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Kapitel 14

OMRÅDESVISA BESKRIVNINGAR

14.1 Inledning
Plankartan
På den plankarta som medföljer översiktsplanen redovisas de ställningstaganden, skyddsområden och förordnanden som har en uttalad geograﬁsk begränsning. Av
karttekniska skäl redovisas inte alla avgränsade områden
som ﬁnns i planen, utan endast de som bedöms ha störst
inverkan på den framtida mark- och vattenanvändningen.
De bestämmelser som återﬁnns på plankartan redovisas utifrån följande indelning:
A
B
C
D
E

Naturskyddsförordnanden
Framtida användning
PBL-planer (beﬁntliga och förslag till nya)
Rekreationsområden
Skyddsområden runt störande verksamheter

14.2 Naturskyddsförordnanden
Under denna rubrik redovisas beﬁntliga naturreservat,
natura 2000-områden, biotopskydd och djurskyddsområden. Kommunen anser att beﬁntliga förordnanden
skall bevaras.
Nya naturskyddsförordnanden som föreslås i översiktsplanen redovisas i avsnitt 14.3.

A1: Naturreservat
För en närmare presentation av naturreservaten hänvisas till avsnitt 7.5.
A2: Natura 2000
De områden som omfattas av EU:s fågel- respektive artoch 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 kulturmiljövården (avsnitt 6.6). Större delen av området omnämns för kulturlandskapet och områdets landskapsbildsmässiga värden i Länsstyrelsens naturvårdsprogram
(avsnitt 7.9). För riksintresset och angränsande öppna
områden gäller områdesbestämmelser.
Även de delar som ligger utanför områdesbestämmelserna har stora kvaliteter. Området är känsligt för överexploatering, ej anpassad bebyggelse liksom för skogsplantering.
Bebyggelsens och landskapets karaktär bör bevaras
samtidigt som jord- och skogsbrukets intressen skall tas
tillvara. Bebyggelse och anläggningar med stor omgivningspåverkan (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 avgränsats
enligt Ramsar-konventionen (7.13). Därutöver ingår området i ett större område som utpekats som riksintresse
för ﬁsket (avsnitt 6.3) respektive friluftslivet, främst det
rörliga (avsnitt 6.7). Utmed Vänern och Gullspångsälven gäller dessutom strandskydd (300 respektive 100
m). Området är klassat som högsta naturvärde respektive mycket högt naturvärde i Länsstyrelsens natur vårdsprogram (avsnitt 7.9) för områdets zoologiska, geovetenskapliga, botaniska och landskapsbildsmässiga värden.
Ny bebyggelse ska inte tillåtas inom området om den-
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ﬁsket (avsnitt 6.3). Utmed Vänern gäller vidare strandskydd (300 m). Området redovisas även i Länsstyrelsens
naturvårdsprogram (avsnitt 7.9).
Området karakteriseras av skogsmark av varierande
karaktär som är attraktiv för det rörliga friluftslivet. Området har även ett rikt fågelliv.
Området skall användas för skogsbruk och för det
rörliga friluftslivets behov. Skogsbruk skall bedrivas med
stor hänsyn till friluftslivsintresset. Fast förbindelse till
fastlandet och ny bebyggelse skall inte tillåtas.
B5: Gullspångsälven
Området ﬁnns utpekat för sina zoologiska och landskapsbildsmässiga värden i Länsstyrelsens naturvårdsprogram (avsnitt 7.9). Området omfattas av strandskydd
(avsnitt 7.1).

na inte avser byggnader för naturvårdens behov eller anläggningar för det rörliga friluftslivet. Inte heller ska nya
hamnar eller andra fasta anläggningar tillåtas inom området. Beﬁntliga fritidshus på Fågelön får byggas till så
länge detta inte påverkar redovisade naturvärden negativt. Avstyckning och nybyggnation medges ej.
Betning på Fruskären och Svenningsöarna behålles.
I övrigt skall jord- och skogsbruk samt vattenverksamheter inom hela området bedrivas med stor varsamhet
för att inte skada utpekade naturvärden.
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B3: Vänerstranden mellan Lugnås och Lorthålan
Området mellan Lugnås och Lorthålan omfattas av
riksintresse för friluftslivet (avsnitt 6.7) och strandskydd
(300 m).
Detta är ett av få strandområden längs Vänern inom
kommunen som inte omfattas av naturskyddsförordnanden och som dessutom saknar bebyggelse. Det gör området mycket lämpligt för friluftsliv, vilket bestämmelserna i 4 kap 2 § miljöbalken tar fasta på.
För att förhindra att möjligheterna till friluftsliv minskar skall ny bebyggelse inte tillåtas inom området. Beﬁntliga byggnader inom området kan emellertid byggas
till så länge inte riksintresset påverkas.
B4: Norra delen av Storön
Området omfattar den del av Storön och Videskär som
inte omfattas av detaljplan. Området omfattas av riksintresse för friluftslivet (avsnitt 6.7) samt riksintresse för
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B6: Gullspångsälvens stränder
Området består huvudsakligen av jordbrukslandskapet
runt Gullspångsälvens stränder nedströms kraft verksdammen. Området omfattas av riksintresse för naturvården (avsnitt 6.2) respektive friluftslivet (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
bebyggelse, anläggningar eller större ingrepp (t.ex. torvtäkt och utdikning) inte skall tillåtas inom avgränsningen.
B7: Mörtestad
Området runt Amnehärads kyrka består huvudsakligen av mindre jordbruk och egnahemsbebyggelse. Området närmast Gullspångsälven används som idrottsanläggning. 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 områdesbestämmelser upprättas som reglerar tillkommande bebyggelse. Bestämmelserna ska även innehålla krav
på bygglov för normalt sett lovbefriade ekonomibyggnader.
B8: Noret söder om bron
Området omfattar den del av Noret som ligger söder om
bron (till Delebäck) och angränsande strandområden.
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 ﬁsk och fågel. Angränsande jordbruksmark är huvudsakligen obebyggd.
Landskapets öppna karaktär ska bevaras för att trygga möjligheten till friluftsliv och livsmiljöer för djurlivet.
Ny bebyggelse, anläggningar eller större ingrepp (t.ex.
torvtäkt och utdikning) skall därför inte tillåtas inom
avgränsningen.
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Framtida markanvändning
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Område B13: Spåsjön sett från norra stranden

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 bebyggelseutveckling. F.n. är efterfrågan på obebyggda tomter i Otterbäcken begränsat, men kommunen anser att det är
angeläget att peka ut hur bebyggelsen ska utvecklas i Vision 2020. Trots att området är utpekat för sina zoologiska och geovetenskapliga värden i Länsstyrelsens naturvårdsprogram (avsnitt 7.9) anser kommunen att detta
område bör kunna exploateras för bebyggelse.
Utbyggnad bör i första hand ske genom planläggning
i direkt anslutning till Barfotens camping. Först därefter
kan etablering längre söderut inom B9 bli aktuell.
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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 ﬁnns 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 anläggningar i detta område ska inte tillåtas för att säkra den
framtida tillgången på ballastmaterial.

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 därför bevaras. Området omfattas av strandskydd (300 m)
och utpekas i Länsstyrelsens naturvårdsprogram för sina
zoologiska och geovetenskapliga värden (avsnitt 7.9). Bebyggelse, anläggningar eller andra ingrepp skall därför
inte tillåtas inom avgränsningen.

B13: Spåsjön
Våtmarksområdet öster om RV26 är klassat som högsta naturvärde (avsnitt 7.13) i Länsstyrelsens våtmarksinventering. Spåsjön är sänkt och täcks nu av en sumpkärrsvegetation, och det är just de stora arealerna sumpkärr av olika slag samt vissa ornitologiska värden som
motiverar klassningen. I Länsstyrelsens naturvårdsprogram klassas den som högt naturvärde och där framhålls
främst områdets zoologiska kvaliteter (avsnitt 7.9).
Kommunen anser att det är angeläget att bevara denna våtmark och ska därför verka för att Spåsjön görs om
till naturreservat. Bebyggelse, anläggningar eller andra
ingrepp skall sålunda inte tillåtas inom avgränsningen.

B11: Vänerstranden söder om Kvarntorpet
Området rymmer idag både skog, jordbruk och fritidsbebyggelse. Området omfattas av strandskydd (300 m)
och är utpekat för sina friluftsvärden och landskapsbildsmässiga kvaliteter i Länsstyrelsens naturvårdsprogram (avsnitt 7.9).
Viss utökad fritidsbebyggelse i form av komplettering av beﬁntliga husgrupper som inte påtagligt skadar
områdets natur- och kultur värden eller förutsättningar-

B14: Valmossen
Området sammanfaller med motsvarande område av
riksintresse för naturvård (avsnitt 6.2). Området är utpekat för sina zoologiska, botaniska, geovetenskapliga och
landskapsbildsmässiga värden som högsta naturvärde i
Länsstyrelsens naturvårdsprogram (avsnitt 7.9).
Landskapets karaktär ska bevaras och ny bebyggelse,
anläggningar eller större ingrepp (t.ex. torv täkt och utdikning) skall därför inte tillåtas inom avgränsningen.
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Som framgår av avsnitt 7.5 skall kommunen överväga
att skydda riksintresset genom reservatsbildning.
B15: Kroppfjäll – Mälltorp
Området utgörs av öppet odlingslandskap med ingående
hagmarker. Strandzonen omfattas av strandskydd (200
m). En del av Kroppfjällsån är utpekad som nyckelbiotop (avsnitt 7.4). Delar av området återﬁnns i Länsstyrelsens naturvårdsprogram för sina zoologiska, botaniska, geovetenskapliga och landskapsbildsmässiga värden
(avsnitt 7.9). Vid Bockeberget ﬁnns ett lövskogsbestånd
som omfattas 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 landskapet måste emellertid vägas mot jordbrukets behov, eftersom ett livskraftigt jordbruk är nyckeln till att landskapet ska kunna bevaras.
Motstående intressen som kan komma att påverka området negativt är bl.a. skogsplantering och fritidsbebyggelse. Vid behov bör därför områdesbestämmelser
upprättas för att trygga beﬁntlig markanvändning.
B16: Kullesjön
Sjön sänktes på 1800-talet och numera utgörs den gamla sjöbottnen av strandängar och öppen hagmark. Den
norra delen av strandängarna är tuvig betesmark och
fungerade som åker för hundra år sedan. Den södra delen används idag som slåttermark. Området är klassat
som »nationellt utpekad hage« (se avsnitt 7.10).

F.n. saknas reglering. Vid behov skall den kommunala organisationen verka för att området skyddas och
att nuvarande markanvändning kan fortgå.
B17: Hovaån
Avgränsningen sammanfaller med riksintresset för naturvård. 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 naturvårdsprogram, främst för sina zoologiska, botaniska,
geovetenskapliga och landskapsbildsmässiga värden (avsnitt 7.9). Inom området ﬁnns ﬂera biotopskydd, bl.a.
vid Storhultaån, Ingelstorp och Kronokulle (avsnitt 7.3).
Reservatsbildning bör övervägas för särskilt skyddsvärda delar av området. Betning av dalgången bör främjas. Ny bebyggelse kan tillåtas i direkt anslutning till beﬁntliga husgrupper men ska prövas mycket restriktivt
och anpassas till den känsliga miljön. Lövskogsarealerna
ska bevaras: barrskogsplantering får ej ske i dalgången.
Täktverksamhet, dikning eller muddring får ej ske. Erosionsrisken måste uppmärksammas. Vattenuttag ur ån
bör begränsas vid lågvatten. För området som sammanfaller med vägreservat för E20, se nedan.
Om behov uppstår bör områdesbestämmelser upprättas för att reglera bebyggelsen.
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Område B16: Kullesjön är en sötvattenstrandäng som utgörs av sänkt sjöbotten. Högstarr- och tuvtåteläng dominerar; här sett från söder
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Område B15 omfattar bland annat denna äng vid Mälltorp vid Skagern

14

B18: Vägreservat
Området består av fyra delområden, B18a-d.
E20 är en ekonomisk livsnerv som har stor betydelse för hela regionen och som påpekats i avsnitt 9.1 anser
kommunen att det är angeläget att E20 byggs ut. Sannolikheten 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 utbyggnad 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 åtgärder vidtas i beﬁntlig sträckning, eventuellt i kombination med ny sträckning mellan infarten till Fagerlid och
nuvarande korsning mot Industrivägen. Även detta reservat (B18c) framstår som angeläget att skydda. Reservatet 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
plankartan. För den enskilde är det t.ex. angeläget att
det nya huset inte störs av traﬁkbuller samtidigt som det
är angeläget för det allmänna att utbyggnaden inte fördyras.
Vid Hovaån möts två riksintressen. Av bygg- och traﬁktekniska 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
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ekologisk, hydrologisk och geologisk synvinkel. För att
minimera intrånget bör en ny bro därför anläggas på pelare över dalgången, snarare än att vägen korsar området
genom stora schakt- eller bankningsarbeten.
Vägprojekten diskuteras närmare 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 hydrologiskt orört och de direkta ingreppen består av en
korsande väg och en kraftledning. Visserligen leds vatten från Gårdsjö reningsverk genom Måkerudsbäcken
som ansluter till Håhulteån i mitten av området, men
detta vatten är av god kvalitet och dess inverkan på vegetationen är ringa. Mångfalden av våtmarksbiotoper,
vidsträckta översvämningskärr och orörd åfåra motiverar att området har klassats som högsta naturvärdesklass i Länsstyrelsens våtmarksinventering (avsnitt 7.13).
I naturvårdsprogrammet ﬁnns delar av området med för
sina botaniska och zoologiska värden (avsnitt 7.9).
Området saknar särskilda bestämmelser (2011). Kommunen 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 delen 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 avloppsvatten (avsnitt 7.15). I avsnitt 7.8 behandlas området utifrån miljöbalkens regler om opåverkade områden. Utöver dessa regleringar är området av intresse för det rörliga friluftslivet genom sin särprägel och skönhet liksom
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p.g.a. den goda förekomsten av bär och svamp. Större
delen av området är vidare utpekat som högsta naturvärde i Länsstyrelsens natur vårdsprogram (avsnitt 7.9)
för sina hydrologiska, geovetenskapliga, zoologiska och
landskapsbildsmässiga värden samt för områdets betydelse för friluftslivet.
De intressen som ligger till grund för riksintresset
skall skyddas. Landskapets karaktär ska bevaras och ny
bebyggelse, anläggningar eller större ingrepp (t.ex. torvtäkt och utdikning) skall därför inte tillåtas inom avgränsningen. Om behov uppstår bör områdesbestämmelser upprättas.
B21: Klämsjökärren
På 1800-talet höjdes Gårdsjön i samband med en vattenkraftsreglering. Tallmossevegetationen dränktes vid
detta tillfälle och istället utvecklades alluvialkärr och lågvassar av trådstarr på stora arealer i södra delen av sjön.
Runt 1960 upphörde regleringen, men sjön har fortfarande tämligen konstant men högt vattenstånd. Även
Klämsjökärren har i våtmarksinventeringen (avsnitt
7.13) klassats som högsta naturvärde, framför allt som exempel på »sekundär succession i våtmarksmiljö« och för
sina stora ornitologiska värden.
Området omfattas av strandskydd (200 m från Gårdsjön) och är utpekat som riksintresse för natur vård (avsnitt 6.2). Utpekat som högsta naturvärde i Länsstyrelsens naturvårdsprogram (avsnitt 7.9) och omfattas även
av ett särskilt förordnande om utsläpp av avloppsvatten
(avsnitt 7.15).
Kommunen anser att området bör göras om till naturreservat (avsnitt 7.5).

B22: Åsebolet och Smedsbolet
Strandzonen omfattas av strandskydd (300 m). Området
utgörs av ett tilltalande äldre kulturlandskap och omfattas av den avgränsning runt sjöarna Unden och Velen
som har utpekats som riksintresse för naturvård (se avsnitt 6.2 för en närmare beskrivning). Området är utpekat som högsta naturvärde i Länsstyrelsens naturvårdsprogram (avsnitt 7.9) och omfattas även av ett särskilt
förordnande om utsläpp av avloppsvatten (avsnitt 7.15).
Landskapet har stora kvaliteter och tillkommande
åtgärder bör harmonisera med nuvarande markanvändning. Intresset att bevara landskapet måste emellertid vägas mot jordbrukets behov, eftersom ett livskraftigt jordbruk är nyckeln till att landskapet ska kunna bevaras.
Motstående intressen som kan komma att påverka området negativt är bl.a. skogsplantering och fritidsbebyggelse. Ny bebyggelse skall inte tillåtas inom det
strandskyddsområde som f.n. (2011) består av skog. Vid
behov bör områdesbestämmelser upprättas för att trygga
beﬁntlig markanvändning.

14.4 PBL-planer
På plankartan redovisas de detaljplaner och områdesbestämmelser som gäller 2011. För kommentarer runt dessa
bestämmelser hänvisas till kapitel 4.4-5.
I avsnitt 4.4 redovisas de områden som enligt kommunens bedömning uppfyller kraven för begreppet samlad bebyggelse enligt plan- och bygglagen. Inom dessa
områden gäller högre krav på bygglov m.m. än vad som
generellt sett gäller utanför planlagd mark.
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14.5 Rekreationsområden

14.6 Skyddsområden

I det följande redovisas rekreationsområden som är av
stor betydelse för kommunens invånare och som därför
bör skyddas mot ändrad markanvändning.

På plankartan redovisas skyddsområden runt störande
anläggningar enligt gällande riktlinjer, bl.a. utifrån Boverkets »Bättre plats för arbete« (Allmänna Råd 1995:5).
Skyddsområden runt större djurbesättningar redovisas
ej.

D1: Skärven
Området ligger söder om Gullspångs tätort och består
av ett kuperat skogsområde med strandvallar av klappersten från Stor-Vänerns tid. Skogen används för skogsbruk men även som friluftsområde, bl.a. ﬁnns elljusspår.
Utöver geologiska lämningar ﬁnns även fornminnen i
form av skeppsättningar.
Området bör skyddas mot eventuell bebyggelse och
ökad biltraﬁk. Vid behov bör områdesbestämmelser jämte avtal eller kommunala naturvårdsförordnanden med
skötselplan upprättas.
D2: Getryggen – Källtorp
Området utgör östra delen av Hova. Inom området ﬁnns
bl.a. elljusspår och Hovas vattentäkt (avsnitt 10.1). Större 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 detaljplan jämte avtal avseende fortsatt skogsbruk eller
kommunalt 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
områdesbestämmelser jämte avtal eller kommunala naturvårdsförordnanden med skötselplan upprättas för att
trygga nuvarande markanvändning.
D4: Dressinbanan
Som nämnts i avsnitt 9.2 förekommer idag dressintraﬁk
för turiständamål under sommarhalvåret på den nedlagda järnvägen mellan Gullspång och Torved respektive
på NBJ-banan mellan Gullspång och Konsterud. Pågående verksamhet avses ﬁnnas kvar.

14
D5: Otterbäcken
Mellan bebyggelsen i Otterbäcken och RV26 ﬁnns ett
skogsområde med elljusspår. Området används bl.a. som
friluftsområde. Området regleras delvis av utökat byggnadsförbud längs RV26 (30 m).
Kommunen äger merparten av området. Som angivits i avsnitt 4.4 bör området planläggas för att trygga
pågående markanvändning.
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Inom dessa skyddsområden bör ny störningskänslig
bebyggelse inte lokaliseras. Motivet till detta ställningstagande 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 komplementbyggnader m.m. inom respektive skyddsområde, men förhindrar t.ex. ytterligare bostäder och andra störningskänsliga verk samheter.
Följande riktvärden för skyddsavstånd tillämpas:
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7

Motorbana
Skjutbana
Reningsverk
Plywoodfabrik
Skrothantering
Avfallsanläggning
Vindkraftverk 850 kW

500 m
500 m
300 m
400 m
500 m
500 m
500 m

14.7 Sammanfattning
Av ovanstående redovisning framgår att kommunen genom Vision 2020 som huvudregel snarare vill värna och
aktivt bevara pågående markanvändning inom merparten av redovisade områden än att genomföra drastiska förändringar. Område B12 och B18 (brytbar förekomst av
krossberg respektive vägreservat) utgör dock betydelsefulla 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 översiktsplanens innehåll och konsekvenser ska kunna utläsas utan
svårighet. Syftet med detta krav är naturligtvis att förbättra beslutsunderlaget för att trygga en långsiktigt hållbar utveckling.
För att belysa eﬀekterna av Vision 2020 har därför en
konsekvensbeskrivning upprättats som utgörs av detta
kapitel. Beskrivningen görs utifrån miljökonsekvenser,
hälso-, säkerhets- och riskaspekter, sociala konsekvenser
och slutligen en ekonomisk konsekvensanalys.
Flera åtgärder i Vision 2020 är av den karaktären att
det är svårt att bedöma eﬀekten av varje åtgärd för sig.
Det är sällan som alla konsekvenser av föreslagna åtgärder kan förutses på den översiktliga nivån, utan det är
först när närmare studier har utförts som alla eﬀekter
kan studeras i detalj. Detta är en av anledningarna till
översiktsplanen inte är juridiskt bindande, vare sig för enskilda eller för myndigheter.
Som angivits i avsnitt 14.7 syftar Vision 2020 huvudsakligen till att värna och bevara pågående markanvändning snarare än att bana väg för drastiska förändringar.
Detta speglas även i följande konsekvensbeskrivningar.

ekonomi, där snabba och säkra transporter är en förutsättning för många företags överlevnad och därmed av
stor vikt för vår gemensamma försörjning. Genom de åtgärder som pekas ut i planen minskas störningarna på
miljön och boende i närheten av vägarna. Samtidigt förbättras traﬁksäkerheten och framkomligheten. Kommunen anser därför att de vägutbyggnader som redovisas i
planen behövs. Som anges nedan ﬁnns det emellertid
många problem som måste hanteras för att en utbyggnad ska kunna genomföras.
Var kan man bygga ut strandnära bebyggelse?
Ny strandnära bebyggelse är komplicerad utifrån gällande lagstiftning. Översiktsplanen pekar ut fyra områden
där större utbyggnad kan komma att ske: Högesten och
Sjötorp (avsnitt 4.4) respektive område B9 söder om Otterbäcken, och i viss mån även B11 söder om Kvarntorpet
(avsnitt 14.3).

Några centrala frågeställningar
Nedan kommenteras några av de frågeställningar som
varit centrala i samband med arbetet att ta fram en ny
översiktsplan.
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 användning av fossila bränslen. Av denna orsak har Riksdagen
angivit att vindkraften ska byggas ut i betydande omfattning.
För att ge förutsättningar för en hållbar utveckling
är det därför angeläget att alla möjligheter till alternativa 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 konsekvensbeskrivs ingående.
Behövs de vägutbyggnader som skisseras i planen?
Vägsystemet har en enorm betydelse för hela landets

Otterbäcken sett från Sibbern

Varför vill kommunen styra var bebyggelse ska lokaliseras?
Den fysiska planeringen syftar huvudsakligen till att
skapa goda livsmiljöer och undvika konﬂikter i användningen 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 oﬀentliga servicen
– t.ex. hemtjänst, skolskjutsar och sophämtning – kan
minimeras (så att samhällets begränsade resurser används där de gör mest nytta), att vi inte bygger hus där
vi några år senare vill bygga motorväg, att vi bevarar
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 ﬁnns f.n. (2011)
kan klaras inom ramen för beﬁntliga detaljplaner.
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ÖP92 var betydligt tunnare – vad har hänt?
Nu gällande översiktsplan behandlar huvudsakligen
mark- och vattenanvändningen inom kommunen. Vision 2020 har ambitionen att behandla den framtida utvecklingen inom ett betydligt vidare fält – t.ex. miljöfrågor, skola och äldrevård. Dessutom har lagstiftningen
förändrats vilket har medfört att kraven på det obligatoriska innehållet samt på tydlighet och konsekvensanalyser har ökat.

15.2 Miljökonsekvenser
Miljöbedömning

15

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 integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. Översiktsplaner ska alltid miljöbedömas.
Vision 2020 föreslår även ﬂera åtgärder som faller
inom kategorin betydande miljöpåverkan, bl.a. nya vägdragningar. Av detta följer att en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas.
Som angivits i avsnitt 15.1 är det är svårt att bedöma
eﬀekten av ﬂera av de i planen angivna åtgärderna, eftersom det är sällan som alla konsekvenser av föreslagna åtgärder kan förutses på den översiktliga nivån. Först
när närmare studier har utförts kan eﬀekterna studeras.
När det gäller att anlägga en ny motorväg genom
kommunen ﬁnns t.ex. i detta skede endast en föreslagen 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 krossbergstäkt, eftersom detta fordrar ingående prospekteringsåtgärder.
Av bestämmelserna i 6 kap 13 § miljöbalken följer att
en miljökonsekvensbeskrivning skall innehålla de uppgifter som är rimliga med hänsyn till bl.a. aktuell kunskap, planens innehåll och detaljeringsgrad, allmänhetens intresse och att vissa frågor kan bedömas bättre i
samband med prövningen av andra planer och program
eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder.
De miljökonsekvenser som översiktsplanen kan antas medföra beskrivs nedan på ett översiktligt och övergripande vis. Kommunen anser att det är en självklarhet
att miljökonsekvenserna belyses utförligt i efterföljande
planeringsskeden.

1. Begränsad klimatpåverkan
Energifrågorna är centrala i kommunens planering. Vision 2020 anger att kommunen ska verka för en övergång till förnyelsebara energikällor och bidra till en ökad
eﬀektivitet i energianvändningen.
Några av de åtgärder som föreslås i planen är bl.a.
verka för att kollektivtraﬁken utnyttjas bättre (t.ex. genom tätare och subventionerade avgångar) och att antalet cykelvägar utökas. Det tematiska tillägget möjliggör
ett antal vindkraftverk inom kommunen.
Utbyggnaden av E20 i ny sträckning motverkar miljömålet, åtminstone på kort sikt.
2. Frisk luft
Luftföroreningarna härrör främst från traﬁk- och energisektorn. Som framgått av de mätningar som genomförts (avsnitt 7.17) ligger Gullspångs kommun långt under 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. kväveoxider jämfört
med om utbyggnaden inte genomförs. På längre sikt beror utsläppen av hur traﬁken och fordonstekniken utvecklas.
En utbyggnad av fjärrvärme bedöms bidra till att miljömålet kan uppnås.
3. Bara naturlig försurning
Översiktsplanen förmår endast att i begränsad utsträckning påverka försurningsproblematiken. I planen anges
bland annat att kommunens byggnader ska värmas med
förnyelsebara bränslen och att kommunen genom informationsinsatser ska verka för att fossila bränslen för uppvärmning fasas ut även i övriga delar av byggnadsbeståndet.
En minskning av kväveoxiderna i den storleksordning som miljömålet anger förutsätter emellertid nationella åtgärder för att begränsa utsläppen från transportsektorn.

Miljömålen
Nedan beskrivs översiktligt hur Vision 2020 förhåller sig
till de nationella miljömålen som presenterats relativt utförligt i kapitel 5.
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4. Giftfri miljö
Översiktsplanen pekar ut att det är angeläget att kartlägga förorenade områden inom kommunen och att de

Konsekvensanalys

värst drabbade områdena ska efterbehandlas. Vidare anges informationsinsatser som ett sätt att verka förebyggande för att uppnå miljömålet.
Vision 2020 innehåller inga förslag som kan antas
medföra negativa konsekvenser för miljömålet.
5. Skyddande ozonskikt
Hanteringen av ozonnedbrytande ämnen regleras på
nationell nivå genom lagstiftning m.m. Huruvida målet kan nås eller inte beror sålunda huvudsakligen på
centrala beslut och åtgärder. Idag ﬁnns ingen begränsning för hur länge beﬁntlig HCFC (freoner) får användas och så länge användningen pågår förekommer också
utsläpp.
Vision 2020 anger att kommunen ska ta om hand uttjänta produkter som innehåller ozonnedbrytande ämnen och att kommunen ska informera om dessa ämnens
skadliga eﬀekter.

utföras längs med anvisade vägar för transport av farligt
gods för att förhindra att grundvattnet påverkas om en
olycka skulle inträﬀa. 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 ﬁnns det emellertid risk för att andra grundvattentäkter kan komma att
påverkas negativt. Det är därför angeläget att dessa frågor belyses noggrant vid på ett tidigt stadium i planeringsprocessen.

6. Säker strålmiljö
Enligt Vision 2020 ska kommunen ta emot uttjänta anordningar som innehåller radioaktiva ämnen och tillse
att dessa tas omhand på ett miljöriktigt sätt. Vidare ska
kommunen planera för att minska allmänhetens exponering av förhöjda magnetfält. Där så är möjligt skall
jordkabel användas.
Kommunen ska ta fram ett radonprogram. Målet för
radonhalt i inomhusluften i kommunens byggnader klaras troligen redan idag, och radon i bostäder och enskilda
brunnar regleras genom lagstiftning. Radonförekomsten
bedöms generellt sett vara gynnsam inom kommunen.
7. Ingen övergödning
Vision 2020 ger vägledning för hur övergödningsproblemet skall hanteras men kan endast i marginell utsträckning påverka de verksamheter som orsakar de faktiska
utsläppen. Bl.a. föreslås informationsinsatser, utbyggnad
av det kommunala avloppsnätet, att kväve- och fosforutsläppen från kommunens avloppsreningsverk och från
industrier som ligger nära känsliga recipienter ska minskas samt att kommunen ska verka för att avloppsanläggningar åtgärdas där en anslutning till det kommunala
nätet inte är möjlig att genomföra.
8. Levande sjöar och vattendrag
Vision 2020 bidrar till att miljömålet kan nås, bl.a. genom att skydda vattendrag och anvisa åtgärder för att
komma till rätta med övergödning, även om övergödningsproblematiken sannolikt inte kommer att kunna
bemästras under planperioden. Planen pekar även ut att
arbetet med att värna gullspångslaxen och dess livsmiljöer ska fortsätta.
9. Grundvatten av god kvalitet
Vision 2020 föreslår att kommunala vattentäkter ska
skyddas genom att skyddsområden och att reservvattentäkter ska upprättas. Planen anger också att åtgärder ska

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
Vision 2020 anger att stora delar av kommunens strandlinje i Vänern ska skyddas från exploatering och att förebyggande åtgärder ska vidtas för att reducera eﬀekterna för Vänerns del om en traﬁkolycka med farligt gods
skulle inträﬀa utmed Vänerstranden. Vidare anges att
lekande ﬁsk ska skyddas och att spolplattor med reningsmöjligheter 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 naturvärden som ﬁnns i strandzonen inte påverkas i större
omfattning än nödvändigt.
11. Myllrande våtmarker
För ﬂera värdefulla våtmarksområden föreslås reservatsbildning för att långsiktigt trygga dessa ekologiskt viktiga områden. I planen anges även att kommunen har en
restriktiv syn på torvtäkt.
12. Levande skogar
Vision 2020 redovisar vissa principer för hur planeringen
av skogliga åtgärder bör ske för att bevarandevärdena i
skogen skall bestå. Planen anger att särskild hänsyn skall
iakttas vid åtgärder i tätortsnära skogar.
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historiska och estetiska värden ska bevaras, planera så
att ny bebyggelse inte utsätts för störande eller skadligt
buller och verka för att beﬁntliga bullerproblem åtgärdas. 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 behandlas i översiktsplanen.
I Vision 2020 reserveras mark för nya naturreservat
i skog. Behovet av ytterligare naturreser vat får bedömas
i det naturvårdsprogram som kommunen avser att utarbeta. Vidare anges att kommunen ska vara ett föredöme
i bruket av den egna skogen.
Att mark reserveras för brytning av krossberg (avsnitt 7.16) motverkar miljömålet genom att skogsmark
tas i anspråk för annan verksamhet. Med tanke på att
området är av begränsad omfattning är emellertid planens inverkan på miljömålet ringa i detta avseende.
Om E20 förläggs i en ny sträckning medför detta
sannolikt intrång på skogliga värden som svårligen 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 möjligheter att tillse att så verkligen sker. Planen betonar
bl.a. betydelsen av att odlingslandskapets struktur bibehålls med ängs- och hagmarker och olika småbiotoper.
Ambitionen är också att stimulera till att sådana landskapsvårdande 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 utbyggnad av E20 i ny sträckning eftersom betydande jordbruksarealer måste tas i anspråk.
I översiktsplanen ﬁnns inga markreservat för nya natur- eller kulturreservat i odlingslandskapet.
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14. God bebyggd miljö
Vision 2020 syftar till att åstadkomma en god bebyggd
miljö. Tätorterna Gullspång och Hova kommer att studeras i fördjupade översiktsplaner, varför det är svårt att
utifrån nuvarande detaljeringsnivå bedöma om miljömålet kommer att uppnås.
Planen anger bl.a. att kommunen ska genomföra en
kulturmiljöanalys och skydda den kulturhistoriskt viktiga bebyggelsen, ta fram ett program för hur kultur-
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15. Ett rikt djur- och växtliv
Vision 2020 medför både för- och nackdelar för miljömålet. 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 uppnå 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 hotade arter som arter med mer gynnsamma livsbetingelser
ges bättre förutsättningar för att klara sig.

Sammanfattning
Vision 2020 bedöms i ﬂera avseenden medföra betydande miljöpåverkan på så sätt som avses i 6 kap miljöbalken. 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 eﬀekter.
Ett genomförande av Vision 2020 medför såväl positiva som negativa eﬀekter för miljömålen. Vision 2020
säkerställer inte inte ensam att miljömålen kan uppnås,
varför det behövs ytterligare arbete för att uppnå ﬂera av
miljömålen.
Som framgått ovan är utbyggnaden av E20 problematisk i ﬂera miljöavseenden, samtidigt som projektet
bidrar till betydande vinster inom andra samhällssektorer. Med nuvarande underlag är det emellertid omöjligt
att bedöma om projektet är genomförbart, varför kompletterande studier måste genomföras i samband med
kommande förstudie, vägutredning och arbetsplan.

Ställningstagande
► Kommunen ska verka för att miljökonsekvensbeskrivningar

upprättas i samband med att detaljstudier genomförs för
verksamheter som kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
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Utsikt från Högsåsen i början av april

15.3 Hälso-, säkerhets- och riskaspekter
Inledning
Nedan redovisas de aspekter som rör risker för människors hälsa. Dessa aspekter hänger samman med de sociala 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 ﬁnns många verksamheter som kan medföra
störningar i form av buller och luftföroreningar för omgivningen. Över tid har dessa konﬂikter i markanvändningen minskat, främst genom lägre utsläpp och bullernivåer. Förändringen har delvis skett till följd av strängare lagstiftning, men även till följd av frivilliga åtgärder
inom näringslivet.
Översiktsplanen bedöms inte medföra några negativa konsekvenser ur denna aspekt.

byggnation. Radon i beﬁntliga byggnader p.g.a. byggnadsmaterial 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 traﬁk medför att emissionerna (utsläppen) ökar
och översiktsplanens förslag att förbättra vägnätet 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 antal invånare än vad som idag är fallet, vilket är positivt
ur hälsosynpunkt.
Kommunen arbetar för att öka traﬁksäkerheten både
i det kommunala och det statliga vägnätet, bl.a. genom
nya GC-vägar. Planens förslag leder till att traﬁksäkerheten ökar.

Övriga störande anläggningar
Vision 2020 kartlägger störande anläggningar och anger
rekommendationer som bör gälla för tillkommande bebyggelse. Översiktsplanen innehåller dock inga lösningar för hur beﬁntliga konﬂikter mellan störande anläggningar och närboende ska lösas.
Genom utbyggnaden av E20 kan nya områden bli
bullerstörda, samtidigt som störningarna runt beﬁntlig sträckning minskar betydligt. Genom de nya sträckningarna av RV26 respektive länsväg 200 förbättras bullermiljön 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-
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Sårbarhetsaspekter
Att bygga ett robust och uthålligt samhälle medför normalt 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 vidare 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 begränsat tryck avseende ny bebyggelse – innebär förslaget
inte några större förändringar vad gäller utnyttjande av
naturområden.
Vision 2020s rekommendationer att utöka mängden
strandnära bebyggelse medför emellertid att ingrepp kan
komma att ske i områden som idag används för rekreation av allmänheten. Kvar varande arealer bedöms dock
kunna tillgodose behovet i tillräcklig omfattning.
Skyddsavstånd
De skyddsavstånd som redovisas i översiktsplanen förhindrar sannolikt att ytterligare störningar kan komma
att uppstå, samtidigt som pågående verksamheter kan
fortgå. Däremot bidrar dessa skyddsområden till att stora arealer mark inte kan tas i anspråk för andra ändamål, vilket naturligtvis begränsar fastighetsägarnas rörelsefrihet.

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, social gemenskap, delaktighet, valfrihet, självbestämmande
och allsidighet. Sociala aspekter kan behöva uppmärksammas vid exempelvis förändringar av beﬁntlig bebyggelsestruktur, omlokalisering av den oﬀentliga och kommersiella servicestrukturen, omlokalisering av arbetsplatser, etc.
I arbetet med att upprätta sociala konsekvensanalyser kan svårigheter uppstå eftersom sociala förhållanden
utvecklas över tid och konsekvenserna kanske därför
inte blir märkbara förrän efter en längre tidsperiod. Den
sociala konsekvensanalysen är därför behäftad med stora osäkerheter.

Folkhälsa och friskfaktorer
Befolkningens medellivslängd ökar sedan länge, med en
minskad dödlighet i alla åldersgrupper. De stora sociala skillnaderna i hälsan består dock vad gäller utbildning, social bakgrund, kön och etnicitet vilket är en viktig folkhälsoaspekt att beakta.
Utvecklingen av hälsan är en samhällelig angelägenhet varför det är självklart att inom olika sektorer av
samhället försöka ändra de villkor som skapar de påverkbara skillnaderna i hälsa och prioritera de olika metoder
och insatser som kan leda till en hälsovänlig samhällsmiljö. 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 konsekvenserna utifrån de indikatorer som anges nedan.
Social isolering
Enmanshushållen ökar i antal över hela landet och det
ﬁnns därför anledning att misstänka att allt ﬂer blir socialt isolerade. Som diskuterats i avsnitt 11.5 löper bl.a. äldre, sjuka och arbetslösa risk att isoleras, men även barn
och ungdomar. Vision 2020 försöker påverka situationen
genom att i första hand styra boendet till beﬁntliga bostadsområden och bebyggelsegrupper.

15
Tillgången till rekreationsområden
Bebyggelsestrukturen gör det möjligt för de ﬂesta av
kommunens invånare att inom fem minuters gång väg
nå ett grönområde. Andelen som kan nå ett utpekat rekreationsområde är naturligtvis färre, men tillgången på
rekreationsområden bedöms ändå vara relativt god.
Vision 2020 bedöms inte förändra tillgången på rekreationsområden 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 jaktområden negativt.
Kommunal service
Vision 2020 anger bl.a. att kommunen ska eftersträva att
erbjuda den kommunala servicen där det ﬁnns behov.
Kommunen samarbetar med Mariestads och Töreboda
kommuner inom ﬂera 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 servicen bedrivas med större eﬀektivitet. Utifrån en samlad
bedömning bedöms samarbetet vara till gagn för kommunens invånare.
De ställningstaganden som anges i Vision 2020 bedöms inte medföra några negativa konsekvenser utifrån
denna indikator.
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 decenniernas strukturomvandling har bl.a. medfört att utbudet av
specialiserade aﬀärsverksamheter och butiker har reducerats till följd av att dessa i allt högre grad har koncentrerats 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
möjligheter att praktiskt påverka utveck lingen.
Vision 2020 för ett allmänt resonemang runt dessa
frågor (bl.a. i kapitel 12), men förändrar inte tillgängligheten till kommersiell service.
Tillgång till kollektivtraﬁk
Översiktsplanen diskuterar svårigheterna att skapa en
tillfredsställande kollektivtraﬁk, men poängterar samtidigt vikten av att det allmänna förmår att bidrar till det
kollektiva resandet, av miljömässiga såväl som av sociala och ekonomiska skäl. Utifrån kommunens förutsättningar bedöms emellertid tillgången vara relativt god i
dagsläget (2011), där närtraﬁk och färdtjänst sörjer för
särskilt utsatta gruppers behov.
Delaktighet
I kapitlet om befolkning diskuteras delaktighet som indikator för förutsättning för en god folkhälsa. Vision
2020 föreslår huvudsakligen åtgärder på en översiktlig
nivå, t.ex. att demokrati- och tillgänglighetsaspekterna
ska vara i fokus, men även vissa speciﬁka åtgärder för
hur enkelt avhjälpta hinder kan åtgärdas.

Sammanfattning
De sociala konsekvenserna av planen bedöms inte föranleda att denna måste omarbetas. Däremot ﬁnns det

ﬂera områden – t.ex. avseende social isolering och delaktighet – där det kan ﬁnnas behov av ytterligare insatser från kommunens sida eftersom översiktsplanen inte
anger några insatser.

15.5 Ekonomisk konsekvensanalys
En god samhällsekonomi är en av förutsättningarna för
en hållbar samhällsutveckling. I översiktsplanesammanhang behövs därför ett brett synsätt på de ekonomiska
aspekterna som då kan innefatta ett helhetsperspektiv på
samhällets ekonomi, kommunal respektive privat ekonomi och även gröna räkenskaper (t. ex. miljöskuld och
miljökapital).
Översiktsplanens breda omfattning med förslag och
riktlinjer för samhällsutvecklingen innebär att planerna står i nära relation till samhällsekonomin. Utgångspunkter för en god samhällsekonomi är t. ex. en hög sysselsättning, regional balans, rättvis och jämn fördelning
av levnadsstandarden och ekonomisk tillväxt.
I arbetet med att analysera de ekonomiska konsekvenserna uppstår svårigheter då många är svåra att beskriva och bedöma ekonomiskt. Översiktsplanens möjligheter att styra och påverka de ekonomiska aspekterna
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 påverkas i såväl negativ som positiv riktning. Genom planens
ställningstaganden förhindras kanske önskad markanvändning vilket kan medföra att fastighetsvärdet sjunker. Även motsatta eﬀekter kan emellertid uppstå när förväntansvärden skapas, t.ex. när skogsmark anges som
lämplig för bebyggelse.
Planens närmare ekonomiska konsekvenser kan emellertid 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 beﬁntlig sträckning – bedöms medföra säkrare skolvägar för de barn
som bor i Hova. Ambitionen att genomföra riktade utbildningsinsatser för överviktiga barn för att hjälpa dessa
att komma till rätta med sin övervikt bedöms på sikt endast medföra positiva eﬀekter för berörda barn.
I övrigt bedöms Vision 2020 inte medföra några särskilda 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 genomföras på ett effektivt och demokratiskt sätt måste genomförandet ske
inom ramen för kommunens normala budgetarbete. Det
innebär dels att översiktsplanen är ett viktigt underlag
i budgetarbetet, dels att genomförandetiden av planen
kommer att vara beroende av kommunens ﬁnansiella
ställning och utveckling i stort.
Kommunens ställningstaganden i översiktsplanen
utgör direktiv för den verksamhet och verk samhetsplanering 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 konkretiseras i uppföljningsbara
mål för verksamheten och omsätts i konkreta åtgärder
och aktiviteter utifrån tillgängliga ekonomiska ramar.
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Det är alltså kommunstyrelsen som svarar för hur och
när besluten ska genomföras.
Till frågan om hur besluten ska genomföras hör naturligtvis även vem som skall utföra respektive beslut.
Kommunstyrelsen måste därför precisera vem inom den
kommunala organisationen som har ansvar för att omsätta beslutet i praktisk handling.
När kommunstyrelsen fördelat i planen ingående
uppdrag skall nämnderna, utskotten och för valtningarna tillhandahålla det underlag – t.ex. detaljstudier, tidsoch kostnadsberäkningar och förslag till beslut – som
behövs för att kommunstyrelsen ska kunna bedöma när
besluten ska genomföras.
Kommunstyrelsen svarar för att precisera för verksamheterna vilka beslut som kommunstyrelsen önskar
genomföra under nästkommande budgetår. Nämnderna
och utskotten svarar därefter för att ta fram det underlag som behövs.
Utifrån underlaget och tillgängliga ekonomiska ramar arbetar kommunstyrelsen sedan fram ett förslag för
vilka beslut som ska genomföras. Beslutet meddelas
verksamheterna i samband med att kommunens budget
presenteras.
Kommunstyrelsen och verksamheterna skall redovisa resultatet av utförda insatser till Kommunfullmäktige
i samband med ordinarie årsredovisning.

Genomförande

Gudhammarsviken

16.2 Fortsatt planeringsarbete
Översiktsplanen har en medveten och tydlig programkaraktär. För ﬂera områden anges i planen att mer detaljerade planer och program ska tas fram. I takt med att
dessa dokument utarbetas kommer den framtida bilden
av Gullspångs kommun och den fysiska miljön successivt förﬁnas.
Den fysiska planeringen är en kontinuerlig process
och det ﬁnns naturligtvis ingen given slutstation för utvecklingen. Förutsättningarna förändras över tiden och
efterhand tillkommer nya kunskaper om vår kommun.
I takt med att planens intentioner omsätts i praktisk
handling behöver översiktsplanen därför uppdateras.

Översyn av översiktsplanen
Som nämnts tidigare (se 1.3) ska alla kommuner ha en
aktuell, kommunomfattande översiktsplan. Kommunfullmäktige ska en gång under varje mandatperiod ta
ställning till om planen är aktuell. Före en sådan aktualitetsförklaring skall Länsstyrelsen i en sammanfattande
redogörelse redovisa synpunkter i fråga om sådana statliga intressen som kan vara av betydelse för kommunens
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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 strider mot planen.
En omarbetning behöver inte innebära att hela planen
görs om, utan kan begränsas till de delar som bedöms
vara inaktuella.
Ambitionen är att revidera översiktsplanen vart fjärde år, så att det nya Kommunfullmäktige som tillträder
efter ett val får anta en ny översiktsplan för den kommande mandatperioden. Nedan visas schematiskt hur
planeringsprocessen bör se ut.
Det ﬁnns också möjlighet att ändra planen för vissa geograﬁska 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 förenkla detta arbete och tydliggöra förändringarna bör
en kortversion av planen ges ut där endast förändrade
avsnitt återges. Vid Kommunfullmäktiges behandling
skall dock hela planen föreligga.
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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 förhållanden i angränsande 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 kontinuerligt. Samverkan sker i konstellationer på olika nivåer,
från samarbeten med enskilda kommuner till samverkan 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 varierar beroende på frågans art. Samverkan kan vara formaliserad i samägda aktiebolag, kommunalförbund, samarbetsavtal eller bedrivas informellt genom överenskommelser om gemensamt agerande i olika frågor.
I detta kapitel redovisas några av de frågor och beröringspunkter som är föremål för mellankommunal samverkan.

17.2 Formaliserade samarbeten
Nedanstående samarbeten har formaliserats och sker
inom ramen för t.ex. kommunalförbund, samarbetsavtal
eller liknande.
Samarbete med Mariestads och Töreboda kommuner
Gullspångs kommun samarbetar med Mariestads och
Töreboda kommuner inom totalt 13 olika sektorer, däribland miljö- och byggnadsnämndens verksamhet, tek niska nämndens verk samhet, personal- och lönehantering,
IT och telefoni. Kommunerna samverkar även om gymnasieskolan, inom bibliotekssektorn, gemensam familjerådgivning och genom att samﬁnansiera en tjänst för
näringslivsutveckling. Vidare samverkar kommunerna i
en referensgrupp mot barnmisshandel tillsammans med
polis, åklagare, Länsstyrelsen och barnläkare. Tillsammans med kvinnojouren, mansjouren, projekt Utväg,
polis, åklagare och brottsoﬀerjouren ﬁnns även en referensgrupp mot kvinnomisshandel.
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Kommunförbundet Skaraborg är ett gemensamt intresse- och serviceorgan för kommunerna i Skaraborg. Till
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huvuduppgifterna hör att bevaka gemensamma kommunala intressen och ta initiativ till samverkan eller
samordning mellan medlemskommunerna.
Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Gullspångs, Mariestads, Karlsborgs, Skövde, Tibro, Töreboda och Hjo kommuner har bildat ett kommunalförbund för samordning och eﬀektivisering av resurserna
inom räddningstjänsten.
Sophantering
Brännbart avfall och hushållsavfall bränns i Lidköpings
värmeverk. Kommunen samverkar om reservsopbilar
med Mariestads, Kristinehamns och Karlskoga kommuner (avsnitt 10.3).
Regionala avfallsgruppen
Samråd och erfarenhetsutbyte om avfallsfrågor sker mellan Degerfors, Gullspångs, Karlskoga, Kristinehamn,
Mariestad, Storfors och Filipstad.
Västtraﬁk AB
Bolaget Västtraﬁk ansvarar för kollektivtraﬁken i Västra 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 fyrfältsväg) mellan Stockholm och Göteborg (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 sträckan Mora – Halmstad. I översiktsplanen anges att kommunen 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 Lidköpings kommuner samverkar för en upprustning av Kinnekullebanan. I översiktsplanen anges att kommunen
anser att Kinnekullebanan ska elektriﬁeras och att alla
korsningar ska förses med bommar (avsnitt 9.2).

Regional samordning

Vänerhamn AB
Gullspångs kommun är delägare i Vänerhamn AB som
bedriver hamnverksamhet i Karlstad, Kristinehamn,
Otterbäcken, Lidköping och Vänersborg. I översiktsplanen anges att kommunen anser att vänersjöfarten är viktig för regionen och att kommunen ska verka för en positiv utveckling för sjöfarten och hamnen i Otterbäcken
(avsnitt 9.5).
Vänerns vattenvårdsförbund
Kommunen är medlem i Vänerns vattenvårdsförbund
som bl.a. fungerar som ett forum för miljöfrågor för Vänern och för information om Vänern.
Gullspångsälvens vattenvårdsförbund
Förbundet bildades 1968 och omfattar kommuner, landsting, industrier, ﬁskodlingar, skogsägare och kraftbolag
i hela Gullspångsälvens avrinningsområde, d.v.s. även
Letälven, 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 samarbetsprojekt mellan regionen, Länsstyrelsen, kommunförbunden
i länet och kommunerna. Syftet är att eﬀektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet i länets kommuner.
Tätortsdatabas Skaraborg
De 15 kommunerna i f.d. Skaraborgs län har framställt
en gemensam kartdatabas med samtliga tätorter i respektive 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 projektledning. 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.

styrelsen, regionen och intresseorganisationer samarbetar i en arbetsgrupp för att utveckla formerna i syfte att
förebygga drogmissbruk.

17.3 Icke formaliserade samarbeten
Följande frågor som upptas i översiktsplanen saknar formaliserade samarbeten:
Arbetsmarknadsregionen
Frågan berör huvudsakligen Mariestads, Töreboda, Kristinehamns, Degerfors och Laxå kommuner. Enligt planen ska kommunen verka för att underlätta arbetspendling med kollektiv traﬁk till och från omkringliggande
kommuner. Vidare anges att kommunen ska samarbeta
med andra kommuner inom arbetsmarknadsregionen
och gemensamt marknadsföra regionens fördelar avseende bl.a. livsmiljö, bra boende och kulturutbud. Se vidare 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 kringliggande kommuner för att gemensamt mark nadsföra
regionen som en större gemensam destination (avsnitt
12.6). Frågan har tidigare drivits inom upplevelseområde
Göta Kanal, men sedan kommunen lämnat detta samarbete saknas ett formaliserat samarbete. Frågan berör
främst Mariestads och Töreboda kommuner, men även
Karlsborg, Kristinehamn, Laxå och Degerfors.
Fiskefrågor
Kommunerna saknar formaliserade samarbeten kring
ﬁsket i Vänern, Skagern och Unden.
Naturvård
Kommunen samverkar med Kristinehamns kommun
om skötseln av riksintresset Nötön, Åråsviken och Kilsviken (avsnitt 6.2).

Kalkning av Unden
Tillsammans med kommunerna runt Unden pågår ett
vattenvårdsprojekt för sjön. Projektet drivs av Länsstyrelsen i Örebro län.
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167

Vision 2020

Kapitel 18

LÄNSSTYRELSENS
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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 bygglagen (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 utställningstiden 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 översiktsplan, vision 2020, presenterar på ett föredömligt sätt kommunens förutsättningar och möjligheter.
Gällande riksintressen har redovisats med rekommendationer och kommenteras under respektive område.
Länsstyrelsen bedömer att riksintressena tillgodoses med planförslaget.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län instämmer med Länsstyrelsen i Värmlands län samt Länsstyrelsen i Örebro län, beträffande samarbetet över länsgränserna 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 eftersom den strider mot strandskyddsbestämmelserna.

f:\kopia\öp\utställning\granskn-yttrande länsstyrelsen.doc
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Miljökvalitetsnormer
Länsstyrelsen saknar underlag för bedömning av om de gällande miljökvalitetsnormerna för vatten enligt 5 kap MB kommer till följd av planen överträdas eller inte.
Gullspångs kommun ska kommentera Miljökvalitetsnormer för vatten i sin
översiktsplan. Det ska framgå hur normerna kan uppfyllas. Det finns miljökvalitetsnormer för sjöar, vattendrag och grundvatten i Gullspångs kommun.
Dessa ska föras in i planhandlingarna innan planen antas.

Översiktsplanen återger gällande statliga riksintresseanspråk korrekt.
Länsstyrelsen bedömer att berörda riksintressen kan tillgodoses.

Västra Stambanan och kinnekullebanan passerar genom kommunen.
Trafikverken har skickat ut ”Översyn av riksintressen för trafikslagens anläggningar” på remiss.
Länsstyrelserna Boverket och Tillväxtverket, regionförbundet och regionala
självstyrelseorganen har fått remissen. Länsstyrelsen i Västra Götalands län
har fått ansvaret för att samordna remissyttranden från regionförbunden, de
regionala självstyrelseorganen samt kommunerna.
Av den generella beskrivningen beträffande Kinnekullebanan framgår att
banan är av särskild regional betydelse och ändrad trafikering i framtiden
kan inte uteslutas, exempelvis genom utökad gods- och turisttrafik. Möjlig
framtida utveckling innefattar bland annat triangelspår vid Håkanstorp, elektrifiering och olika kapacitetshöjande åtgärder (Se även Banverkets yttrande
som bifogas).

Riksintressen

Det är angeläget att de fortsatta planeringsinsatser som föreslås verkligen
påbörjas, så att riksdagens intentioner med plan- och bygglagen och miljöbalken samt de av riksdagen beslutade miljömålen kan uppnås.

Bebyggelse enligt planen bedöms inte bli olämplig med hänsyn till boendes
och övrigas hälsa eller till behovet av skydd mot olyckshändelser.

Länsstyrelsen bedömer att frågor som berör mark- och vattenområden och
som angår angränsande kommuner kan samordnas på ett lämpligt sätt.

Länsstyrelsen saknar underlag för bedömning av om de gällande miljökvalitetsnormerna för vatten enligt 5 kap MB kommer till följd av planen överträdas eller inte.
Det finns miljökvalitetsnormer för sjöar, vattendrag och grundvatten i Gullspångs kommun. Gullspångs kommun ska kommentera Miljökvalitetsnormer för vatten i sin översiktsplan. Det ska framgå hur normerna kan uppfyllas. Dessa ska föras in i planhandlingarna innan planen antas.

Länsstyrelsen anser att redovisningen av områden för landsbygdsutveckling
i strandnära lägen inte är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken.
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I planförslaget anges att erosion inte är något omfattande problem i kommunen. Länsstyrelsen vill med underlag från Statens Geotekniska Institutet
upplysa kommunen om att enligt den gjorda inventeringen av SGI, finns
områden med erosion och denna inventering bygger på uppgifter från kommunen. Resultatet finns tillgängligt på www.swedgeo.se och bör fogas till
planen på ett lämpligt sätt.

Planen bedöms inte medföra några sådana problem avseende människors
hälsa eller säkerhet, att de i ett senare planeringsskede skulle ge Länsstyrelsen anledning att ingripa enligt 12 kap PBL.

Hälsa och säkerhet

Länsstyrelsen vill särskilt uppmärksamma kommunen på synpunkter som
Länsstyrelsen i Värmland, Länsstyrelsen i Örebro län och Kristinehamns
kommun lämnat in på Gullspångs kommuns översiktsplan vision 2020 (Yttrandena bifogas).

Samverkan över kommungräns i olika angelägenheter gynnar som regel en
kommuns utveckling. Länsstyrelsen föreslår att kommunen fortsatt samverkar med grannkommunerna vad gäller bostadsförsörjning och offentlig service år medborgarna.

Länsstyrelsen bedömer att den i planen föreslagna mark- och vattenanvändning som även berör andra kommuner kan samordnas på lämpligt sätt.

Mellankommunala frågor

De vattenförekomster som berörs vid planläggning kan vara sjöar, vattendrag och grundvatten.

(http://www.viss.lst.se/).

Uppgifter om statusklassning och MKN för vattenförekomster i länet kan
även hämtas via Vattenkartan (http://www.gis.lst.se/vattenkartan/) och VISS

Miljökvalitetsnormer, MKN för vatten
Vattendelegationerna i Sveriges fem vattendistrikt har beslutat om Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram samt Förvaltningsplan inför kommande
förvaltningsperiod, 2009-2015. Besluten finns tillgängliga på respektive
vattendistrikts hemsida och Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster i
Västra Götalands län har publicerats i länskungörelserna 14 FS 2009:533
(Västerhavet) och 14 FS 2010:92/08FS 2009:81 (Södra Östersjön). Det är en
kommunal och statlig skyldighet att iaktta normerna vid sin planering. Det
innebär att planeringen enligt PBL ska göras på ett sådant sätt att möjligheterna att uppfylla normen underlättas. I såväl översiktsplaner som detaljplaner och områdesbestämmelser ska det framgå hur normerna kan uppfyllas.

Länsstyrelsen bedömer att ett genomförande av planen i övrigt inte kommer
att medföra att gällande miljökvalitetsnormer för luft och mark överträds.
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Skogsstyrelsen har inkommit med synpunkter beträffande hela det sammanhängande skogs- och myrkomplexet mellan Torvedsbanan i öster och fram
till västra sidan om Spåsjön. Av styrelsens yttrande framgår att området bör
klassas som ett stort opåverkat område. Dessutom bör ST4 (sid 60) kompletteras med området från kraftledningen och västerut för att kunna upprätthålla ekologiska funktioner i landskapet mellan Torvedsbanan i öster och Spåsjön i väster (Skogsstyrelsens yttrande bifogas).

Kommentarer till förslagen ställningstagande gällande naturreservat, naturminnen och djurskyddsområden
Länsstyrelsen anser att samtliga reservat, förutom Högsåsen, har moderna
och uppdaterade skötselplaner.
Länsstyrelsen har inte tagit ställning till behovet av reservatsbildning för de
uppräknade platserna, men vill påpeka att kommunen har samma möjligheter som Länsstyrelsen att bilda reservat och naturminne.
Djurskydd för Vallholmen har åtgärdats.
Arbete med Hägerkolonin på Runnäsholmen har påbörjats.

Länsstyrelsen anser att planen bör kompletteras med vissa nya ändringar
beträffande naturmiljön och naturvärden enligt nedan:
x Beslut om naturreservat för Karsmossen togs av Länsstyrelsen i februari
2010.
x Naturreservatet Folkeberg har utökats och reviderats i beslut januari
2006.
x Naturreservat Vallholmen beslutades i april 2007 och omfattade även en
omprövning av fågelskyddet.

Av handlingarna i, vision 2020, framgår att vindkraftverk kan uppföras öster
om vägen mellan Gårdsjö och Åsebolet.
I utställningshandlingen vindbruk – Tematiskt tillägg till översiktsplan finns
inget föreslaget område för vindkraft öster om ovannämnda vägsträckning
(Se även Gullspångs naturskyddsförenings yttrande som bifogas).

Planeringsförutsättningarna
Parallellt med samrådet kring utställningsremissen för den aktuella översiktsplan, vision 2020, pågår ett samråd kring utställningsremissen för
MTG:s vindkraftsplan. Länsstyrelsen anser att det är viktigt att dessa dokument är väl synkroniserade med varandra.

De synpunkter och krav som Länsstyrelsen tidigare framfört i ett samrådsyttrande daterat 2005-11-14 har i stort beaktats respektive tillgodosetts.
Andra statliga sektorsmyndigheter, som i samrådsskedet framfört synpunkter, har efter bearbetning av planförslaget beretts tillfälle till förnyade ställningstaganden. Nu inkomna yttranden från sådana myndigheter översänds
till kommunen tillsammans med detta granskningsyttrande för kännedom.

Allmänt
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Länsstyrelsen anser att de utpekade LIS-områdena i kartan på sidan 53 är
för grovt redovisade, utan att visa på hur hänsyn tagits till naturvärden, vär-

Om det finns flera områden som är lämpliga för LIS ska de områden väljas
som påverkar strandskyddets syften minst, d.v.s. man ska inte peka ut alla
områden som är lämpliga. Inriktningen för respektive LIS-område ska anges, exempelvis om det är tänkt att området ska bebyggas med bostäder eller
vilka typer av verksamheter som ska etableras eller om det handlar om friluftsområden och turism.

Enligt författningskommentarerna (bl.a. prop. 2008/09:119) till den nya
strandskyddslagen är avsikten att kommunen på ett väl avvägt sätt ska redovisa sådana begränsade områden där lättnader i strandskyddet kan godtas i
syfte att bidra till en utveckling av landsbygden, dock utan att strandskyddets syften åsidosätts. Hänsyn ska tas till:
- hur mycket stränder som finns i kommunen,
- hur stor del av dessa som redan är bebyggda,
- vilka naturvärden som finns i strandskyddsområdena,
- vilka områden som bedöms ha störst effekt på landsbygdens utveckling,
- hur terrängförhållandena är
- samt hur stor negativ påverkan ett bedömt ianspråktagande av områdena på lång sikt kan ha på strandskyddets syften.

Länsstyrelsen anser att redovisningen av områden för landsbygdsutveckling
i strandnära lägen på sida 53, inte är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken.

Länsstyrelsen anser att redovisningen av LIS- områden inte är lämplig eftersom den strider mot strandskyddsbestämmelserna.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län instämmer med Länsstyrelsen Örebro
län beträffande samarbetet över länsgränserna bl.a. med avseende på att arbeta fram ett underlag för samsyn på strandskyddet .

Länsstyrelsen Örebro län anser att kommunerna och Länsstyrelserna bör
arbeta för en samsyn beträffande strandskyddet runt sjöarna Unden och
Skagern (Yttrandet bifogas).

Länsstyrelsen i Västra Götalands län instämmer med Länsstyrelsen Värmlands län beträffande samarbetet över länsgränserna bl.a. med avseende på
att arbeta fram ett underlag för samsyn på strandskyddet.

Allmänna intressen
Strandskydd
Länsstyrelsen Värmlands län, tar inte ställning till Gullspångs kommuns
förslag om nytt strandskydd på 200 meter runt sjön Skagern. Länsstyrelsen
Värmlands län anser att ett underlag ska tas fram som en del i det översynsarbete som berörda Länsstyrelsen bedriver (Yttrandet bifogas).
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Detta granskningsyttrande har beslutats av länsöverdirektör Göran Bengtsson efter föredragning av arkitekt Mehdi Vaziri. I den slutliga handläggningen har även företrädare för kulturmiljövårdsenheten, naturvårdsenheten,
vattenvårdsenheten, miljöskyddsenheten samt enheten för skydd och säkerhet deltagit. Granskningsyttrandet utgör statens samlade uppfattning om
planen vad gäller Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 12 kap PBL i ett
senare planeringsskede.

Yttranden över planen har till Länsstyrelsen inkommit från Länsstyrelsen
Värmland, Länsstyrelsen Örebro län, Statens Geotekniska Institut, Banverket, Vägverket, Försvarsmakten, Skogsstyrelsen, Svenska Kraftnät, Gullspångs naturskyddsförening, Västtrafik, Hammarö kommun samt Kristinehamns kommun. Kopior av yttrandena överlämnas till kommunen för kännedom.

Beredning, deltagande

Utveckling och bevarande av den byggda miljön
Riksintresset för kulturmiljövård Södra Råda omfattas av områdesbestämmelser. För herrgårdsmiljön Ribbingsfors finns en detaljplan. I kommunen
finns flera kända och säkert också många okända områden av kulturhistoriskt värde, men kunskap om dessa tyvärr saknas, eftersom Gullspång är en
av de få kommuner i länet som inte har genomfört någon kulturhistorisk
bebyggelseinventering eller har något kulturmiljöprogram. Några fördjupningar finns dock. Forsviks industriminnen har 2006 inventerat industrihistoriska byggnader och miljöer i Gullspångs kommun. Torggatan i Hova
och Gårdsjö samhälle har studerats av Västergötlands museum. I avsnitt
7.17 redovisas endast de kulturvärden som är skyddade enligt kulturminneslagen. Kommunens förslag att arbeta vidare med kulturmiljövärdena och
ta fram ett natur- och kulturmiljöprogram är därför angeläget. De genomarbetade riktlinjerna för byggnation i avsnitt 13 ger en bra vägledning för hur
kulturmiljövärdena kan tas tillvara.

den för rörligt friluftsliv, terrängförhållanden, mängden kvarvarande stränder, hur just dessa områden ska bidra till landsbygsdutveckling och på vilket
sätt (bostäder, turism, fisknäring eller liknande). Motiveringar till de utpekade områdena saknas. Det är stora områden för vilka detaljerna inte preciserats. Det är områden som ligger vid sjöar som också finns inom andra
kommuner och län. De utpekade LIS-områdena behöver vägas även mot
områden inom dessa kommuner och län. Länsstyrelsen bedömer att de utpekade områdena är för stora och otydligt avgränsade geografiskt. Dessutom
har inte utpekandet genomgått en behövlig samrådsprocess.
Länsstyrelsen föreslår att arbetet med redovisning av LIS- områden genomförs separat och som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.
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Länsstyrelsen Värmland
Länsstyrelsen Örebro län
Statens Geotekniska Institut
Banverket
Vägverket Region Väst, länskontoret i
Mariestad
Försvarsmakten
Skogsstyrelsen, Västra Götaland
Svenska Kraftnät
Gullspångs naturskyddsförening
Västtrafik
Lantmäterimyndigheten
P4, Skövde

Kopia till:

Länsstyrelsen/
Enheten för skydd och säkerhet,
Per Larson
Kulturmiljöenheten, Eva Björkman
Miljöskyddsenheten, Maria Hill
Naturvårdsenheten, Kristina Höök Patriksson
Vattenvårdsenheten, Mats Johansson
Rättsenheten
Samhällsbyggnadsenheten enligt
expeditionslista

Kommunstyrelsen i:
Hammarö kommun
Kristinehamns kommun

Yttranden för kännedom från:
Länsstyrelsen Värmland, daterat 2010-02-02, Länsstyrelsen Örebro län, daterat 2010-02-04, Statens Geotekniska Institut, daterat 2010-03-08, Banverket, daterat 2010-03-31, Vägverket, daterat 2010-03-22, Försvarsmakten,
daterat 2010-02-12, Skogsstyrelsen, daterat 2010-03-22, Svenska Kraftnät,
daterat 2010-02-04, Gullspångs naturskyddsförening, daterat 2010-03-16,
Västtrafik, daterat 2010-03-17, Hammarö kommun, daterat 2010-02-16 och
Kristinehamns kommun, daterat 2010-03-16.
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byggnadsplan se detaljplan
strandskydd 52
Bäckhammars bruk 92

C
C-anläggningar 92
camping 14, 26, 133
cancer 38
centrala frågeställningar 157
centralort 26
Connex AB 103
cyanobakterier 81
cykelbanor 110
cykelled 133
cykelvägar 36, 111, 167

D
daghem 38
dagvatten 116
biltvätt 38
dagvård 127
dammbrott 82
dammsäkerhetsutredning se FDU
DAMP 127
datakommunikation 21, 113
datasystem 101
Degerfors 103, 166, 167
delaktighet 123, 163
Delebäck 32
Delebäckstorp 32
demensvård 128
demograﬁska förändringar 12, 24
demokrati 20, 22
deponering 117
deponier 117
detaljerad stabilitetsutredning 86
detaljeringsgrad 144
detaljplan 31
allmänt 28, 30
Delebäck 32
del i plansystemet 7
Gudhammar 32
Gullspång 30
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Gårdsjö 30
Herrängen 32
Hova 30
Hulan 32
Otterberget 32
Otterbäcken 30
Ribbingsfors 32
Skagersvik 32
strandskydd 52
Södra Runnäs 32
utformning 142
Vallsjön 32
verksamheter 144
Ålösund 32
Åråshult 32
översikt 155
översvämning 84
de Geer-moräner 44
dioxin 37
dispens se strandskydd
distansarbete 15, 21
distansutbildning 15
djurskyddsområden 58, 59, 149
fågelskär i Vänern 41
dragspelsfesten 139
dressinåkning 14, 26, 28, 103, 133,
139, 156
dricksvatten 75, 114
klimatförändringar 79
drogförebyggarna 167
drogproblem 126
dubbeldiagnos 127
dumpad ammunition 92
dödsolyckor 107

E
E20 se vägar
eﬀektivitet 20
ekologiska fotavtrycket, det 35
ekonomi 22
den lokala ekonomin 15
den nya ekonomin 15
exploateringsverksamhet 22
kommunal ekonomi 22
konsekvenser 163
social ekonomi 15, 20, 21, 135
ekonomibyggnader 145, 146
ekonomiska dimensionen, den 10
ekonomiskt bistånd 126
ekonomisk trygghet 123
ekosystem 80
elektromagnetiska fält 38, 94
elförsörjning 99, 118
elljusspår 131, 133
energi 24, 118
biobränsle 37
energieﬀektivitet 36
energirådgivare 36, 120
geotermisk 118
klimatpåverkan 36
miljömål 42
naturgas 37
pelletspannor 36, 120
solfångare 36, 120
Energimyndigheten 51, 120
energirådgivare 36, 120
enkelt avhjälpta hinder 147
enskilda vägar 104
entreprenörskap 19

Eriksgatuleden 25
erosion 86
ESSI-hus AB 92
ett rikt odlingslandskap 42
EU
art- och habitatdirektivet 55
direktiv om deponier 117
ESDP 11
fordonskomponenter 118
fågeldirektivet 55
investeringsprogram för ekologisk
hållbarhet 11
miljöhandlingsprogram 6
regionalpolitiskt stöd 135
strukturfonder 6, 11
valdeltagande 123
vattendirektivet 11, 23, 39, 40,
68, 74
Europaväg 20 se vägar
expressbuss 28
externetableringar 20, 136

F
Fagerlid Såg AB 92
Fale Bure-holmen 60
Falköping 121
familjedaghem 26, 129
familjeomsorg 126
farled se sjöfart
farligt gods 23, 95, 96
Kolstrandsviken 39, 40
stambanan 48
fartyg 37
FDU 82
Filipstad 166
ﬁsk- och musselvatten 74
ﬁske
klimatförändringar 80
miljömål 40
riksintresse 47
samverkan 167
Fiskeriverket 47
fjärrvärme 24, 37, 118
miljömål 42
risker 99
ﬂygplatser 102
ﬂyktingmottagning 101, 122
FN
barnkonventionen 8
IPCC 79
klimatpanel 79
konferens om miljö och utveckling
10
konvention för biologisk mångfald
43
konvention för klimatförändringar
36
standardregler för funktionshindrade
147
FOI 92
Folkeberg 58
Folkets hus 134
folkhälsa 23, 123
folkhälsoplan 24, 124
konsekvenser 162
folkhälsomålen 24
allmänt 10
folkhälsoplan 24, 124
folktandvård 14

fornlämningar 25, 49, 71
Fortum AB 99, 118
fosfor 39
fossila bränslen 11, 23, 24, 77, 79
framgångsvägar 13
framtida användning 149
framtidsscenarier 16
framtidstro 14
freon 38
friluftsliv 23, 150
anläggningar 131, 133
det rörliga friluftslivet 132
riksintresse 49, 50
särskilda behov 132
friskfaktorer 162
frisk luft, miljömålet 37, 158
fritid 22
allmänt 131–133
anläggningar 131, 133
fritidsgårdar 26, 132
störande anläggningar 132
särskilda behov 132
ungdomars behov 132
fritidsboende 125
fritidshem 26
fritidsliv 13
frågeställningar 157
främlingsﬁentlighet 22
funktionsnedsättning 24, 127, 129,
132, 146, 147
fritid 23
kultur 22
tillgänglighet 146
fysisk planering 6, 7
motiv till 157
äldre 128
fågeldirektivet 55
fågelskyddsområde se djurskyddsområde
Fågelön 44, 149
färdtjänst 112
fördjupad stabilitetsutredning 86
fördjupning se översiktsplan
föreningar 135
föreningsliv 13, 22
översikt 26
företag
företagsﬂytt 12
företagshotell 21, 137
företagsklimat 16, 18
i kommunen 26
förgården 142
förord 4
förorenad mark 91, 93
miljömål 38
förorenade bottensediment 92
föroreningar 66
förpackningar 117
förråd 146
förskola 26, 129
förstärkningsåtgärder 86
försurning 23
miljömål 37, 158
Försvarsmakten 44, 51, 92
förutsättningar 10
för byggande 140
föräldrautbildning 124
förändrade förutsättningar 10
förändringstakt 12

G
garage 146
gasledning se naturgas
gatan 142
GEA-området 37
de Geermoräner 44
gemensamhetsanläggningar 104
genomförande 164
genomförandetid 30, 164
geologi 66, 70
geotermisk energi 118
Getryggen 156
giftfri miljö 37, 91, 158
globalisering 12
god bebyggd miljö 42
golfbana 14
granbarkborre 80
Graningeverken 37, 92
granit 152
granskningsyttrande 168
GreenCargo 103
grundskolan 26, 129
grundsärskola 26, 129
grundvatten 69
farligt gods 96
konsumtion 40
miljömål 40, 159
radon 85
tillgång 66, 68
grundvattenförekomst 75
grus 70
Gudhammar 32
Gudhammarsviken 45, 60
Gullspång 30
kommunägd mark 33
skredrisk 86
översvämningar 84
Gullspångsälven 14, 26, 33, 44, 86,
96, 150
avlopp 115
besöksmål 139
biltvätt 38
kraftproduktion 118
restaurering 39
vattenkvalitet 76
vattenvårdsförbund 68, 167
översvämningar 82
Gullspångsbostäder AB 33
gullspångslax 44, 139
Gullspångs Elektrokemiska AB 25,
91
Gullspångs IF 131
Gullspångs Kraft AB 118
Gullspångs tätort
antal invånare 26
historik 25
Gullstensskolan 129, 134
Gunnarstorp 86
Guntorp 86
gymnasieskola 14, 26, 130
behörighet 124
gymnasiesärskola 26
gång- och cykeltraﬁk 110
Gårdsjö 30, 45
kommunägd mark 34
rekreationsområde 156
vattentäkt 114
Gårdsjön 155
strandskydd 52
gös 80
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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
kollektivtraﬁk 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
fjärrvärme 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
häckar 142
hälsokonsekvenser 161
hästgårdar 145
Högsåsen 26, 58
naturreservat 42
hörselnedsättning 146

I
identitet 15, 18, 21
idrottsplatser 131

174

impregneringsverk 92
individ- och familjeomsorg 126
individanpassning 127
individuella programmet 130
industri
emissioner 39
utbyggnadsområden 157
inﬁltration 66, 67, 116
inﬂytande 123
information 12
avfallsfrågor 118
informationshantering 100
informationsplan 100
informationsteknik 12, 135
infrastruktur 19, 20
översikt 28
Ingelstorp 153
inkomster 15
inlandsvägen 11, 166
inledning 4–9
innehållsförteckning 3
inpendling 138
insatstid 97, 98
insektsangrepp 12, 80
integration 23
internationalisering 12, 135
internet 113
invandrare 17, 126
inventering av förorenade områden se MIFO-utredning
investeringar 12
IPCC 79
Island 45
isolering 127, 162
isstorm 101
IT 12, 135

J
Jonsac AB 30
jordarter 66, 67
jordbruk 34, 62, 145
klimatförändringar 80
övergödning 39
jordskalv 101
jordskred 85
jämlikhet 4, 24
jämställdhet 4, 22, 24
järnvägar
aktörer 103
allmänt 103
banor 103
buller 74, 88, 89
farligt gods 96
Gullspång-Torved 28, 103
Kinnekullebanan 11, 14, 21, 28,
102, 103, 112, 166
Otterbäcken-Nora 28, 103
riksintresse 48
stambanan 28, 48, 88, 102, 103
säkerhetsaspekter 103
Jönköping 28

K
Kajaken 127
kalkning 47, 68, 116
Kalvöarna 44
Karlsborg 47, 49, 97, 166, 167

Karlskoga 121, 166
Karlstad 11, 25, 28, 49, 102, 112,
121, 167
Karsmossen 58
katastrof 100
Kilsviken 44, 60, 66, 76
Kinnekullebanan se järnvägar
klamydia 124
klibbal 26
klimat 78
förändring 12, 23
påverkan 36
klimat- och sårbarhetsutredningen
79, 83, 84
klimatförändringar 79
klimatkyla 81
klimatpanel 79
klor 38, 96
Klämsjökärren 41, 58, 155
koldioxid 36, 77
kollektivtraﬁk 14, 21, 111, 163
arbetspendling 138
färdtjänst 112
miljömål 36
närtraﬁk 112
regional 102
översikt 28
Kolstrandsviken 33, 40, 76, 92,
96, 149
kommunalteknik se teknisk försörjning
klimatförändringar 79
kommunen
begreppet 8
ekonomi 13, 14
karta 27
Kommunfullmäktige 28, 164
planprocessen 8
kommungränser 15
kommunstyrelsen 21, 26, 164
kommunvapen 26
kommunägd mark 33
läge 14
organisationen 9, 18, 19
planmonopol 28, 136
plats i regionen 25
Kommunförbundet Skaraborg 166
kommunikationer 25, 102–110
cykelled 167
data 21
ﬂygplatser 102
konsekvenser 161
näringsliv 135
regionala 102
risker 99
tele 21
kompetensutveckling 4
komplementbyggnader 145, 146
konkurrens 11, 12
konsekvensanalys 157
konsekvenser
ekonomi 163
folkhälsa 162
hälsa 161
miljö 158
risker 161
sociala 162
säkerhet 161
kooperativ 135
kraftledningar 38, 60
driftstörningar 99

riksintresse 51
risker 94, 95
kraftverksdammen 82
kreosot 92
kretslopp 23
kretsloppsprincipen 11
Krisberedskapsmyndigheten 83
krishantering 100
Kristinehamn 25, 28, 60, 110, 112,
121, 138, 166, 167
Kroksjön 68
Kronokulle 153
Kroppfjäll 153
krossberg 70, 71
kräfta 80
Kullesjön 153
kultur 21
allmänt 134
förändringstakt 134
kulturhus 134
stöd 22
översikt 26
kulturer, andra 12
kulturhistoriskt värdefulla vägar
107, 110
kulturliv 13, 134
kulturmiljö
analys 42, 74
riksintresse 49, 50
kulturminnen 72
kulturminneslagen 72
kulör 145
Kumla 121
Kvarnedalarna 153
Kvarntorpet 152
Kvarntorpsbäcken 76
kvarteret 141
kvicksilver 37, 92
kväve 39
kvävefälla 39
kväveoxid 37, 39, 77
kyrklig verksamhet 132
Källtorp 86
kärnfamiljen 12, 137
kärnkraft 118
kärr 26

L
Ladulås, Magnus 26
landareal 26
landmärken 139, 141
landsbygdsutveckling 52
lantbruk 62
risker 99
latrin 115
lax 80
laxprojektet 49
Laxå 28, 49, 166, 167
ledningsgrupp 100
ledningsnät 114, 115, 116
ledningsplats 100
levande sjöar och vattendrag 39,
159
levande skogar 41
levnadskostnader 15
levnadsvanor 124
Lidköping 28, 121, 166
Linköping 28
LIP 11
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livskvalitet 4
livsmedelshygien 81
livsvillkor
kommunens attraktivitet 18
Lokaåsen 45, 68, 76, 96
grus 70
risker 109
vattentäkt 114
lokalisering utanför plan 145
Lorthålan 150
lovplikt 146
luft
föroreningar 77
kvalitet 74, 77
luftvårdsförbund 77
miljömålet 37
luftvärme 120
Lugnås 150
lungcancer 124
lågprisvaruhus 20, 136
långsiktighet 4
långtidsarbetslösa 137
läkemedelskostnader 124
länssammanslagning 11
Länsstyrelse indexeras ej
läroplan 130
lättbetong 85
Lökstad 86
lösningsmedel 37
lövskog 26, 41
lövskogsinventering 41, 64

M
magnetfält 38, 94
malaria 81
Malmö 25
Marianne, m/s 26, 102
Mariestad 11, 25, 28, 44, 49, 70,
97, 110, 112, 121, 138, 166–167
mark, kommunägd 33
marknadsföring 21, 138
massﬂykt 101
master
opåverkade områden 60
risker 94, 95
materialeﬀektivitet 11
matförgiftning 81
medborgarinﬂytande 20
medelinkomst 123
medelålder 12
mellankommunala frågor 135,
166–167
mellankommunalt samarbete 11
Mellberg, Olof 26
Midskog 110
MIFO-utredning 37, 91
migration 122
Migrationsverket 127
miljö 23 se även miljömål
bebyggd 42
konsekvenser 158
miljöklass 36
miljö- och naturresursdimensionen
10
miljöbalken
materiella krav 7
miljöbedömning 158
miljökvalitetsnormer 75
opåverkade områden 60

strandskydd 52
vatten 114
hållbar utveckling 11
miljöbedömning 158, 160
miljödomstol 68, 92
miljöfarlig verksamhet 79–95
anläggningar 92, 93
miljöhandlingsprogram 6
miljökonsekvensbeskrivning 160
miljökvalitetsmål se miljömål
miljökvalitetsnormer 74
luft 77
vatten 74, 75
miljömål 35–42
allmänt 10
bara naturlig försurning 37, 158
begränsad klimatpåverkan 36, 158
delmål 36
energi 42
ett rikt odlingslandskap 42, 160
frisk luft 37, 158
giftfri miljö 37, 91, 158
god bebyggd miljö 42, 160
grundvatten av god kvalitet 40,
159
hav i balans... 40, 159
ingen övergödning 39, 159
kommunala 36
konsekvenser 158
levande sjöar och vattendrag 39,
41, 159
levande skogar 159
myllrande våtmarker 41, 159
nationella 35
radon 43
regionala 36
skyddande ozonskikt 38, 159
säker strålmiljö 38, 159
miljöriskområde 92
miljösamverkan 167
miljösituation 6
miljöskuld 163
missbruk 126
mobiltelefoni
krishantering 100
risker 94
molndata 78
mortalitet 122
Mossån 76
mossar 26
Motala 121
Motala ström 76
motionsspår 131, 133
motorbanor 90
motorväg se vägar
mottagningsorganisation 19
MTG-samarbetet 11, 163, 166
murar 142
musikskola 134
mygg 12
myllrande våtmarker 41
Myndigheten för samhällskydd och
beredskap 85
myndighetsmeddelanden 100
Måkerud 131
målgrupper 17
mått 142
Mälltorp 153
mögel 81
möjligheter 15
Mörtestad 33, 150

N
Narven
strandskydd 52
nationellt utpekade ängar 62
nativitet 122
natur 52–73
övergripande beskrivning 26
natur- och kulturvårdsprogram 74
Natura 2000 47, 55, 57, 58, 91,
149
naturgas 37, 51, 118
naturkatastrofer 101
naturminne 58, 59
naturolyckor 85
naturreservat 58, 59, 149
Högsåsen 42
miljömål Kolstrandsviken 40
miljömål våtmarker 41
naturskyddsförordnanden 149
naturvård
samverkan 167
naturvårdsprogram 60
Naturvårdsverket 49, 54, 60, 88, 91
nederbörd 78
negativ särbehandling 24
Nimo-verken AB 92
Nolkvarn 86
nollvisionen 106, 108
Noret 39, 150
NTF 131
Nunnestad 33, 70
nyanskaﬀning av mark 34
nyckelbiotop 56, 57
skydd av skogsbiotoper 41
närhetsprincipen 6
näringsämnen 80
näringsliv 19, 21, 135–139
behov 137
besöksnäring 21, 139
företagshotell 21, 137
förutsättningar 135
inledning 135
marknadsföring 21
struktur 137
utvecklingstrender 135
verksamheter 137
yrkesutbildad arbetskraft 21
översikt 26
NäringslivsCenter Norra Skaraborg
137
närtraﬁk 112, 127
närvärmeanläggningar 24
Nötön 44, 58, 149

O
objekt med naturvärden 56, 57 se
även nyckelbiotop
Odenslund 117
odlingslandskap 63, 64
miljömål 42, 160
Södra Råda 49
ohälsa 14
olja 118
oljeskyddsplan 91
ombyggnad 145
områdesbestämmelser 31, 33, 155
allmänt 28
del i plansystemet 7

Gullspångsälven 33
Mörtestad 33
Nunnestad 33
Södra Råda 49, 149
Stranden 33
Vänerply AB 33
områdesvisa beskrivningar 149–155
området 141
omvärldsanalys 12
opåverkade områden 59, 60
ordinärt boende 128
ordningslagen 30
orienteringsförmåga 146
orogenes 47
Oslo 25
otrygghet 12
Otterbäcken 26, 30, 92
expansion 152
fjärrvärme 37
kommunägd mark 34
rekreationsområde 156
skredrisk 86
Otterbäckens hamn
28, 30, 48, 91, 102, 113
Otterberget 26, 32, 139
ozon 37
miljömål 38

P
parkering 143
PCB 37, 38
pellets 36, 118, 120
pendling 137
pensionärsföreningar 127
permanentboende 125
Pingelkärret 25
plan- och bygglagen 28, 86
detaljplan 30
konsekvenser 157
lovplikt 146
plansystemet 6, 7
social miljö 126
tillgänglighet 147
tolkning 140
planberedskap 19, 137
planbeslut 9
planering 165
planinstrument 6
plank 142
plankarta 149
planmonopol 28, 136
planperiod 4
planprocess 6, 7
plansystemet 6, 7
polis 131
POSOM-grupp 100
post 14
problemområden 15
producentansvar 117
projektgrupp 8
proportioner 142
psykiskt och socialt omhändertagande 100
psykiskt sjuka 127

R
radioaktivitet 38, 101
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radiokommunikation 100
radon 85, 161
miljömål 43
radonprogram 43
RAKEL 100
Ramsar 60, 64, 65, 149
ras 86
klimatförändringar 79
rasism 22
recipientkontroll 68
regionala tillväxtavtal 11
regionalpolitiskt stöd 135
regional samordning 166–167
regional tillhörighet 14
Regnbågsskolan 129, 134
rehabersättning 124
reklam 148
rekreationsområden 156, 162
reningsverk 38, 39, 45, 115, 154
reservkraftverk 99
resursanvändning 35
Ribbingsfors 32, 42, 64
ridled 133
ridskola 131
Riksantikvarieämbetet 49
Riksdagen 35, 106
valdeltagande 123
riksintresse 44–51
allmänt 44
begreppet 44
ﬁske 47
friluftsliv 49, 50
järnvägar 48
kommunikationer 46
kraftledningar 51
kulturmiljövård 49, 50, 149
natur 44–47, 46
Gullspångsälven 44–47
Hovaån, Gudhammarsviken 45
Kalvöarna 44
Nötön, Åråsviken, Kilsviken 44
Unden, Velen 47
Valmossen 45
natura 2000: 47, 57
naturgas 51
sjöfart 48
totalförsvaret 51
vägar 48
övrigt 51
riksväg 26 se vägar
riktlinjer för byggnation 140–148
riktnummer 25
rikt växt- och djurliv 43
riktvärde
buller 88
radon 85
risker 79–95
konsekvensanalys 161
riskanalys 101
övriga 101
rovfågel 44
RTA 11
Runnäsholmen 60
RV26 se vägar
räddningstjänsten 100, 131, 166
allmänt 97
oljeskyddsplaner 91
Räddningsverket 82, 96
rödfyr 84
rödlista 43, 56
rökning 124
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rörelseförmåga 146
RÖS se räddningstjänsten

S
saltning 23
samarbete 18, 166
samhällsekonomi 12
samlad bebyggelse 31, 32
sammanfattning 4
analys 17
markanvändning 156
sociala konsekvenser 163
samråd
allmän väg 104
försvaret 51
insatstider 97
planprocessen 7
vägförändringar 111
sanering
miljömål 37
segregation 12, 125
sekretess 51
sektorsmål 21–24
seniorboende 125
service 19, 20, 136
kommersiell 20, 136, 163
kommunal 20, 163
oﬀentlig 14, 136
utbud 20
sexuell läggning 24
SJ 102, 103
sjukpenning 124
självstyre 6
sjöar
miljömål 39
sjöfart
allmänt 113
emissioner 39
riksintresse 48
risker 91
störningar 40
tillträdesförbud 91
Sjöfartsverket se sjöfart
sjönära boende 13, 20
Sjötorp 110
skaderegister 124
Skagern 14, 26
igenväxning 39
strandskydd 52
vattenkvalitet 76
vattentäkt 114
översvämning 82
Skagersvik 32
kommunägd mark 33
skredrisk 86
vattenverk 114
Skara 121
Skaraborg 14, 25
kommunikationer 102
skattebas 14, 15, 16
skjutbanor 60, 90, 131, 132, 133
skog
försurad mark 37
miljömål 41, 159
Skoghall 121
skogsbrand 80, 101
skogsbruk 34, 62, 145
klimatförändringar 80
kommunalt 41

Skogssällskapet 64
Skogsstyrelsen 36, 56, 64
skola 38, 129–131
Gullstensskolan 37, 134
gymnasieskola 130
jämställdhet 24
omfattning 129
radon 85
Regnbågsskolan 129, 134
skolbarnomsorg 130
skolmat 131
skolmiljö 130
skolskjutsar 131
skolskogar 131
Stjärnskolan 129
skred 86
klimatförändringar 79
skredkommissionen 86
skredrisk 85, 87
skyddande ozonskikt 38, 159
skyddsområde 156, 162
buller 89
farligt gods 96
järnvägar 103
kraftledningar 94
miljöfarlig verksamhet 94
vattentäkter 115
skyltning 148
Skärven 156
skördar 80
Skövde 11, 25, 97, 102, 121
högskolan i 28
slam 115, 116
slåtterängar 42
SMHI 83
smittspridning 80
småföretag 135
småskalighet 13
snö 78
snöstorm 101
social ekonomi 15, 20, 21, 135
social isolering 127, 162
social trygghet 123
sociala dimensionen, den 10
sociala faktorer 126
sociala förhållanden 126
sociala klyftor 12, 126
sociala konsekvenser 162
socialbidrag 123, 126
socialförsäkringssystem 126
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