt 43 § 
krävs emellertid inom vägområdet alltid tillstånd från 
väghållningsmyndigheten för »åtgärder som kan inver-
ka menligt på trafi ksäkerheten eller vara till olägenhet 
för vägens bestånd, drift eller brukande«, t.ex. att sätta 
upp skyltar. 

Skyltning på andra platser
Även på andra platser kan det krävas tillstånd för att sät-
ta upp skyltar enligt 6-8 §§ Lag (1998:814) om särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Allmänna principer för  reklamskyltning
Eftersom reklamskyltarnas syfte är att väcka uppmärk-
samt krävs regler som förhindrar att skyltarna påverkar 
sin omgivning i alltför hög utsträckning, genom att t.ex. 
ha en skadlig inverkan på  trafi k säk er  heten, framkomlig-
heten på allmänna platser eller en störande inverkan på 
bebyggelsen i allmän het. 

Placering
Skylt ska i första hand placeras vid verksamhetens entré 
eller ovan fönster i bottenvåningen. Denna regel ger god 
orientering om var en verksamhet är belägen. Undantag 
från denna regel utgör de speciella platser i tätorterna 
som anses lämpliga för allmän reklam. 

Högt placerade skyltar
Skyltar högt upp på fasad tillåts endast med höga krav 
på utformning och placering. Dessa skyltar, som ofta 
syns på långt avstånd, måste samspela med huset på ett 
omsorgsfullt sätt. 

Karakteristiska fasaddetaljer
Skyltar bör placeras så att den inte skymmer karakter-
istiska fasaddetaljer eller på annat sätt förändrar husets 
karaktär eller ger en negativ helhetsverkan. 

Värdefulla byggnader och miljöer
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer for-
drar skyltar utformade med särskild omsorg och med 
hänsyn till byggnadens egenart, t.ex. mindre och friligg-
ande bokstäver eller användning av äldre tidstypisk skylt-
teknik. 

Särskilt om kommunens skyltar
Som huvudman för gator och allmänna platser äger kom-
munen ett betydande antal skyltar. Eftersom skyltning-
en är en stor del av det off entliga rummet är det därför 
av stor vikt att skyltarna underhålls. F.n. är fl era av kom-
munens skyltar i undermåligt skick, varför medel bör 
avsättas för en allmän översyn.

Ställningstagande
► Kommunen ska åtgärda de defekta eller i övrigt vanpryd-

ande skyltar som kommunen är huvud man för.
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Kapitel 14

 OMRÅDESVISA BESKRIVNINGAR

14.1 Inledning
 Plankartan 
På den plankarta som medföljer översiktsplanen redovi-
sas de ställningstaganden, skyddsområden och förord-
nanden som har en uttalad geografi sk begränsning. Av 
karttekniska skäl redovisas inte alla avgränsade områden 
som fi nns i planen, utan endast de som bedöms ha störst 
inverkan på den framtida mark- och vattenanvändning-
en.  

De bestämmelser som återfi nns på plankartan redo-
visas utifrån följande indelning:

A  Naturskyddsförordnanden
B Framtida användning
C PBL-planer (befi ntliga och förslag till nya)
D Rekreationsområden
E Skyddsområden runt störande verksamheter

14.2 Naturskyddsförordnanden
Under denna rubrik redovisas befi ntliga naturreservat, 
natura 2000-områden, biotop skydd och djur skydds om-
råden. Kommunen anser att befi ntliga förordnanden 
skall bevaras.

Nya naturskyddsförordnanden som föreslås i över-
siktsplanen redovisas i avsnitt 14.3. 

A1:  Naturreservat 
För en närmare presentation av naturreservaten hänvi-
sas till avsnitt 7.5.

A2:  Natura 2000 
De områden som omfattas av EU:s fågel- respektive art- 
och habitatdirektiv redovisas i avsnitt 7.2.

A3:  Biotopskydd 
I avsnitt 7.3 presenteras termen biotopskydd närmare. 

A4:  Djurskyddsområden
Kommunens djurskyddsområden redovisas i avsnitt 7.7.

14.3  Framtida användning

B1:   Södra Råda
Delar av området är utpekat som  riksintresse för kultur-
miljövården (avsnitt 6.6). Större delen av om rådet om-
nämns för kultur land skapet och områdets landskaps-
bildsmässiga värden i Länsstyrelsens naturvårdsprogram 
(avsnitt 7.9). För riksintresset och an grän s an de öppna 
områden gäller områdesbestämmelser.  

Även de delar som ligger utanför områdesbestämmel-
serna har stora kvaliteter. Området är kän sligt för över-
exploatering, ej anpassad bebyggelse liksom för skogs-
plantering. 

Bebyggelsens och landskapets karaktär bör bevaras 
samtidigt som jord- och skogsbrukets intressen skall tas 
tillvara. Bebyggelse och anläggningar med stor omgiv-
ningspåverkan (t.ex. bilskrotar och industribyggnader) 
bör inte tillåtas. 

B2:  Fågelön,  Nötön,  Åråsviken och  Kolstrandsviken m.fl . 
Området sammanfaller i stort sett med riksintresset för 
naturvård (avsnitt 6.2) och det område som av gräns ats 
enligt  Ramsar-konventionen (7.13). Därutöver ingår om-
rådet i ett större område som ut pek ats som riks intresse 
för fi sket (avsnitt 6.3) respektive frilufts livet, främst det 
rörliga (avsnitt 6.7). Ut med Vänern och Gullspångsäl-
ven gäller dessutom strandskydd (300 respektive 100 
m). Området är klassat som högsta naturvärde respek-
tive mycket högt naturvärde i Länsstyrelsens natur vårds-
pro gram (av snitt 7.9) för områdets zoologiska, geoveten-
skapliga, botaniska och landskapsbildsmässiga värden.

Ny bebyggelse ska inte tillåtas inom området om den-
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na inte avser byggnader för naturvårdens be hov eller an-
läggningar för det rörliga friluftslivet. Inte heller ska nya 
hamnar eller andra fasta an lägg ning ar tillåtas inom om-
rådet. Befi ntliga fritidshus på Fågelön får byggas till så 
länge detta inte påverkar redovisade naturvärden nega-
tivt. Avstyckning och nybyggnation medges ej. 

Betning på Fruskären och Svenningsöarna behålles. 
I övrigt skall jord- och skogsbruk samt vattenverksam-
heter inom hela området bedrivas med stor varsamhet 
för att inte skada utpekade naturvärden. 

B3: Vänerstranden mellan  Lugnås och  Lorthålan
Området mellan Lugnås och Lorthålan omfattas av 
riksintresse för friluftslivet (avsnitt 6.7) och strand skydd 
(300 m). 

Detta är ett av få strandområden längs Vänern inom 
kommunen som inte omfattas av natur skydds  för ord nan-
den och som dessutom saknar bebyggelse. Det gör om-
rådet mycket lämpligt för  friluftsliv, vilket bestämmel-
serna i 4 kap 2 § miljöbalken tar fasta på. 

För att förhindra att möjligheterna till friluftsliv min-
skar skall ny bebyggelse inte tillåtas inom området. Be-
fi ntliga byggnader inom området kan emellertid byggas 
till så länge inte riksintresset på verk as.

B4: Norra delen av  Storön 
Området omfattar den del av Storön och Videskär som 
inte omfattas av detaljplan. Området omfattas av riksin-
tresse för friluftslivet (avsnitt 6.7) samt riksintresse för 

fi sket (avsnitt 6.3). Utmed Vänern gäller vidare strand-
skydd (300 m). Området redovisas även i Länsstyrelsens 
naturvårdsprogram (avsnitt 7.9).

Området karakteriseras av skogsmark av varierande 
karaktär som är attraktiv för det rörliga fri lufts livet. Om-
rådet har även ett rikt fågelliv.

Området skall användas för skogsbruk och för det 
rörliga friluftslivets behov. Skogsbruk skall be driv as med 
stor hänsyn till friluftslivsintresset. Fast förbindelse till 
fastlandet och ny bebyggelse skall inte tillåtas. 

B5:  Gullspångsälven
Området fi nns utpekat för sina zoologiska och land-
skapsbildsmässiga värden i Länsstyr elsens naturvårds-
program (avsnitt 7.9). Området omfattas av strandskydd 
(avsnitt 7.1).

B6: Gullspångsälvens stränder
Området består huvudsakligen av jordbrukslandskap et 
runt Gullspångsälvens stränder nedströms kraft verks-
dammen. Området omfattas av riksintresse för natur-
vården (avsnitt 6.2) respektive fri lufts livet (avsnitt 6.7), 
samt av strandskydd (100 m).

Jordbrukslandskapet är här huvudsakligen obebyggt 
och frånvaron av bebyggelse bidrar till Gullspångsälvens 
mäktighet. Landskapets karaktär ska bevaras varför ny 
be byggelse, anläggningar eller större ingrepp (t.ex. torv-
täkt och utdikning) inte skall tillåtas inom avgränsning-
en.

B7:  Mörtestad
Området runt  Amnehärads kyrka består huvudsaklig-
en av mindre jordbruk och egnahemsbebyggel se. Om-
rådet närmast Gullspångsälven används som idrottsan-
läggning. Detta område omfattas delvis av strandskydd 
(100 m). 

Kyrkan har dominerat detta landskap under lång tid 
och bör göra så även i fortsättningen. Därför ska om-
rådesbestämmelser upprättas som reglerar tillkomman-
de bebyggelse. Bestämmelserna ska även innehålla krav 
på bygglov för normalt sett lovbefriade ekonomibygg-
nader.

B8:  Noret söder om bron
Området omfattar den del av Noret som ligger söder om 
bron (till Delebäck) och angränsande strand områden. 
Området omfattas av strandskydd (200 m). 

Noret är i denna del en förhållandevis grund vik med 
många täta vassruggar runt stränderna. Området utgör 
en viktig lokal för både fi sk och fågel. Angränsan de jord-
bruksmark är huvudsakligen obebyggd. 

Landskapets öppna karaktär ska bevaras för att tryg-
ga möjligheten till friluftsliv och livsmiljöer för djurlivet. 
Ny bebyggelse, anläggningar eller större ingrepp (t.ex. 
torvtäkt och utdikning) skall där för inte tillåtas inom 
av gränsningen.
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Framtida markanvändning

Framtida användning
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B9: Vänerstranden söder om  Otterbäcken
Otterbäckens möjligheter att expandera är begränsade; i 
praktiken är det endast strandzonen söder om samhället 
som erbjuder attraktiv mark för fortsatt bebyggelseut-
veckling. F.n. är efterfrågan på obebyggda tomter i Ot-
terbäcken begränsat, men kommunen anser att det är 
angeläget att peka ut hur bebyggelsen ska utvecklas i Vi-
sion 2020. Trots att området är ut pekat för sina zoologis-
ka och geovetenskapliga värden i Läns styrelsens natur-
vårdsprogram (avsnitt 7.9) anser kommunen att detta 
område bör kunna exploateras för bebyggelse.

Utbyggnad bör i första hand ske genom planläggning 
i direkt anslut ning till  Barfotens camping. Först där efter 
kan etablering längre söderut inom B9 bli aktu ell. 

B10: Vänerstranden norr om  Kvarntorpet
Strandzonen norr om Kvarntorpet består av skogsmark 
med stora inslag av lövträd. Kvarntorpets ängar har stora 
botaniska och zoologiska värden och landskapet ska där-
för bevaras. Området omfattas av strandskydd (300 m) 
och utpekas i Länsstyrelsens naturvårdsprogram för sina 
zoologiska och geovetenskapliga värden (avsnitt 7.9). Be-
byggelse, an lägg ningar eller andra ingrepp skall där för 
inte tillåtas inom avgränsningen.

B11: Vänerstranden söder om Kvarntorpet
Området rymmer idag både skog, jordbruk och fritids-
bebyggelse. Området omfattas av strandskydd (300 m) 
och är utpekat för sina friluftsvärden och landskaps-
bildsmässiga kvaliteter i Länsstyrelsens naturvårdspro-
gram (avsnitt 7.9).

Viss utökad fritidsbebyggelse i form av komplette-
ring av befi ntliga husgrupper som inte påtagligt skadar 
områdets natur- och kultur värden eller förutsättningar-

na för det rörliga friluftslivet kan tillåtas där så bedöms 
lämpligt utifrån gällande strandskyddslagstiftning.

B12: Område för  bergkross norr om  Askevik
Norr om Askevik och öster om RV26 fi nns en brytbar 
förekomst av  granit och mylonit. Kommunen anser att 
fyndigheten kan exploateras med de förbehåll som anges 
i avsnitt 7.16. Lokalisering av nya byggnader och anlägg-
ningar i detta område ska inte tillåtas för att säkra den 
framtida tillgången på ballastmaterial. 

B13:  Spåsjön
Våtmarksområdet öster om RV26 är klassat som hög-
sta naturvärde (avsnitt 7.13) i Länsstyrelsens våt marks-
inventering. Spåsjön är sänkt och täcks nu av en sump-
kärrsvegetation, och det är just de stora areal erna sump-
kärr av olika slag samt vissa ornitologiska värden som 
motiverar klassningen. I Läns styrelsens naturvårdspro-
gram klassas den som högt naturvärde och där fram hålls 
främst områdets zoo logiska kvaliteter (avsnitt 7.9).

Kommunen anser att det är angeläget att bevara den-
na våtmark och ska därför verka för att Spå sjön görs om 
till naturreservat. Be byggelse, an lägg ningar eller andra 
ingrepp skall sålunda inte tillåtas inom avgränsningen.

B14:  Valmossen
Området sammanfaller med motsvarande område av 
riksintresse för naturvård (avsnitt 6.2). Området är utpe-
kat för sina zoo log iska, botaniska, geovetenskapliga och 
landskapsbildsmässiga värden som högsta naturvärde i 
Länsstyrelsens naturvårdsprogram (avsnitt 7.9).

Landskapets karaktär ska bevaras och ny be byggelse, 
anläggningar eller större ingrepp (t.ex. torv täkt och ut-
dikning) skall där för inte tillåtas inom avgränsningen.

Område B13: Spåsjön sett från norra stranden
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Som framgår av avsnitt 7.5 skall kommunen överväga 
att skydda riksintresset genom reservats bildning.

B15:  Kroppfj äll –  Mälltorp
Området utgörs av öppet odlingslandskap med ingående 
hagmarker. Strandzonen omfattas av strand  skydd (200 
m). En del av Kroppfj ällsån är utpekad som nyckelbio-
top (avsnitt 7.4). Delar av om rådet återfi nns i Länssty-
relsens naturvårdsprogram för sina zoologiska, botanis-
ka, geovetenskapliga och landskapsbildsmässiga värden 
(avsnitt 7.9). Vid  Bockeberget fi nns ett lövskogsbestånd 
som om fattas av biotopskydd (avsnitt 7.3).

Landskapet har stora kvaliteter och bör därför inte 
exploateras ytterligare. I synnerhet gäller detta området 
som ligger öster om väg 2997. Intresset att bevara land-
skapet måste emellertid vägas mot jordbrukets behov, ef-
tersom ett livskraftigt jordbruk är nyckeln till att land-
skapet ska kunna bevaras. 

Motstående intressen som kan komma att påver-
ka området negativt är bl.a. skogsplantering och fri tids-
bebyggelse. Vid behov bör därför områdesbestämmelser 
upp rätt as för att trygga befi ntlig mark använd ning.

B16:  Kullesjön
Sjön sänktes på 1800-talet och numera utgörs den gam-
la sjöbottnen av strandängar och öppen hagmark. Den 
norra delen av strandängarna är tuvig betesmark och 
fungerade som åker för hundra år sedan. Den södra de-
len används idag som slåttermark. Området är klassat 
som »nationellt utpekad hage« (se avsnitt 7.10). 

F.n. saknas reglering. Vid behov skall den kommu-
nala organisationen verka för att området skydd as och 
att nuvarande markanvändning kan fortgå.

B17:  Hovaån
Avgränsningen sammanfaller med riksintresset för na-
turvård. För en beskrivning av området, se avsnitt 6.2. 
Området omfattas av strandskydd (100 m). Delar av 
Gudhammarsviken är avsatt som djurskyddsområde (se 
avsnitt 7.7). Ett område i  Kvarnedalarna är utpekat som 
nyckelbiotop (avsnitt 7.4). Riksintresset  E20 omfattas 
av utökat byggnadsförbud (30 m). Delar av området är 
klassat som mycket högt naturvärde i Länsstyrelsens na-
turvårdsprogram, främst för sina zoologiska, botaniska, 
geo veten skapliga och landskapsbildsmässiga värden (av-
snitt 7.9). Inom området fi nns fl era bio top skydd, bl.a. 
vid  Storhultaån,  Ingelstorp och  Kronokulle (avsnitt 7.3). 

Reservatsbildning bör övervägas för särskilt skydds-
värda delar av området. Betning av dalgången bör främ-
jas. Ny bebyggelse kan tillåtas i direkt anslutning till be-
fi ntliga husgrupper men ska prövas mycket restriktivt 
och anpassas till den känsliga miljön. Lövskogsarealerna 
ska bevaras: barrskogs plant ering får ej ske i dalgången. 
Täktverksamhet, dikning eller muddring får ej ske. Er-
osionsrisken måste uppmärksammas. Vattenuttag ur ån 
bör begränsas vid lågvatten. För området som samman-
faller med vägreservat för E20, se nedan.

Om behov uppstår bör områdesbestämmelser upp-
rättas för att reglera bebyggelsen. 

Område B16: Kullesjön är en sötvattenstrandäng som utgörs av sänkt sjöbotten. Högstarr- och tuvtåteläng dominerar; här sett från söder
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B18: Vägreservat
Området består av fyra delområden, B18a-d. 

E20 är en ekonomisk livsnerv som har stor betydel-
se för hela regionen och som påpekats i avsnitt 9.1 anser 
kommunen att det är angeläget att E20 byggs ut. Sanno-
likheten för att E20 kommer att byggas ut till motorväg 
eller fyrfältsväg under planperioden i helt ny sträckning 
måste dock betecknas som liten. Likväl är det angeläget 
att peka ut ett reservat eftersom en utbygg nad skulle få 
mycket stor omgivningspåverkan. Reservatet utgörs av 
ett 800 m brett band runt den tänkta vägdragningen.  
Reservatet har beteckningen B18a. 

Sannolikheten torde vara väsentligt större att åtgär-
der vidtas i befi ntlig sträckning, eventuellt i kombina-
tion med ny sträckning mellan infarten till Fagerlid och 
nuvarande korsning mot Industrivägen. Även detta re-
servat (B18c) framstår som angeläget att skydda. Reser-
vatet är 400 m brett. 

Det framstår även som angeläget att inte försvåra en 
utbyggnad av väg 200 i ny sträckning mellan E20 och 
Björkulla i Töreboda kommun. Även detta reservat är 
400 m brett. Reservatet har beteckningen B18b. 

Vidare  framstår det som önskvärt att reservera mark 
för en ny sträckning av RV26 mellan Gullspång och 
korsningen med väg 200. Reservatet är 200 m brett och 
har fått beteckningen B18d.   

Störningskänslig bebyggelse eller större etableringar 
bör inte tillåtas inom de områden som har angivits på 
plan kartan. För den enskilde är det t.ex. angeläget att 
det nya huset inte störs av trafi k buller samtidigt som det 
är angeläget för det allmänna att utbyggnaden inte för-
dyras.

Vid  Hovaån möts två riksintressen. Av bygg- och tra-
fi ktekniska skäl är det lämpligt att förlägga E20 i en ny 
sträckning, samtidigt som det är angeläget att begränsa 
intrånget i Hovaån, ett område som är känsligt både ur 

ekologisk, hydrologisk och geologisk synvink el. För att 
minimera intrånget bör en ny bro därför anläggas på pe-
lare över dalgången, snarare än att vägen korsar området 
genom stora schakt- eller bankningsarbeten. 

Vägprojekten diskuteras närm are i avsnitt 9.3.

B19:  Håhulteån
 Vallsjön avvattnas genom Håhulteån som strax efter 
sjöns utlopp har ett vackert slingrande lopp. Ån omges 
av för trakten stora översvämningskärr. Området är hy-
drologiskt orört och de direkta in grepp en består av en 
korsande väg och en kraftledning. Visserligen leds vat-
ten från Gårdsjö  reningsverk genom Måkerudsbäcken 
som ansluter till Håhulteån i mitten av området, men 
detta vatten är av god kvalitet och dess inverkan på ve-
getationen är ringa. Mångfalden av våtmarksbiotoper, 
vidsträckta över svämningskärr och orörd åfåra moti-
verar att området har klassats som högsta naturvärdes-
klass i Länsstyrelsens våtmarksinventering (avsnitt 7.13). 
I naturvårdsprogrammet fi nns delar av området med för 
sina botaniska och zoologiska värden (avsnitt 7.9).

Området saknar särskilda bestämmelser (2011). Kom-
munen anser att området bör skyddas som naturreser vat 
(avsnitt 7.5).

B20: Området sydost om Gårdsjö
Området består av två delområden (a-b) och större de-
len av dessa omfattas av den avgränsning runt sjöarna 
 Unden och Velen som har utpekats som riksintresse för 
naturvården (se avsnitt 6.2 för en närmare beskrivning). 
Den del som ligger inom Undens tillrinningsområde 
omfattas av särskilt förordnande om utsläpp av avlopps-
vatten (avsnitt 7.15). I avsnitt 7.8 behandlas området uti-
från miljöbalkens regler om opåverkade områden. Ut-
över dessa regleringar är området av intresse för det rör-
liga friluftslivet genom sin särprägel och skönhet liksom 

Område B15 omfattar bland annat denna äng vid Mälltorp vid Skagern
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p.g.a. den goda förekomsten av bär och svamp. Större 
delen av området är vidare utpekat som högsta natur-
värde i Länsstyrelsens natur vårds program (avsnitt 7.9) 
för sina hydrologiska, geovetenskapliga, zoologiska och 
landskapsbildsmässiga värden samt för områdets betyd-
else för friluftslivet.

De intressen som ligger till grund för riksintresset 
skall skyddas. Landskapets karaktär ska bevaras och ny 
be byggelse, anläggningar eller större ingrepp (t.ex. torv-
täkt och utdikning) skall där för inte tillåtas inom av-
gränsningen. Om behov uppstår bör områdesbestäm-
melser upprättas.

B21:  Klämsjökärren
På 1800-talet höjdes Gårdsjön i samband med en vat-
tenkraftsreglering. Tallmossevegetationen dränk tes vid 
detta tillfälle och istället utvecklades alluvialkärr och låg-
vassar av trådstarr på stora arealer i södra delen av sjön. 
Runt 1960 upphörde regleringen, men sjön har fortfa-
rande tämligen konstant men högt vattenstånd. Även 
Klämsjökärren har i våtmarksinventeringen (avsnitt 
7.13) klassats som högsta naturvärde, framför allt som ex-
empel på »sekundär succession i våtmarksmiljö« och för 
sina stora ornitologiska värden.

Området omfattas av strandskydd (200 m från  Gård-
sjön) och är utpekat som riksintresse för natur vård (av-
snitt 6.2). Utpekat som högsta naturvärde i Länsstyrel-
sens naturvårdsprogram (avsnitt 7.9) och omfattas även 
av ett särskilt för ord nande om utsläpp av avloppsvatten 
(avsnitt 7.15). 

Kommunen anser att området bör göras om till na-
turreservat (avsnitt 7.5).

B22: Åsebolet och Smedsbolet
Strandzonen omfattas av strand  skydd (300 m). Området 
utgörs av ett tilltalande äldre kulturlandskap och omfat-
tas av den avgränsning runt sjöarna Unden och Velen 
som har utpekats som riksintresse för naturvård (se av-
snitt 6.2 för en närmare beskrivning). Området är utpe-
kat som högsta naturvärde i Länsstyrelsens naturvårds-
program (avsnitt 7.9) och omfattas även av ett särskilt 
för ord nande om ut släpp av avloppsvatten (avsnitt 7.15).

Landskapet har stora kvaliteter och tillkommande 
åtgärder bör harmonisera med nuvarande markanvänd-
ning. Intresset att bevara landskapet måste emellertid vä-
gas mot jordbrukets behov, eftersom ett livskraftigt jord-
bruk är nyckeln till att land skapet ska kunna bevaras. 

Motstående intressen som kan komma att påver-
ka området negativt är bl.a. skogsplantering och fri tids-
bebyggelse. Ny bebyggelse skall inte tillåtas inom det 
strandskyddsområde som f.n. (2011) består av skog. Vid 
behov bör områdesbestämmelser upp rätt as för att trygga 
befi ntlig mark använd ning.

14.4 PBL- planer
På plankartan redovisas de detaljplaner och  områdesbe-
stämmelser som gäller 2011. För kommentarer runt dessa 
bestämmelser hänvisas till kapitel 4.4-5. 

I avsnitt 4.4 redovisas de områden som enligt kom-
munens bedömning uppfyller kraven för be greppet sam-
lad bebyggelse enligt plan- och bygglagen. Inom dessa 
områden gäller högre krav på bygglov m.m. än vad som 
generellt sett gäller utanför planlagd mark. 

Åsebolet
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14.5  Rekreationsområden
I det följande redovisas rekreationsområden som är av 
stor betydelse för kommunens invånare och som därför 
bör skyddas mot ändrad markanvändning.

D1:  Skärven
Området ligger söder om Gullspångs tätort och består 
av ett kuperat skogsområde med strandvallar av klap-
persten från Stor-Vänerns tid. Skogen används för skogs-
bruk men även som friluftsområde, bl.a. fi nns elljusspår. 
Utöver geologiska lämningar fi nns även fornminnen i 
form av skeppsättningar.

Området bör skyddas mot eventuell bebyggelse och 
ökad biltrafi k. Vid behov bör områdes be stäm melser jäm-
te avtal eller kommunala naturvårdsförordnanden med 
skötselplan upprättas.

D2:  Getryggen – Källtorp
Området utgör östra delen av Hova. Inom området fi nns 
bl.a. elljusspår och Hovas vattentäkt (avsnitt 10.1). Stör-
re delen av området regleras av 1967 års stadsplan som 
anger att området skall användas som skyddsområde för 
vattentäkten. 

Om behov uppstår bör området skyddas genom de-
taljplan jämte avtal avseende fortsatt skogsbruk eller 
kom munalt naturvårdsförordnande med skötselplan.

D3: Rekreationsområdet SO Gårdsjö
I anslutning till  Gårdsjö tätort ligger ett skogsområde 
med elljusspår som dessutom har en badplats vid sjön 
Narven. Området omfattas delvis av strandskydd (200 
m). 

Bebyggelse och ändrad markanvändning i övrigt 
kan komma att påverka området negativt. Vid behov bör 
om rådes be stäm melser jämte avtal eller kommunala na-
turvårdsförordnanden med skötsel plan upprättas för att 
tryg ga nuvarande markanvändning.

D4:  Dressinbanan
Som nämnts i avsnitt 9.2 förekommer idag dressintrafi k 
för turiständamål under sommarhalvåret på den nedlag-
da järnvägen mellan Gullspång och Torved respektive 
på NBJ-banan mellan Gullspång och Konsterud. Pågå-
ende verksamhet avses fi nnas kvar. 

D5:  Otterbäcken
Mellan bebyggelsen i Otterbäcken och RV26 fi nns ett 
skogsområde med elljusspår. Området används bl.a. som 
friluftsområde. Området regleras delvis av utökat bygg-
nadsförbud längs RV26 (30 m). 

Kommunen äger merparten av området. Som angi-
vits i avsnitt 4.4 bör området planläggas för att trygga 
pågående markanvändning. 

14.6  Skyddsområden
På plankartan redovisas skyddsområden runt störande 
anläggningar enligt gällande riktlinjer, bl.a. utifrån Bo-
verkets »Bättre plats för arbete« (Allmänna Råd 1995:5). 
Skyddsområden runt större djur be sättningar redovisas 
ej.

Inom dessa skyddsområden bör ny störningskänslig 
bebyggelse inte lokaliseras. Motivet till detta ställnings-
tagande är huvudsakligen att förhindra att olägenheter 
uppstår p.g.a. buller, lukt m.m., men även för att tillse 
att respektive verk samhet kan fortgå även i framtiden. 
Ställningstagandet påverkar inte möjligheten att göra 
mindre tillbyggnader eller uppföra komplementbyggna-
der m.m. inom resp ek tive skyddsområde, men förhin-
drar t.ex. ytterligare bostäder och andra störningskäns-
liga verk sam heter.

Följande riktvärden för skyddsavstånd tillämp as:

E1 Motorbana 500 m
E2 Skjutbana 500 m
E3 Reningsverk 300 m
E4 Plywoodfabrik 400 m
E5 Skrothantering 500 m
E6 Avfallsanläggning 500 m
E7 Vindkraftverk 850 kW 500 m

14.7  Sammanfattning
Av ovanstående redovisning framgår att kommunen ge-
nom Vision 2020 som huvudregel snarare vill värna och 
aktivt bevara pågående markanvändning inom merpart-
en av redovisade områden än att genomföra drastiska för-
ändringar. Område B12 och B18 (brytbar förekomst av 
krossberg respektive vägreservat) utgör dock betydelse-
fulla undantag från denna huvudregel. 
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Kapitel 15

 KONSEKVENSANALYS

15.1 Inledning
Krav enligt PBL 
Av 4 kap 1 §  plan- och bygglagen följer att översiktsplan-
ens innehåll och konsekvenser ska kunna ut läsas utan 
svårighet. Syftet med detta krav är naturligtvis att för-
bättra beslutsunderlaget för att trygga en långsiktigt håll-
bar utveckling.

För att belysa eff ekterna av Vision 2020 har därför en 
konsekvensbeskrivning upprättats som ut görs av detta 
kapitel. Be skriv ningen görs utifrån miljökonsekvenser, 
hälso-, säkerhets- och risk aspekt er, sociala kon sekvenser 
och slutligen en ekonomisk konsekvensanalys. 

Flera åtgärder i Vision 2020 är av den karaktären att 
det är svårt att bedöma eff ekten av varje åt gärd för sig. 
Det är sällan som alla konsekvenser av föreslagna åtgärd-
er kan förutses på den över siktliga nivån, utan det är 
först när närmare  studier har utförts som alla eff ekter 
kan studeras i detalj. Detta är en av anledningarna till 
över siktsplanen inte är juridiskt bindande, vare sig för en-
skilda eller för myndigheter. 

Som angivits i avsnitt 14.7 syftar Vision 2020 huvud-
sakligen till att värna och bevara pågående mark  an vänd-
ning snarare än att bana väg för drastiska förändringar. 
Detta speglas även i följande konsekvensbeskrivningar.

Några  centrala  frågeställningar 
Nedan kommenteras några av de frågeställningar som 
varit centrala i samband med arbetet att ta fram en ny 
över siktsplan. 

Varför ska man satsa på  vindkraft?
I avsnitt 2.2 och 5.4 har de s.k. växthusgasernas inverkan 
på klimatet diskuterats. En av de främsta anledningarna 
till klimatförändringen beror på människans använd-
ning av fossila bränslen. Av denna orsak har Riksdagen 
an givit att vindkraften ska byggas ut i betydande omfatt-
ning.

För att ge förutsättningar för en hållbar utveckling 
är det därför angeläget att alla möjligheter till alternati-
va energislag tas tillvara. Som angivits i avsnitt 10.4 har 
kommunen tillsammans med Mariestads och Töreboda 
kommuner valt att upprätta ett särskilt tematiskt tillägg, 
en vindbruksplan, där vindkraften behandlas och kon-
sekvensbeskrivs ingående.  

Behövs de  vägutbyggnader som skisseras i planen?
Vägsystemet har en enorm betydelse för hela landets 

eko nomi, där snabba och säkra transporter är en förut-
sättning för många företags överlevnad och därmed av 
stor vikt för vår gemensamma försörj ning. Genom de åt-
gärder som pekas ut i planen minskas störningarna på 
miljön och boende i närheten av vägarna. Sam tidigt för-
bättras trafi ksäkerhet en och framkomligheten. Kommu-
nen anser därför att de vägutbygg nader som redovisas i 
planen behövs. Som anges nedan fi nns det emellertid 
många problem som måste hanteras för att en utbygg-
nad ska kunna genomföras.

Var kan man bygga ut strandnära  bebyggelse?
Ny strandnära bebyggelse är komplicerad utifrån gällan-
de lagstiftning. Översiktsplanen pekar ut fyra områden 
där större utbyggnad kan komma att ske: Högesten och 
Sjötorp (avsnitt 4.4) respektive område B9 söder om Ot-
terbäcken, och i viss mån även B11 söder om Kvarntorpet 
(avsnitt 14.3).

Varför vill kommunen styra var bebyggelse ska lokaliseras?
Den  fysiska planeringen syftar huvudsakligen till att 
skapa goda livsmiljöer och undvika konfl ikter i använd-
ningen av mark och vatten. Därför är det angeläget att 
störande verksamheter inte lokaliseras nära bebyggelse, 
att mängden transporter i samhället reduceras (för att 
klara miljön), att kostnaderna för den off entliga servicen 
– t.ex. hemtjänst, skol skjutsar och sophämtning – kan 
minimeras (så att samhällets begränsade resurser an-
vänds där de gör mest nytta), att vi inte bygger hus där 
vi några år senare vill bygga motorväg, att vi bevar ar 
områden för rekreation och att utrymme skapas så att 
den biologiska mångfalden kan bevaras. Bland mycket 
annat.

Vart ska nya  industrier lokaliseras?
Översiktsplanen anger inga områden för nya industrier. 
Kommunen bedömer att det behov som fi nns f.n. (2011) 
kan klaras inom ramen för befi ntliga detaljplaner. 

Otterbäcken sett från Sibbern
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ÖP92 var betydligt tunnare – vad har hänt?
Nu gällande översiktsplan behandlar huvudsakligen 
mark- och vattenanvändningen inom kommun en. Vi-
sion 2020 har ambitionen att behandla den framtida ut-
vecklingen inom ett betydligt vidare fält – t.ex. miljö-
frågor, skola och äldrevård. Dessutom har lagstiftningen 
förändrats vilket har medfört att kraven på det obligato-
riska innehållet samt på tydlighet och konsekvensanalys-
er har ökat. 

15.2   Miljökonsekvenser
 Miljöbedömning
Enligt 6 kap 11 §  miljöbalken ska en miljöbedömning 
göras när en kommun upprättar eller ändrar en plan om 
planens genomförande kan antas medföra en  betydande 
miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att in-
tegrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveck-
ling främjas. Översiktsplaner ska alltid miljöbedömas. 

Vision 2020 föreslår även fl era åtgärder som faller 
inom kategorin betydande miljöpåverkan, bl.a. nya väg-
dragningar. Av detta följer att en miljökonsekvensbe-
skrivning ska upprättas. 

Som angivits i avsnitt 15.1 är det är svårt att bedöma 
eff ekten av fl era av de i planen angivna åtgärderna, ef-
tersom det är sällan som alla konsekvenser av föreslag-
na åtgärd er kan förutses på den över siktliga nivån. Först 
när närmare  studier har utförts kan eff ekterna studeras. 

När det gäller att anlägga en ny motorväg genom 
kommunen fi nns t.ex. i detta skede endast en föresla-
gen vägkorridor. Hur vägen ska dras i detalj kräver dock 
mycket omfattande studier. Beroende på hur vägen dras 
inom korridoren kommer även miljökonsekvenserna att 
skifta. På samma sätt är det t.ex. svårt att bedöma inom 
vilket område som det är lönsamt att anlägga en kross-
bergstäkt, eftersom detta fordrar ingående prospekte-
ringsåtgärder. 

Av bestämmelserna i 6 kap 13 § miljöbalken följer att 
en miljökonsekvensbeskrivning skall innehålla de upp-
gifter som är rimliga med hänsyn till bl.a. aktuell kun-
skap, planens innehåll och detaljeringsgrad, allmänhe-
tens intresse och att vissa frågor kan bedömas bättre i 
samband med prövningen av andra planer och program 
eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgär-
der.

De miljökonsekvenser som översiktsplanen kan an-
tas medföra beskrivs nedan på ett översiktligt och över-
gripande vis. Kommunen anser att det är en självklarhet 
att miljökonse kvenserna belyses utförligt i efterföljande 
planeringsskeden.

 Miljömålen
Nedan beskrivs översiktligt hur Vision 2020 förhåller sig 
till de nationella miljömålen som presenterats relativt ut-
förligt i kapitel 5. 

1.   Begränsad klimatpåverkan
Energifrågorna är centrala i kommunens planering. Vi-
sion 2020 anger att kommunen ska verka för en över-
gång till förnyelsebara energikällor och bidra till en ökad 
eff ektivitet i energianvändningen. 

Några av de åtgärder som föreslås i planen är bl.a. 
verka för att kollektivtrafi ken utnyttjas bättre (t.ex. ge-
nom tätare och sub ven tionerade av gångar) och att anta-
let cykelvägar utökas. Det tematiska tillägget möjliggör 
ett antal vindkraftverk inom kommunen.  

Utbyggnaden av E20 i ny sträckning motverkar mil-
jömålet, åtminstone på kort sikt. 

2.   Frisk luft
Luftföroreningarna härrör främst från trafi k- och ener-
gisektorn. Som framgått av de mätningar som genom-
förts (avsnitt 7.17) ligger Gullspångs kommun långt un-
der gällande miljökvalitetsnormer. De i översiktsplanen 
föreslagna åtgärderna bedöms sammantaget leda till att 
luftkvaliteten blir bättre. 

På kort sikt kommer en utbyggnad av E20 sannolikt 
att innebära ökade utsläpp av bl.a. kväve oxid er jämfört 
med om utbyggnaden inte genomförs. På längre sikt be-
ror utsläppen av hur trafi ken och fordonstekniken ut-
vecklas. 

En utbyggnad av fj ärrvärme bedöms bidra till att mil-
jömålet kan uppnås. 

3.   Bara naturlig försurning
Översiktsplanen förmår endast att i begränsad utsträck-
ning påverka försurningsproblematiken. I planen anges 
bland annat att kommunens byggnader ska värmas med 
förnyelsebara bränslen och att kommunen genom infor-
mationsinsatser ska verka för att fossila bränslen för upp-
värmning fasas ut även i övriga delar av byggnadsbestånd-
et. 

En minskning av kväveoxiderna i den storleksord-
ning som miljömålet anger förutsätter emellertid nation-
ella åtgärder för att begränsa utsläppen från transport-
sektorn. 

4.   Giftfri miljö
Översiktsplanen pekar ut att det är angeläget att kart-
lägga förorenade områden inom kommunen och att de 
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värst drabbade områdena ska efterbehandlas. Vidare an-
ges informationsinsatser som ett sätt att verka förebyg-
gande för att uppnå miljömålet.  

Vision 2020 innehåller inga förslag som kan antas 
med föra negativa konsekvenser för miljö mål et.

5.   Skyddande ozonskikt
Hanteringen av ozonnedbrytande ämnen regleras på 
na tionell nivå genom lagstiftning m.m. Huru vida må-
let kan nås eller inte beror sålunda huvudsakligen på 
cen trala beslut och åtgärder. Idag fi nns ingen begräns-
ning för hur länge befi ntlig HCFC (freoner) får använd-
as och så länge användningen pågår förekommer också 
ut släpp. 

Vision 2020 anger att kommunen ska ta om hand ut-
tjänta produkter som innehåller ozon ned brytande äm-
nen och att kommunen ska informera om dessa ämnens 
skadliga eff ekter.

6.   Säker strålmiljö
Enligt Vision 2020 ska kommunen ta emot uttjänta an-
ordningar som innehåller radioaktiva äm nen och tillse 
att dessa tas omhand på ett miljöriktigt sätt. Vidare ska 
kommunen planera för att min ska allmänhetens expo-
nering av förhöjda magnetfält. Där så är möjligt skall 
jord kabel användas. 

Kommunen ska ta fram ett radonprogram. Målet för 
radonhalt i inomhusluften i kommunens byggnader klar-
as troligen redan idag, och radon i bostäder och enskilda 
brunnar regleras genom lagstiftning. Radonförekomsten 
bedöms gene rellt sett vara gynnsam inom kommunen.

7.   Ingen övergödning
Vision 2020 ger vägledning för hur övergödningsproblem-
et skall hanteras men kan endast i mar ginell utsträck-
ning påverka de verksamheter som orsakar de faktiska 
ut släppen. Bl.a. föreslås infor ma tionsinsatser, utbyggnad 
av det kommunala avloppsnätet, att kväve- och fosforut-
släppen från kommunens avloppsreningsverk och från 
industrier som ligger nära känsliga recipienter ska minsk-
as samt att kommunen ska verka för att avloppsanlägg-
ningar åtgärdas där en anslutning till det kommunala 
nätet inte är möjlig att genom föra. 

8.   Levande sjöar och vattendrag
Vision 2020 bidrar till att miljömålet kan nås, bl.a. ge-
nom att skydda vattendrag och anvisa åt gärder för att 
komma till rätta med övergödning, även om övergöd-
ningsproblematiken sannolikt inte kommer att kunna 
bemästras under planperioden. Planen pekar även ut att 
arbetet med att värna gullspångslaxen och dess livsmil-
jöer ska fortsätta.

9.   Grundvatten av god kvalitet
Vision 2020 föreslår att kommunala vattentäkter ska 
skyd das genom att skyddsområden och att reservvatten-
täkter ska upprättas. Planen anger också att åtgärder ska 

ut föras längs med anvisade vägar för transport av farligt 
gods för att förhindra att grundvattnet påverkas om en 
olycka skulle inträff a. Vidare anges att kommunen ska 
undersöka vilka områden som kan komma att påverkas 
av sänkt grundvatten. 

Nuvarande E20 och väg 200 har inte byggts med 
några särskilda skyddsåtgärder för ytvatten, grundvatten 
eller vattentäkter på de sträckor där dessa vägar korsar 
vattenförande grusåsar. Nya sträckningar möjliggör att 
dessa risker kan byggas bort.

Om E20 byggs ut i ny sträckning fi nns det emeller-
tid risk för att andra grundvattentäkter kan komma att 
påverkas negativt. Det är därför angeläget att dessa fråg-
or belyses noggrant vid på ett tidigt stadium i planerings-
processen.

10.   Hav i balans samt levande kust och skärgård
Vision 2020 anger att stora delar av kommunens strand-
linje i Vänern ska skyddas från exploa tering och att före-
byggande åtgärder ska vidtas för att reducera eff ekter-
na för Vänerns del om en trafi kolycka med farligt gods 
skulle inträff a utmed Vänerstranden. Vidare anges att 
lekande fi sk ska skydd as och att spolplattor med renings-
möjligheter ska anläggas i Otterbäcken. Dessutom anges 
att miljöhänsyn ska väga tyngre än sjöfartens intressen.

Planen anger att Otterbäcken kan byggas ut söderut. 
Detta kan delvis påverka miljömålet negativt. Det är 
därför angeläget att bebyggelsen utformas så att de na-
turvärden som fi nns i strandzonen inte påverkas i större 
omfattning än nödvändigt. 

11.  Myllrande  våtmarker
För fl era värdefulla våtmarksområden föreslås reservats-
bildning för att långsiktigt trygga dessa eko logiskt vik-
tiga områden. I planen anges även att kommunen har en 
restriktiv syn på torvtäkt. 

12.   Levande skogar
Vision 2020 redovisar vissa principer för hur planer ingen 
av skogliga åtgärder bör ske för att bevarandevärdena i 
skogen skall bestå. Planen anger att särskild hänsyn skall 
iakttas vid åtgärder i tät ortsnära skogar.
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I Vision 2020 reserveras mark för nya naturreservat 
i skog. Behovet av ytterligare natur reser vat får bedömas 
i det naturvårdsprogram som kommunen avser att utar-
beta. Vidare anges att kom munen ska vara ett föredöme 
i bruket av den egna skogen.

Att mark reserveras för brytning av krossberg (av-
snitt 7.16) motverkar miljömålet genom att skogsmark 
tas i anspråk för annan verksamhet. Med tanke på att 
området är av begränsad omfattning är emellertid pla-
nens inverkan på miljömålet ringa i detta avseende.  

Om E20 förläggs i en ny sträckning medför detta 
sannolikt intrång på skogliga värden som svår ligen kan 
kompenseras på annat håll. 

Vision 2020 har små möjligheter att reglera åtgärder 
för att delmålen ska kunna nås.

13.   Ett rikt odlingslandskap
Vision 2020 verkar i riktning mot att miljömålet kan 
uppnås, samtidigt som kommunen har små reella möj-
ligheter att tillse att så verkligen sker. Planen betonar 
bl.a. betydelsen av att odlings land skap ets struktur bibe-
hålls med ängs- och hagmarker och olika småbiotoper. 
Ambitionen är också att stimulera till att sådana land-
skapsvårdande åtgärder vidtas som innebär att viktiga 
kulturmiljöer och element i landskapet synliggörs samt 
skapar förutsättningar för en rik biologisk mångfald. 

Odlingslandskapet påverkas negativt av en utbygg-
nad av E20 i ny sträckning eftersom betydande jord-
bruksarealer måste tas i anspråk. 

I översiktsplanen fi nns inga markreservat för nya na-
tur- eller kulturreservat i odlingslandskapet. 

14.   God bebyggd miljö
Vision 2020 syftar till att åstadkomma en god bebyggd 
miljö. Tätorterna Gullspång och Hova kommer att stud-
eras i fördjupade översiktsplaner, varför det är svårt att 
utifrån nuvarande detalj er ings nivå bedöma om miljö-
målet kommer att uppnås.

Planen anger bl.a. att kommunen ska genomföra en 
kulturmiljöanalys och skydda den kultur histor iskt vik-
tiga bebyggelsen, ta fram ett program för hur kultur-

historiska och estetiska värden ska bevaras, planera så 
att ny bebyggelse inte utsätts för störande eller skadligt 
buller och verka för att befi ntliga bullerproblem åtgär-
das. Planen anger även hur olyckor med farligt gods ska 
minimeras. 

Vägnätet förbättras sannolikt högst väsentligt om 
E20, RV26 och länsväg 200 byggs ut i de sträck ningar 
som anvisats i planen, med mindre risk för olyckor som 
följd.

Bullerstörningarna kan komma att öka i områden 
som idag bedöms vara relativt fria från buller genom en 
utbyggnad av E20, samtidigt som akuta bullerstörningar 
– t.ex. i Hova samhälle – kommer att minska.

Flera områden i miljömålet berör frågor som inte be-
handlas i översiktsplanen.

15.   Ett rikt djur- och växtliv
Vision 2020 medför både för- och nackdelar för mil-
jömålet. När mark tas i anspråk för nya verksamheter 
– t.ex. vägar, täkter och bebyggelse – trängs djur- och 
växtliv tillbaka. Därigenom kan det bli svårare att upp-
nå miljömålet. 

Vision 2020 pekar även ut områden som långsiktigt 
ska undantas från exploatering, t.ex. områden som ska 
skyddas som naturreservat. Detta medför att såväl hota-
de arter som arter med mer gynnsamma livsbetingelser 
ges bättre förutsättningar för att klara sig.

 
 Sammanfattning
Vision 2020 bedöms i fl era avseenden medföra betydan-
de miljöpåverkan på så sätt som avses i 6 kap miljöbal-
ken. I efterföljande planeringsskeden måste därför stor 
omsorg läggas vid detaljutformningen för att begränsa 
planens negativa påverkan, såväl för människors hälsa 
som miljön. Vid en samlad bedömning får de risker som 
planen kan antas medföra ur miljö- och hälsohänseende 
vara av sådan omfattning att dessa uppvägs av planens 
positiva eff ekter. 

Ett genomförande av Vision 2020 medför såväl po-
sitiva som negativa eff ekter för miljömålen. Vision 2020 
säkerställer inte inte ensam att miljömålen kan uppnås, 
varför det behövs ytterligare arbete för att uppnå fl era av 
miljömålen. 

Som framgått ovan är utbyggnaden av E20 proble-
matisk i fl era miljöavseenden, samtidigt som pro jektet 
bidrar till betydande vinster inom andra samhällssekto-
rer. Med nuvarande underlag är det emellertid omöjligt 
att bedöma om projektet är genomförbart, varför kom-
pletterande studier måste genomföras i samband med 
kommande förstudie, vägutredning och arbetsplan. 

Ställningstagande
► Kommunen ska verka för att  miljökonsekvensbeskrivningar 

upp rättas i samband med att detaljstudier genomförs för 
verksamheter som kan antas medföra betydande miljöpå-
verkan.
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15.3   Hälso-,   säkerhets- och   risk-
aspekter
Inledning
Nedan redovisas de aspekter som rör risker för männis-
kors hälsa. Dessa aspekter hänger sam man med de so-
ciala konsekvenser som planen ger upphov till och som 
redovisas i nästa avsnitt. 

Problemområden
 Buller och störningar från näringsverksamhet
Gullspång kommun är i hög grad en industrikommun, 
och det fi nns många verksamheter som kan medföra 
störningar i form av buller och luftföroreningar för om-
givningen. Över tid har dessa kon fl ikter i markanvänd-
ningen minskat, främst genom lägre utsläpp och buller-
nivåer. Förändringen har delvis skett till följd av sträng-
are lagstiftning, men även till följd av frivilliga åtgärder 
inom närings livet. 

Översiktsplanen bedöms inte medföra några negati-
va konsekvenser ur denna aspekt.

Övriga störande anläggningar
Vision 2020 kartlägger störande anläggningar och anger 
rekommendationer som bör gälla för tillkommande be-
byggelse. Översiktsplanen innehåller dock inga lösning-
ar för hur befi ntliga konfl ikter mellan störande anlägg-
ningar och närboende ska lösas. 

Genom utbyggnaden av E20 kan nya områden bli 
bullerstörda, samtidigt som störningarna runt befi nt-
lig sträckning minskar betydligt. Genom de nya sträck-
ningarna av RV26 respektive länsväg 200 förbättras bul-
lermiljön betydligt. 

 Radon
Markradon bedöms inte vara något större problem inom 
kommunen och i den mån det förekommer är halterna 
så låga att radonet kan ledas bort i samband med ny-

byggnation. Radon i befi ntliga bygg nader p.g.a. bygg-
nadsmaterial åtgärdas av fastighetsägarna. 

Översiktsplanen anvisar åtgärder för att kartlägga 
förekomsten av markradon och anvisar åtgärder för att 
sanera skolor och förskolor där halten överstiger 100 Bq/
m3 (avsnitt 8.3).

 Kommunikationer
Ökad trafi k medför att emissionerna (utsläppen) ökar 
och översiktsplanens förslag att förbättra väg nätet kan 
antas medföra att emissionerna ökar ytterligare. Dock 
innebär förslaget att dessa vägsträck ningar förläggs så att 
emissionerna sker i områden med ett betydligt färre an-
tal invånare än vad som idag är fallet, vilket är positivt 
ur hälsosynpunkt. 

Kommunen arbetar för att öka trafi ksäkerheten både 
i det kommunala och det statliga vägnätet, bl.a. genom 
nya GC-vägar. Planens förslag leder till att trafi ksäker-
heten ökar.

Bilar på riksväg 26 i höjd med Gullspångs tätort

Utsikt från Högsåsen i början av april
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Sårbarhetsaspekter
Att bygga ett robust och uthålligt samhälle medför nor-
malt inga negativa konsekvenser, även om dessa hänsyn 
vanligtvis leder till ökade kostnader för att förhindra 
olyckor, bygga upp reservsystem etc. 

De sårbarheter som diskuteras i planen behandlas vi-
dare i kommunens riskanalys. Av sekretesskäl behandlas 
konsekvenserna därför inte ytterligare i översiktsplanen.

 Rekreationsområden
Ur hälsosynpunkt är det viktigt att värna och utveckla 
grönstrukturen för närrekreation. För kommunens del – 
med stora och tätortsnära grönområden och med ett be-
gränsat tryck avseende ny bebyggelse – innebär förslag et 
inte några större förändringar vad gäller utnyttjande av 
natur om råden. 

Vision 2020s rekommendationer att utöka mängd en 
strandnära bebyggelse medför emell ertid att in grepp kan 
komma att ske i områden som idag används för rekrea-
tion av allmänheten. Kvar var ande arealer bedöms dock 
kunna tillgodose behovet i tillräcklig omfattning.

 Skyddsavstånd
De skyddsavstånd som redovisas i översiktsplanen för-
hindrar sannolikt att ytterligare störningar kan komma 
att uppstå, samtidigt som pågående verksamheter kan 
fortgå. Däremot bidrar dessa skydds områden till att sto-
ra arealer mark inte kan tas i anspråk för andra ända-
mål, vilket naturligtvis be gränsar fastighetsägarnas rö-
relsefrihet.

15.4   Social konsekvensanalys
Inledning 
Genom att ta hänsyn till och behandla sociala aspekter 
i fysisk planering kan en god livsmiljö främjas. En god 
livsmiljö bygger dels på en god fysisk miljö och en god 
boendemiljö, t.ex. tillgång till natur- och grönområden, 
dels på andra sociala faktorer som hälsa, trygghet, soci-
al gemenskap, delaktighet, valfrihet, självbestämmande 
och allsidighet. Sociala aspekter kan behöva uppmärk-
sammas vid ex empel vis förändringar av befi ntlig bebyg-
gelsestruktur, omlokalisering av den off entliga och kom-
mersi ella servicestrukturen, omlokalisering av arbets-
platser, etc.

I arbetet med att upprätta sociala konsekvensanaly-
ser kan svårigheter uppstå eftersom sociala för hållanden 
utvecklas över tid och konsekvenserna kanske därför 
inte blir märkbara förrän efter en längre tidsperiod. Den 
sociala konsekvensanalysen är därför behäftad med sto-
ra osäkerheter. 

  Folkhälsa och  friskfaktorer
Befolkningens medellivslängd ökar sedan länge, med en 
minskad dödlighet i alla åldersgrupper. De stora soci-
ala skillnaderna i hälsan består dock vad gäller utbild-
ning, social bak grund, kön och etnicitet vilket är en vik-
tig folkhälsoaspekt att beakta. 

Utvecklingen av hälsan är en samhällelig angeläg-
enhet varför det är självklart att inom olika sek torer av 
samhället försöka ändra de villkor som skapar de påverk-
bara skillnaderna i hälsa och prio ritera de olika metoder 
och insatser som kan leda till en hälsovänlig samhälls-
miljö. Detta kan bl. a. ske genom att medvetandegöra 
och beakta sociala indikatorer inom t. ex. den fysiska 
planeringen.

Indikatorer
Kommunen har valt att beskriva de sociala konsekven-
serna utifrån de indikatorer som anges nedan.

 Social  isolering
Enmanshushållen ökar i antal över hela landet och det 
fi nns därför anledning att misstänka att allt fl er blir soci-
alt isolerade. Som diskuterats i avsnitt 11.5 löper bl.a. äld-
re, sjuka och arbetslösa risk att isoleras, men även barn 
och ungdomar. Vision 2020 försöker påverka situationen 
genom att i första hand styra boendet till befi ntliga bo-
stadsområden och bebyggelsegrupper.

Tillgången till  rekreationsområden
Bebyggelsestrukturen gör det möjligt för de fl esta av 
kommunens invånare att inom fem minuters gång väg 
nå ett grönområde. Andelen som kan nå ett utpekat re-
kreationsområde är naturligtvis färre, men tillgången på 
rekreationsområden bedöms ändå vara relativt god.

Vision 2020 bedöms inte förändra tillgången på re-
kreationsområden i nämnvärd utsträckning. På sikt kan 
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en utbyggnad av E20 till motorväg samt väg 200 i ny 
sträckning påverka tillgången till bl.a. skog och jaktom-
råden negativt.

Kommunal  service
Vision 2020 anger bl.a. att kommunen ska eftersträva att 
erbjuda den kommunala servicen där det fi nns behov. 
 Kommunen samarbetar med Mariestads och Töreboda 
kommuner inom fl era områden, t.ex. inom ramen för en 
gemensam teknisk nämnd och en gemensam miljö- och 
byggnadsnämnd. Samarbetet medför visserligen att den 
enskildes avstånd till berörda politiker och tjänstemän 
ökar något, men samtidigt kan den kommunala servi-
cen bedrivas med större eff ektivitet. Utifrån en samlad 
bedömning bedöms samarbetet vara till gagn för kom-
munens invånare. 

De ställningstaganden som anges i Vision 2020 be-
döms inte medföra några negativa konsekvenser utifrån 
denna indi kator.

Kommersiell  service
Handelsstrukturen är under ständig förändring och det 
är därför svårt att förutse hur den framtida utveck lingen 
kommer att påverka kommunen. De senaste decennier-
nas strukturomvandling har bl.a. medfört att utbudet av 
specialiserade aff ärsverksamheter och butiker har redu-
cerats till följd av att dessa i allt högre grad har koncen-
trerats till större orter. Detta hotar på sikt att utarma 
livsvillkoren för den enskilde i kommunen, i synnerhet 
för den som saknar bil. Samtidigt har kommunen små 
möjlig het er att praktiskt på verka utveck lingen. 

Vision 2020 för ett allmänt resonemang runt des sa 
frågor (bl.a. i kapitel 12), men förändrar inte till gäng lig-
heten till kommersiell service.

Tillgång till  kollektivtrafi k
Översiktsplanen diskuterar svårigheterna att skapa en 
tillfredsställande kollektivtrafi k, men poäng ter ar samti-
digt vikten av att det allmänna förmår att bidrar till det 
kollektiva resandet, av miljömässiga såväl som av socia-
la och ekonomiska skäl. Utifrån kommunens förutsätt-
ningar be döms emellertid till gång en vara relativt god i 
dagsläget (2011), där närtrafi k och färdtjänst sörjer för 
särskilt utsatta gruppers behov.

 Delaktighet
I kapitlet om befolkning diskuteras delaktighet som in-
dikator för förutsättning för en god folkhälsa. Vision 
2020 föreslår huvudsakligen åtgärder på en översiktlig 
nivå, t.ex. att demokrati- och till gäng lighets aspekterna 
ska vara i fokus, men även vissa specifi ka åtgärder för  
hur enkelt av hjälpta hind er kan åtgärdas.

 Sammanfattning
De sociala konsekvenserna av planen bedöms inte för-
anleda att denna måste omarbetas. Däremot fi nns det 

fl era områden – t.ex. avseende social isolering och del-
aktighet – där det kan fi nnas behov av ytterligare insat-
ser från kommunens sida efter som översiktsplanen inte 
anger några insatser.

15.5  Ekonomisk  konsekvensanalys
En god samhällsekonomi är en av förutsättningarna för 
en hållbar samhällsutveckling. I översikts plane sam man-
hang behövs därför ett brett synsätt på de ekonomiska 
aspekterna som då kan inne fatta ett helhetsperspektiv på 
samhällets ekonomi, kommunal respektive privat eko-
nomi och även gröna räkenskaper (t. ex.  miljöskuld och 
miljökapital).

Översiktsplanens breda omfattning med förslag och 
riktlinjer för samhällsutvecklingen innebär att planer-
na står i nära relation till samhällsekonomin. Utgångs-
punkter för en god samhällsekonomi är t. ex. en hög sys-
selsättning, regional balans, rättvis och jämn fördelning 
av levnadsstandarden och ekonomisk tillväxt.

I arbetet med att analysera de ekonomiska konse-
kvenserna uppstår svårigheter då många är svåra att be-
skriva och bedöma ekonomiskt. Översiktsplanens möj-
ligheter att styra och påverka de eko nomiska aspekt erna 
är också starkt begränsade. 

En översiktlig genomgång ger vid handen att ett stort 
antal av de åtgärder som föreslås i Vision 2020 medför 
betydande kostnader för samhällsekonomin, framför 
allt för staten och den kommunala organisationen. 

Även den enskildes ekonomi kan komma att påver-
kas i såväl negativ som positiv riktning. Genom planens 
ställningstaganden förhindras kanske önskad markan-
vändning vilket kan medföra att fastig hetsvärdet sjunk-
er. Även motsatta eff ekter kan emellertid uppstå när för-
väntansvärden skapas, t.ex. när skogsmark anges som 
lämplig för bebyggelse.

Planens närmare ekonomiska konsekvenser kan em-
ellertid analyseras först i genomförandefasen då närmare 
studier ger förutsättningar för att kunna analysera vilka 
kostnader och intäkter som planerade åtgärder medför. 

15.6  Konsekvenser för barn
Vision 2020 medför konsekvenser för alla åldersgrupper, 
så även för barn. Ambitionen att bygga ut cykelvägnätet 
medför bl.a. säkrare skolvägar. Även en ombyggnad av 
E20 – oavsett om detta sker i ny eller befi ntlig sträck-
ning – bedöms medföra säkrare skolvägar för de barn 
som bor i Hova. Ambitionen att genomföra riktade ut-
bildningsinsatser för överviktiga barn för att hjälpa dessa 
att komma till rätta med sin övervikt bedöms på sikt en-
dast medföra positiva eff ekter för berörda barn. 

I övrigt bedöms Vision 2020 inte medföra några sär-
skilda konsekvenser för barn och ungdomar. 
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Kapitel 16

 GENOMFÖRANDE

16.1  Budget och planering
Sambandet med översiktsplanen
 Översiktsplanen är ett politiskt handlingsprogram – ett 
strategiskt dokument som skall fungera som vägledning 
för att åstadkomma en gynnsam utveckling. För att 
handlingsprogrammet skall kunna gen omföras på ett ef-
fektivt och demokratiskt sätt måste genomförandet ske 
inom ramen för kom mun ens normala budgetarbete. Det 
innebär dels att översiktsplanen är ett viktigt underlag 
i bud get arbetet, dels att genomförandetiden av planen 
kommer att vara beroende av kom mun ens fi nansi ella 
ställning och utveckling i stort.

Kommunens ställningstaganden i översiktsplan en 
utgör direktiv för den verksamhet och verk sam hets plan-
ering som nämnderna, utskotten och förvaltningarna 
inom den kommunala organisationen utför. 

 De åtgärder som anges i planen avser sådant som bör 
ske under planperioden (d.v.s. fram till 2020), men med 
tonvikt på innevarande mandatperiod – 2010-2013 – om 
inget annat anges.

Ansvar och planering
Kommunstyrelsen ansvarar för att i planen angivna mål 
och inriktningsbeslut kon kretiseras i upp följ nings bara 
mål för verksamheten och omsätts i konkreta åtgärder 
och aktiviteter utifrån tillgängliga eko no mi ska ramar. 

Det är alltså  kommun styrelsen som svarar för hur och 
när besluten ska genom för as. 

Till frågan om hur besluten ska genomföras hör na-
turligtvis även vem som skall utföra respektive beslut. 
Kommunstyrelsen måste därför precisera vem inom den 
kommunala organisationen som har ansvar för att om-
sätta beslutet i praktisk handling.

När kommunstyrelsen fördelat i planen ingående 
upp drag skall nämnderna, utskotten och för valt ning ar-
na tillhandahålla det underlag – t.ex. detaljstudier, tids- 
och kostnads beräkningar och förslag till beslut – som 
be hövs för att kommunstyrelsen ska kunna bedöma när 
be sluten ska genomföras. 

Kommunstyrelsen svarar för att precisera för verk-
samheterna vilka be slut som kom munstyrelsen önskar 
genomföra under nästkommande budgetår. Nämnderna 
och utskotten svar ar där efter för att ta fram det under-
lag som behövs. 

Utifrån underlaget och tillgängliga ekonomiska ram-
ar arbetar kommunstyrelsen sedan fram ett förslag för 
vilka beslut som ska genomföras. Beslutet med delas 
verksamheterna i samband med att kommunens budget 
presenteras.

Kommunstyrelsen och verksamheterna skall redovi-
sa resultatet av utförda insatser till  Kom mun fullmäktige 
i samband med ordinarie årsredovisning.

Fiskafänge i Hovaån vid Nötebron
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16.2 Fortsatt  planeringsarbete 
Översiktsplanen har en medveten och tydlig program-
karaktär. För fl era områden anges i planen att mer detal-
jerade planer och program ska tas fram. I takt med att 
dessa dokument utarbetas kommer den framtida bilden 
av Gullspångs kommun och den fysiska miljön succes-
sivt förfi nas. 

Den fysiska planeringen är en kontinuerlig process 
och det fi nns naturligtvis ingen given slutsta tion för ut-
vecklingen. Förutsättningarna förändras över tiden och 
efterhand tillkommer nya kun skap er om vår kommun. 
I takt med att planens intentioner omsätts i praktisk 
handling behöver över sikts planen där för upp dateras. 

Översyn av  översiktsplanen
Som nämnts tidigare (se 1.3) ska alla kommuner ha en 
aktuell, kommunomfattande över sikts plan.  Kommun-
fullmäktige ska en gång under varje mandatperiod ta 
ställning till om planen är aktu ell. Före en sådan aktua-
litetsförklaring skall Länsstyrelsen i en sammanfattande 
redogörelse redovisa syn punkter i fråga om sådana stat-
liga intressen som kan vara av betydelse för kommunens 

beslut samt ange hur synpunkterna enligt Länsstyrelsens 
mening förhåller sig till planen.

Planen kan sägas vara inaktuell när kommunen och 
andra myndigheter fattar beslut som strid er mot planen. 
En omarbetning behöver inte innebära att hela planen 
görs om, utan kan be gräns as till de delar som bedöms 
vara inaktuella.

Ambitionen är att revidera översiktsplanen vart fj är-
de år, så att det nya Kommunfullmäktige som tillträder 
efter ett val får anta en ny översiktsplan för den kom-
mande mandatperioden. Nedan visas schematiskt hur 
planeringsprocessen bör se ut.

Det fi nns också möjlighet att ändra planen för vis-
sa geografi ska områden (genom fördjupningar) eller för 
vissa frågor. Det ankommer på kommunstyrelsen att ta 
sådana initiativ.

Inriktningen för detta arbete skall vara att endast 
uppdatera de delar som behöver förändras. För att för-
enkla detta arbete och tydliggöra förändringarna bör 
en kortversion av planen ges ut där endast förändrade 
av snitt återges. Vid Kommunfullmäktiges behandling 
skall dock hela planen föreligga.

Gudhammarsviken

Ambitionen är att se över översiktsplanen en gång varje mandatperiod. Om planen är aktuell räcker det med en s.k. aktualitetsförklaring.
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Kapitel 17

 REGIONAL SAMORDNING

17.1  Mellankommunala frågor  
Inledning
Av 2 kap 2 §  plan- och bygglagen följer att kommunen 
i planeringen även ska ta hänsyn till för håll anden i an-
gränsande kommuner.

 Samarbete och samverkan är nödvändiga faktorer 
i utvecklingsarbetet, i synnerhet för en liten kommun. 
Gullspångs kommun har ett omfattande samarbete med 
andra kommuner och samarbetet utvecklas kontinuer-
ligt. Samverkan sker i konstellationer på olika nivåer, 
från samarbeten med en skilda kommuner till samver-
kan mellan länets alla 49 kommuner. Av kommunens 
läge följer också att ett omfattande samarbete även sker 
med kommuner utanför  Västra Götalands län. 

Formerna för det mellankommunala samarbetet va-
rierar beroende på frågans art. Samverkan kan vara for-
maliserad i samägda aktiebolag, kommunalförbund, sam-
arbetsavtal eller bedrivas informellt genom överenskom-
melser om gemensamt agerande i olika frågor.

I detta kapitel redovisas några av de frågor och berör-
ingspunkter som är föremål för mellan kom munal sam-
verkan.

17.2 Formaliserade samarbeten 
Nedanstående samarbeten har formaliserats och sker 
inom ramen för t.ex. kommunalförbund, sam arbets avtal 
eller liknande.

 Samarbete med Mariestads och Töreboda kommuner
Gullspångs kommun samarbetar med Mariestads och 
Töreboda kommuner inom totalt 13 olika sektorer, däri-
bland miljö- och byggnadsnämndens verksamhet, tek ni-
ska nämndens verk samhet, personal- och lönehantering, 
IT och telefoni. Kom munerna samverkar även om gym-
nasieskolan, inom bibliotekssektorn, gem en sam famil-
jerådgivning och gen om att samfi nansiera en tjänst för 
näringslivsutveckling. Vidare sam verk ar kommunerna i 
en referensgrupp mot barnmisshandel tillsammans med 
polis, åklagare, Läns styr elsen och barnläkare. Tillsam-
mans med kvinnojour en, mansjouren, projekt Utväg, 
polis, åklagare och brottsoff erjouren fi nns även en refe-
rensgrupp mot kvinnomisshandel.

 Kommunförbundet Skaraborg
Kommunförbundet Skaraborg är ett gemensamt intres-
se- och serviceorgan för kommunerna i Skara borg. Till 

huvuduppgifterna hör att bevaka gemensamma kom-
munala intressen och ta initiativ till samverkan eller 
samordning mellan medlemskommunerna.

 Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Gullspångs,  Mariestads,  Karlsborgs, Skövde,  Tibro,  Tö-
reboda och  Hjo kommuner har bildat ett kom munal för-
bund för samordning och eff ektivisering av resurserna 
inom rädd ningstjänsten.

 Sophantering
Brännbart avfall och hus hålls avfall bränns i Lidköpings 
värmeverk. Kommunen samverkar om re serv sop bilar 
med Mariestads, Kristinehamns och Karlskoga kom-
muner (avsnitt 10.3).

Regionala avfallsgruppen
Samråd och erfarenhetsutbyte om avfallsfrågor sker mel-
lan  Degerfors, Gullspångs,  Karlskoga, Kri stine hamn, 
Mariestad, Storfors och  Filipstad.

Västtrafi k AB
Bolaget Västtrafi k ansvarar för kollektivtrafi ken i Väst-
ra Götalands län. Bolaget ägs till hälften av länets 49 
kommuner i proportion till antalet invånare i respektive 
kommun och till hälften av Västra Götalandsregionen.

 E20-projektet
Ett 25-tal kommuner längs E20 samverkar för att stödja 
en utbyggnad till motorväg. I översiktsplanen anges att 
kommunen anser att E20 bör byggas ut till motor väg 
(alternativt fyr fältsväg) mellan Stockholm och Göte-
borg (avsnitt 9.1 och 9.3).

 Inlandsvägen Syd
Arbetet för att förbättra Inlandsvägen Syd (RV26) drivs 
gemensamt av de 15 kommuner som är berörda på sträck-
an Mora – Halmstad. I översiktsplanen anges att kom-
munen anser att RV26 bör byggas ut till mötesseparerad 
landsväg mellan  Kristinehamn och Jönköping (avsnitt 
9.1 och 9.3).

 Kinnekullebanan
 Laxå, Gullspång, Mariestad,  Götene,  Vara och  Lidkö-
pings kommuner samverkar för en upprustning av Kin-
nekullebanan. I översiktsplanen anges att kommunen 
anser att Kinnekullebanan ska elektri fi eras och att alla 
kors ningar ska förses med bommar (avsnitt 9.2).
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Regional samordning

 Vänerhamn AB
Gullspångs kommun är delägare i Vänerhamn AB som 
bedriver hamnverksamhet i  Karlstad,  Kri stine hamn, 
Otterbäcken, Lidköping och Vänersborg. I översiktsplan-
en anges att kommunen anser att vän er sjöfarten är vik-
tig för regi onen och att kom munen ska verka för en po-
si tiv utveckling för sjö fart en och hamnen i Otter bäcken 
(avsnitt 9.5).

  Vänerns vattenvårdsförbund
Kommunen är medlem i Vänerns vattenvårdsförbund 
som bl.a. fungerar som ett forum för miljö fråg or för Vä-
nern och för information om Vänern.

 Gullspångsälvens vattenvårdsförbund
Förbundet bildades 1968 och omfattar kommuner, lands-
ting, industrier, fi skodlingar, skogsägare och kraftbolag 
i hela Gullspångsälvens avrinningsområde, d.v.s. även 
Let älven, Timsälven och Svartälven.

 Säker och trygg kommun
Kommunen ingår i Aktionsgruppen för säkra och trygga 
kommuner i Västra Götaland.

Projekt  miljösamverkan
Miljösamverkan Västra Götaland är ett samarbetspro-
jekt mellan regionen, Länsstyrelsen, kommun för bunden 
i länet och kommunerna. Syftet är att eff ektivisera mil-
jö- och hälsoskyddsarbetet i länets kom muner.

Tätortsdatabas Skaraborg
De 15 kommunerna i f.d. Skaraborgs län har framställt 
en gemensam kartdatabas med samtliga tätorter i res-
pektive kommun. Databasen ajourhålls årligen.

 Agenda 21 i Väst
Gullspångs kommun är medlem i Agenda 21 i Väst som 
är ett nätverk för organisationer, kommuner, företag och 
enskilda som aktivt arbetar för en uthållig utveckling, 
god livsmiljö och regional bärkraft.
 
 Hållbar utveckling Väst
Organisaionten arbetar för ett hållbart samhälle och 
verkar genom samordning, nätverksbyggande och pro-
jektledning. Målgrupper är i första hand kommunerna i 
Västra Götaland, men även företag och organisationer. 
Mycket av arbetet baseras på samarbetet i två nätverk 
– kommunnätverk för hållbar utveckling och nätverket 
för de kommunala energi- och klimatrådgivarna.

Kalkning av  Unden
Tillsammans med kommunerna runt Unden pågår ett 
vattenvårdsprojekt för sjön. Projektet drivs av Länssty-
relsen i Örebro län.

 Drogförebyggarna
Skaraborgs kommuner samt kommunförbundet, Läns-

styrelsen, regionen och intresseorganisationer sam arbet-
ar i en arbetsgrupp för att utveckla formerna i syfte att 
förebygga drogmissbruk.

17.3 Icke formaliserade samarbeten 
Följande frågor som upptas i översiktsplanen saknar for-
maliserade samarbeten:

 Arbetsmarknadsregionen
Frågan berör huvudsakligen Mariestads, Töreboda, Kri-
stinehamns, Degerfors och Laxå kommuner. Enligt pla-
nen ska kommunen verka för att underlätta arbets pend-
ling med kollektiv trafi k till och från om kring  ligg ande 
kom muner. Vidare anges att kom munen ska sam ar beta 
med andra kommuner inom arbetsmarknads region en 
och gem en samt marknadsföra regionens för delar avse-
ende bl.a. livsmiljö, bra boende och kulturutbud. Se vi-
dare avsnitt 12.5.

 Kommunikationer
I översiktsplanen anges att kommunen ska verka för att 
en GC-väg byggs ut mellan Mariestad och Kristinehamn 
(avsnitt 9.3). Frågan berör naturligtvis främst Mariestads 
och Kristinehamns kommuner.

 Besöksnäring
I översiktsplanen anges att samverkan ska ske med kring-
liggande kommuner för att gemensamt mark  nads föra 
regionen som en större gemensam des ti nation (avsnitt 
12.6). Frågan har tidigare drivits inom upplevelseområde 
 Göta Kanal, men sedan kommunen lämnat detta sam-
arbete saknas ett form al iserat samarbete. Frågan berör 
främst Mariestads och Töreboda kommuner, men även 
 Karlsborg, Kristinehamn,  Laxå och  Degerfors.

 Fiskefrågor 
Kommunerna saknar formaliserade samarbeten kring 
fi sket i Vänern, Skagern och Unden. 

 Naturvård 
Kommunen samverkar med Kristinehamns kommun 
om skötseln av riksintresset Nötön, Åråsviken och Kils-
viken (avsnitt 6.2).
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Kapitel 18

LÄNSSTYRELSENS
 GRANSKNINGSYTTRANDE

Granskningsyttrande 
2010-04-12 

Diarienummer 
401-1360-10 
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1(7)

f:\kopia\öp\utställning\granskn-yttrande länsstyrelsen.doc 

Postadress: 

542 85 MARIESTAD 

Besöksadress: 

Hamngatan 1 

Telefon/Fax: 

0501-605000 (växel) 

0501-60 5444 (fax) 

Webbadress: 

www.lansstyrelsen.se 

E-post:

samby.vastragotaland@ 

lansstyrelsen.se 

Samhällsbyggnadsenheten 
Mehdi Vaziri 

Arkitekt 
0501-60 54 10 
0703-61 54 10 

mehdi.vaziri@lansstyrelsen.se 

 Gullspångs kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen
Box 400 
547 24 Gullspång 

Kommunomfattande översiktsplan, vision 2020, för Gullspångs, 

Västra Götalands län 

Utställning mellan den 29 januari och den 29 mars 2010 

Detta granskningsyttrande lämnas med stöd av 4 kap 9 § plan- och byggla-
gen (PBL). Yttrandet är en del av översiktsplanen och skall därför fogas till 
planen då den antagits. 

Enligt 4 kap 9 § PBL skall Länsstyrelsens granskningsyttrande under ut-
ställningstiden ange om:  
o förslaget inte tillgodoser riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken 
o förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap MB 

överträds
o sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som 

angår två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt 
o bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa 

eller till behovet av skydd mot olyckshändelser.  

Detta granskningsyttrande skall fogas till planen.

Sammanfattning

Allmänt vill Länsstyrelsen framhålla att Gullspångs kommuns översikts-
plan, vision 2020, presenterar på ett föredömligt sätt kommunens förutsätt-
ningar och möjligheter. 

Gällande riksintressen har redovisats med rekommendationer och kommen-
teras under respektive område.  

Länsstyrelsen bedömer att riksintressena tillgodoses med planförslaget. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län instämmer med Länsstyrelsen i Värm-
lands län samt Länsstyrelsen i Örebro län, beträffande samarbetet över läns-
gränserna bl.a. med avseende på att arbeta fram ett underlag för samsyn på 
strandskyddet för de berörda sjöarna. 

Länsstyrelsen anser att redovisningen av LIS- områden inte är lämplig efter-
som den strider mot strandskyddsbestämmelserna.  
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Degerfors  103, 166, 167
delaktighet  123, 163
Delebäck  32
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miljömål  40
riksintresse  47
samverkan  167

Fiskeriverket  47
fj ärrvärme  24, 37, 118

miljömål  42
risker  99

fl ygplatser  102
fl yktingmottagning  101, 122
FN

barnkonventionen  8
IPCC  79
klimatpanel  79
konferens om miljö och utveckling  

10
konvention för biologisk mångfald  

43
konvention för klimatförändringar  
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rekreationsområde  156
vattentäkt  114

Gårdsjön  155
strandskydd  52

gös  80



174

Vision 2020

Göta Kanal  47, 49, 110, 139, 167
Göta älv  76
Göteborg  11, 25, 28, 102, 121
Göteborgs universitet  92
Götene  166

H
habitat  10
hagar  62

miljömål  42
Hallsberg  28
hamn se även Otterbäckens hamn

fritidsbåtar  131
insatstider  97
miljömålet Frisk luft  37
spolplatta  41

handelsbalans  14, 15
handikapp

handikappanpassning  128
handikappomsorg  127
kollektivtrafi k  102
tillgänglighet  146

handikappolitik  147
hav i balans samt levande kust och 

skärgård  40, 159
hemlöshet  125
hemtjänst  128
hemvård  128
Herrängen  32
Herrljunga  28
hinder  147
hiss  147
historik  25
Hjo  97, 166
hot  14
Hova  30, 45

antal invånare  26
fj ärrvärme  37
historik  25
kommunägd mark  34
prästgården  72
slaget vid  26
vattenförsörjning  66, 111

Hovaån  14, 39, 42, 45, 58, 153, 
154
avlopp  116
farligt gods  96
odlingslandskapet  64
vattenkvalitet  68, 76

Hova riddarvecka  14, 26, 139
Hulan  32
humus  80
huset  144
Håhulteån  41, 58, 154
hållbar utveckling  4, 10, 35
Hållbar utveckling Väst  167
hållbart samhälle  24
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