Vision 2020

Kapitel 4

ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR

4.1 Kommunens plats i regionen
Kommunens läge
Gullspångs kommun är belägen i norra Skaraborg i
nordöstra delen av Västra Götalands län, gränsande till
både Värmlands och Örebro län. Större delen av kommunen ligger i Västergötland, medan kommundelen
norr om Gullspångsälven och Lilla Skagern tillhör landskapet Värmland.
Historiskt och geograﬁskt har detta område alltid varit ett gränsland mellan väst- och mellansverige och mellan Göta- och Svealand. Svårigheterna att forcera skogslandet öster om kommunen har medfört att invånarna i
området primärt har färdats utmed Vänerstranden för
att idka handel och utbyte med Mariestad och Kristinehamn. Dagens arbetspendling och inköpsresor vidimerar att dessa strukturer ﬁnns kvar än idag.

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

därför gynnsamt med naturliga huvudstråk i både östvästlig och nord-sydlig riktning. Fågelvägen är avståndet
till residensstaden Göteborg 18 mil, till Stockholm är det
23 mil. Avståndet till Malmö är 37 mil och till Oslo är
det 23 mil. Inom två timmar når man med bil eller tåg
ett område med 2,5 miljoner invånare.
Att kommunen utgör en gränsbygd visar även riktnummerindelningen där norra kommundelen utgör ett
eget riktnummerområde tillsammans med Nybble och
Visnums-Kil (0551) medan södra delen tillsammans med
Töreboda utgör ett annat (0506).

Befolkning
Västra Götalands län har cirka 1,5 miljoner invånare, varav drygt hälften bor i Göteborgsregionen. I Skaraborgsregionen bor cirka 250 000 invånare. Folkmängden tenderar emellertid att minska i de ﬂesta kommuner i Skaraborg, när befolkningen i allt högre grad söker sig till
storstadsområden och universitetsstäder. Se avsnitt 11.1.

4.2 Bakgrundsfakta
Historik
Ett stort antal fornlämningar vittnar om att kommunen
har varit befolkad under de senaste årtusendena, bl.a. i
form av bosättningar från stenåldern runt Skagern och
Gullspångsälven. På åsen vid Pingelkärret ﬁnns tiotalet bronsåldersrösen som är cirka 3000 år gamla och
grav fältet i Stora Hederna är mer än 2000 år gammalt.
Runt 1200-talet uppförde cisterciensermunkar från Varnhems kloster Södra Råda gamla kyrka, som brann ner
till grunden 2001 i en anlagd brand. Dopfunten i Amnehärads kyrka är även den från 1200-talet och minner om
den första kyrkbyggnaden i området.
I medeltidens Västergötland var Hova något av en
utpost för kolonisationen upp mot det ödsliga Tiveden.
Här fanns ett viktigt vägskäl mellan huvudstråket Västsverige-Svealand och förbindelselederna mot Värmland
och Småland. Dessutom passerade den s.k. Eriksgatuleden här. Hova by ﬁnns omtalad i skriftliga källor redan
1275.
Även Gullspångs tätort har månghundraåriga anor.
Redan på 1500-talet fanns här en bruksrörelse och runt
1680 anlades en stångjärnshammare. Samhällets storhetstid påbörjades när Kraft A.B. Gullspång-Munkfors
under åren 1906-08 anlade kraftverket i älven och Gullspångs Elektrokemiska senare uppförde ett smältverk.

Ekvidistansen är 10 mil.
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Befolkning
Antalet invånare i Gullspång är mindre än Hova (1175
respektive 1375 invånare; statistiken avser 2005). Sett till
antalet invånare i respektive församling bor det emellertid ﬂer i Amnehärads församling än i Hova: 3091 respektive 2244 invånare (statistiken avser 31 december 2009).
Gullspång är kommunens centralort, medan Hova är
säte för kommunstyrelsen.

Näringsliv
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»I blått fält en hoppande lax, ovan åtföljd av en smal upphöjd bjälke, nedan av en krona, allt av guld.«
I Ny svensk Vapenbok av Clara Nevéus och Bror Jacques de Wærn kan man läsa följande om kommunvapnet,
som fastställdes 1989:
»Vapnet är en produkt av det sena 1900-talets indelningsändringar. Kommunen bildades 1971 av Amnehärad, Hova och Södra Råda. Det fantasieggande
namnet togs från samhället vid gränsälven mellan landskapen Värmland och Västergötland.
Vapnet togs fram i samarbete mellan Riksarkivet och
kommunen. Laxen utformades först av kulturnämndsledamoten Astrid Karlsson. Den syftar på en ekonomiskt betydelsefull variant av detta släkte, ’gullspångslaxen’. Bjälken illustrerar den ’gyllene spången’ över älven, som också ﬁgurerar i folk liga namnförklaringssägner. Kronan, slutligen, vill erinra om det historiska slaget vid Hova 1275, där kung Valdemar förlorade sin krona till brodern Magnus Ladulås.«

Natur
Kommunen upptar en landareal av ca 315 km2 och cirka
242 km2 vatten.
Större delen av kommunen är täckt av skog. Huvuddelen består av barrskog där granen dominerar, vanligen
med inslag av tall och vårtbjörk. Omfattande lövskogar
av sydsvensk typ saknas i kommunen. Bestånd som är
tillräckligt stora för att uppfattas som lövskogsmiljöer
förekommer vid bl.a. Kroppfjäll, Gudhammar, Ribbingsfors och längs Hovaåns dalgång. Den vanligaste
lövskogstypen är dock de sammanhängande områden av
klibbal som ﬁnns utmed Skagerns och Vänerns stränder.
I skogsområdena ﬁnns stora våtmarker insprängda,
både som mossar och kärr. Mossarna får sitt vatten enbart genom nederbörden, medan kärren tillförs vatten
även från angränsande fastmarksområden.
Öppen mark och åkermark ﬁnns framför allt kring
slättlandskapet runt Lokaåsen, i Södra Råda och väster
om Gullspångsälven nedströms kraftverket.
Vänern är kommunens lägsta punkt, som tillåts variera mellan 43,16 och 44,85 m.ö.h. Högsta punkten är
Högsåsen (215 m.ö.h.). Sjön Skagern är reglerad till 66,969,4 m.ö.h.
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Kommunen har ett diﬀerentierat näringsliv med verkstadsindustri och träbearbetande industri som bas. Gullspångs kommun är den största arbetsgivaren sett till antalet anställda, men inom det privata näringslivet i Gullspång märks bland annat företag som tillverkar konstruktionsplywood, emballage, inredningar och märkningssystem för kablar och ledningar.
I Hova ﬁnns också ﬂera tillverkningsindustrier, bl.a.
produktion av rostfria produkter till slakt- och livsmedelsindustrin, plastprodukter för kontorsbruk, produkter
för luftstyrning inom bl.a. fordonsindustrin samt legoytbehandlare med elförzinkning och zinkjärnsbehandling
som särskild nisch.
I övrigt ﬁnns inom kommunen bl.a. ﬂera mindre
mekaniska verk städer och legotillverkande företag samt
företag inom bygg- och anläggningssektorn.

Besöksnäring
Inom Gullspångs kommun har besöksnäringen fått
ökad betydelse, delvis på grund av att andra näringar
omstruktureras eller tappar i betydelse. Den numera
riksbekanta Hova riddarvecka och dressinåkningen i
kommunen står för en stor del av besöksnäringen, men
även bad och camping liksom skivmässan och dragspelsfesten i Otterberget bidrar till arbetstillfällen. I Otterbäcken bidrar båtlivet till turismen genom gästhamnen,
men även m/s Marianne m.ﬂ. besöksmål lockar turister.
I Södra Råda har antalet besökare paradoxalt nog ökat
sedan kyrkan brann ner. Besöksnäringen vidareutvecklas kontinuerligt.

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

Utbildning
Kommunens barn- och utbildningsplan omfattar fritidsgårdar, förskola, familjedaghem, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Merparten av kom-
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munens gymnasieelever läser i Mariestad och Kristinehamn, men genom dagens skolsystem kan eleven i stort
sett välja gymnasieskola efter intresse under förutsättning att eleven klarar intagningskraven.
Närmaste högskola ﬁnns i Skövde, men även universiteten i Örebro och Karlstad kan nås inom en timme.
Andra för kommunen viktiga högskolor och universitet
ﬁnns i Göteborg, Vänersborg/Trollhättan, Linköping,
Jönköping och Borås.

Infrastruktur
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Kommunen genomkorsas av RV26 utmed Vänerns östra
strand och E20 mellan Stockholm och Göteborg.
Även stambanan mellan Stockholm och Göteborg
passerar genom kommunen. Numera är det endast traﬁken på Kinnekullebanan som stannar i Gårdsjö, och
dessa tåg stannar även i Hova. Järnvägslinjerna Otterbäcken-Nora och Gullspång-Torved är numera nedlagda och ersatta med dressintraﬁk för turister.
Hamnen i Otterbäcken har tillsammans med övriga
Vänerhamnar status som riksintresse.
Bredbandig datakommunikation ﬁnns att tillgå
inom större delen av kommunen genom trådburna eller
trådlösa lösningar.

Kollektivtrafik och arbets-/studiependling
Med tåg nås både Herrljunga, Lidköping, Mariestad,
Laxå och Hallsberg längs med Kinnekullebanan. Eftersom denna bana ansluter till västra stambanan är det lätt
att ta sig både till Stockholm, Göteborg och Örebro.
Med lokalbuss ﬁnns regelbundna förbindelser med
Töreboda, Mariestad och Kristinehamn. Expressbussarna mellan Karlstad och Jönköping respektive Göteborg och Örebro har hållplatser inom kommunen, och
genom dessa är det relativt enkelt att ta sig inom större
delen av södra Sverige.
Merparten av alla resor inom och till/från kommunen företas emellertid med bil. Utpendlingen uppgår till
cirka 706 personer, medan inpendlingen uppgår till cirka
516 personer (statistiken avser 2009). Arbetspendlingen
är huvudsakligen koncentrerad till och från Mariestad,
Kristinehamn, Töreboda och Laxå.

28

4.3 Fördjupade översiktsplaner
1 kap 2 § plan- och bygglagen stadgar att »Det är en
kommunal angelägenhet att planlägga mark och vatten«.
Detta brukar kallas det kommunala planmonopolet.
Som angivits i avsnitt 1.3 ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som täcker hela kommunens yta. Nu
gällande översiktsplan för Gullspångs kommun antogs
av Kommunfullmäktige 2 juni 1992.
En översiktsplan ska utformas så att den ger tydlig
vägledning och information till berörda myndigheter
och enskilda. Ibland kan detta kräva en ökad detaljeringsnivå, dvs. en redovisning av ställningstagandena i
större skala: översiktsplanen »fördjupas« för ett mindre
område.
Detaljerade planstudier behövs ofta för tätorter och
deras närmaste omgivningar. För att skaﬀa sig en översiktlig bild av hur tätorterna bör utvecklas, och därigenom också hur de tätortsnära områdena bör användas i
framtiden, görs en fördjupad översiktsplan. Om en fördjupning av planen saknas bör kommunen vara restriktiv med större nyetableringar i området som kan inverka
negativt på ortens framtida utveckling.
Som dåvarande Vägverket påpekade under samrådet
är traﬁkplanering en viktig del av samhällsplaneringen.
De fördjupade översiktsplanerna lämpar sig väl för traﬁkplanering. Fördjupningarna blir därigenom ett viktigt
instrument för att nå ett långsiktigt hållbart samhälle.
Tillvägagångssättet för att ta fram en fördjupad översiktsplan är samma som för att ta fram den kommunomfattande planen.
Efter det att den fördjupade översiktsplanen antagits
ska kommunen – i de fall lagen så föreskriver – arbeta
fram detaljplaner eller områdesbestämmelser för att juridiskt lägga fast planläggningen. Som nämnts under avsnitt 1.3 är översiktsplanen inte juridiskt bindande, vare
sig för myndigheter eller enskilda. Detta gäller även fördjupningar av översiktsplanen.
Som framgår av kartan ﬁnns idag fördjupningar av
översiktsplanen för Otterbäcken och Gårdsjö. Dessa
fördjupningar är delvis inaktuella. För Gårdsjös del är
emellertid exploateringstrycket så begränsat att bärande
skäl för att omarbeta dokumentet saknas.
För både Hova och Gullspångs tätort bör fördjupningar utvecklas.

Ställningstagande
► De fördjupade översiktsplanerna för Hova och Gullspångs

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

arbetas. Den nuvarande fördjupningen fortsätter att gälla
tills annat bestäms.
► Den fördjupade översiktsplanen för Gårdsjö upphävs.
 FÖP för Otterbäcken, antagen 2 november 1993 • FÖP för
Gårdsjö, antagen den 3 mars 1998 • FÖP för Gullspångs tätort,
planeringsunderlag • FÖP för Hova, planeringsunderlag

Övergripande förutsättningar
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4.4 Detaljplaner
Begreppet detaljplan

4

Översiktsplanen och dess fördjupningar anger bara
grunddragen i markanvändningen och kommunens syn
på hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.
För att skapa klara och juridiskt bindande regler för hur
marken ska användas i det enskilda fallet utarbetas en
detaljplan.
5 kap 1 § plan- och bygglagen anger att »Prövning
av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av
bebyggelsemiljöns utformning ska ske genom detaljplan
för:
1. Ny sammanhållen bebyggelse,
2. Ny enstaka byggnad vars användning får betydande inverkan på omgivningen eller som skall förläggas
inom ett område där det råder stor efterfrågan på mark
för bebyggelse, om tillkomsten av byggnaden inte kan
prövas i samband med prövning av ansökan om bygglov
eller förhandsbesked,
3. Bebyggelse som skall förändras eller bevaras, om
regleringen behöver ske i ett sammanhang.«
Bestämmelsen ska även tillämpas på vissa andra anläggningar som kräver bygglov.
Detaljplanen ska framför allt göras vid större förändringar. En detaljplan ska ha en genomförandetid
på minst fem och högst femton år. Under denna tid får
planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda
fastighetsägares bestridande annat än om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt,
vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. Om planen ersätts med ny, ändras eller upphävs under genomförandetiden har fastighetsägarna rätt till ersättning av
kommunen för den skada de lider.
När ett område detaljplaneläggs träder även annan
lagstiftning i kraft. Bland annat omfattas detaljplanelagt
område av strängare bestämmelser i ordningslagen, tillstånd kan krävas för att hålla husdjur (nötkreatur, grisar,
getter etc) enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd etc.
Då en detaljplan upprättas ställs mycket höga krav
på rättssäkerhet och att allmänheten ska ha rätt till inﬂytande. Detta gäller dock inte om detaljplanen inte bedöms ha något intresse för allmänheten, då endast berörda sakägare – det vill säga fastighetsägare, grannar,
hyresgäster med ﬂera – behöver höras.

Gällande fysiska planer
Begreppet detaljplan tillkom i samband med att planoch bygglagen infördes 1987 och ersätter de äldre begreppen stads- respektive byggnadsplan. Detaljplanen
– liksom dess äldre motsvarigheter – gäller fram tills det
att den ersätts, upphävs eller ändras.
I kommunen ﬁnns ﬂera antagna detaljplaner som
aldrig har genomförts, d.v.s. planens intentioner stannade på ritbordet. Sådana planer bör efterhand upphävas, ef tersom omvärlden och därmed planeringsförut-
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sättningarna förändras: Det som var rätt när planen antogs är inte nödvändigtvis rätt 20 år senare. Varje tid
bör därför ges möjlighet att bedöma konsekvenserna av
en utbyggnad, och inte låsas av tidigare ställningstaganden.

Områden med detaljplan
Gullspångs tätort
All bebyggelse inom Gullspångs tätort omfattas av detaljplaner eller äldre motsvarigheter. De äldsta planerna
är från 1942. Samhället är i stort sett utbyggt i enlighet
med gällande planer. De äldre planerna motsvarar inte
alltid dagens behov, samtidigt som planerna har givit
ramarna för många av samhällets stadsmiljöer och bostadsområden.
De planer som berör det gamla järnvägsområdet
bör ses över. Området runt Göta Holme ner mot Gullmovallen bör planläggas för att anpassa området till regeringens beslut om Natura 2000-skydd för Gullspångsälven.
Dessa detaljplaner avses att behandlas närmare i den
fördjupade översiktsplanen för Gullspångs tätort.
Hova
Större delen av Hova planlades i mitten av 60-talet. Planefterlevnaden i Hova är relativt god, även om det fortfarande ﬁnns relativt stora arealer planlagd mark som
aldrig har ianspråktagits. Bl.a. möjliggör gällande planer
fyra nya kvarter öster om kyrkogården, ny villabebyggelse i Ryttaregatans förlängning och betydande utbyggnad
av bebyggelse för industriändamål mellan Industrigatan
och järnvägen.
Detaljplaneringen avses att behandlas närmare i den
fördjupade översiktsplanen för Hova tätort.
Otterbäcken
Även Otterbäcken planlades huvudsakligen i mitten av
60-talet, där de äldsta nu gällande planerna är från 1964.
Även delar av industriområdet utmed Industrivägen är
planlagda. I väsentliga delar är gällande detaljplaner aktuella.
Hamnen i Otterbäcken och Jonsac-området saknar
detaljplan, men bör planläggas för att reglera tillkommande bebyggelse.
Skogsområdet mellan Otterbäcken och riksväg 26
bör planläggas. Dels för att trygga att marken även i
framtiden kan användas som friluftsområde, dels för att
möjliggöra bullerdämpande åtgärder utmed RV26.
Gårdsjö
Stationssamhället vid knutpunkten mellan stambanan
och Kinnekullebanan regleras huvudsakligen genom en
byggnadsplan som antogs 1955. När den fördjupade översiktsplanen för Gårdsjö antogs 1998 hade samhället cirka
260 invånare. Planen anger att cirka 20 nya lägenheter
(bostäder) behöver byggas fram till 2010, men antagan-

Övergripande förutsättningar
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det byggde på att Gårdsjös befolkning skulle komma att
öka något.
Idag bor färre än 200 i samhället, och prognosen pekar på att Gårdsjö kommer att tappa ytterligare invånare. Behovet av ytterligare planlagd mark bedöms därför vara ringa. Gällande planer behöver i dagsläget inte
ses över.

medger utbyggnad av 180 fritidshus. Denna plan bör
inte upphävas.
Hulan och Otterberget
Bebyggelsen i Hulan regleras av en byggnadsplan från
1954. Arbete i syfte att omarbeta planen pågår.
Otterberget regleras huvudsakligen av en avstyckningsplan från 1947. Planen gäller inte som detaljplan
och bör därför göras om så att den framtida bebyggelseutvecklingen blir ändamålsenlig.
Övriga planer
Utöver vad som nämnts ovan är följande områden planlagda: campingplatsen i Åråshult, Ribbingsfors golfbana, den del av fastigheten Södra Runnäs 2:4 som ligger
ner mot Skagern, Herrängen och det planerade fritidsområdet öster om Vallsjön. Dessutom ﬁnns en antagen
plan strax väster om Hulan på fastigheten Gudhammar
1:10 som möjliggör att ett 70-tal fritidshus kan byggas.
Inte heller Gudhammarplanen bör upphävas.
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Begreppet samlad bebyggelse

Skagersvik
Ännu är stora delar av den plan från 1960 som låg till
grund för utbyggnaden av Skagersvik outnyttjade, i vart
fall när det handlar om utbyggnad av bostäder.
Området mellan sjön Skagern och järnvägen är i planen angiven som industrimark. Sedan planen antogs har
tågtraﬁken ersatts med dressintraﬁk för turistbruk. Industrimarken i detta område bör därför göras om till naturmark för att ge allmänheten tillträde till stranden.
Ålösund
Fritidsbebyggelsen i Ålösund regleras av en byggnadsplan från 1958. Planens bestämmelser svarar dåligt mot
dagens krav och bör därför ses över.
Delebäck och Delebäckstorp
Fritidsbebyggelsen regleras av byggnadsplaner antagna
under perioden 1968-74.
Söder om Delebäckstorp ﬁnns en plan från 1986 som
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Samlad bebyggelse är ett begrepp som har mycket stor betydelse vid tolkning av reglerna för bygglovplikt i planoch bygglagen. Samlad bebyggelse föreligger där det
ﬁnns 10-20 hus och där de bebyggda tomterna gränsar till
varandra eller endast åtskiljs av väg, parkmark eller liknande. Med »hus« avses inte bara bostadshus utan också
andra byggnader (som inte utgör komplementbyggnader
till bostadshus), t.ex. butiker och industribyggnader.
Inom samlad bebyggelse är bygglovplikten nästan
densamma som inom detaljplanelagt område.
Utanför samlad bebyggelse får ägare till en- och tvåbostadshus utan bygglov uppföra mindre tillbyggnader, komplementbyggnader, murar och plank (se avsnitt
13.7).
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade § 29/04 om
de områden som bedömdes som samlad bebyggelse utanför detaljplanelagt område. I förhållande till detta beslut har avgränsningen på sidan 31 reviderats något för
att bättre överensstämma med gällande praxis.

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

svåra kommande detaljplaneläggning – t.ex. störande industriverksamhet i områden som kan behövas för bostadsbyggande – ska inte tillåtas.
► Pågående markanvändning (exempelvis jord- och skogsbruk) kan fortgå tills kommande detaljplan genomförs.
► Utbyggnad i områden med samlad bebyggelse enligt kartan
på sidan 31 ska föregås av detaljplaneläggning, om inte utbyggnaden endast avser mindre åtgärder.
► Detaljplaner som huvudsakligen upprättats med syfte att
reglera expansion av bebyggelse bör upphävas om inga åtgärder påbörjats inom fem år efter att planens genomförandetid har löpt ut.

Övergripande förutsättningar

4.5 Områdesbestämmelser

4.6 Kommunägd mark

Som angivits i avsnitt 1.3 används områdesbestämmelser
för att ge översiktsplanens intentioner rättslig verkan.
Områdesbestämmelser antas av Kommunfullmäktige
på samma sätt som detaljplaner.
Områdesbestämmelser bör upprättas för delar av
Mörtestad och Nunnestad för att trygga att den känsliga miljön runt Amnehärads kyrka och Gullspångsälven
inte exploateras med olämplig bebyggelse. Motiv till övriga områdesbestämmelser framgår av följande kapitel.

Markinnehav

Ställningstagande
Områdesbestämmelser skall övervägas för
► Mörtestad och Nunnestad.
► skyddsområde runt Vänerply AB.
► att skydda Kolstrandsviken från tillkommande bebyggelse
runt Stranden.

Den mark som kommunen ägde 1 januari 2011 i anslutning till tätorterna redovisas på denna och nästa sida.
Eftersom markinnehavet förändras kontinuerligt ska
dessa kartor mer ses som en illustration än som en redovisning av det faktiska markinnehavet.

Aktörer
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens fastigheter
samt köp och försäljning av mark. Därutöver äger kommunen 232 hyreslägenheter (1 januari 2009) och lokaler för näringsverksamhet i Skagersvik och Hova genom
fastighetsbolaget Gullspångsbostäder AB. De fastigheter som ägs av Gullspångsbostäder ﬁnns inte redovisade
på dessa kartor.

Gullspång och Skagersvik – kommunägd mark är markerad i blått
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Inom tätortsnära skogar kan det ﬁnnas konﬂikter i
markanvändningen, när boende och skogsnäringen har
motstående intressen. Här kan det rationella skogsbruket tvingas stå tillbaka till förmån för förlängda omloppstider (produktionstiden för ett skogsbestånd, räknat från tidpunkten för en slutav verk ning till nästa),
plock huggning (avverkning av spridda träd i bestånd
utan gallring av mellanliggande partier), blädning (avverkning med syfte att gallra i en olikåldrig skog utan
att dess struktur ändras) med luckföryngring m.m. Ur
nyttjande- och landskapsbildsynpunkt kan det därför
vara en fördel om den kommunala organisationen äger
tätortsnära marker.

Ställningstagande
► Den kommunala organisationen bör äga mark som behövs

för framtida expansion av tätorterna samt tätortens behov
av friluftsområden och eventuella skyddszoner. Den kommunala organisationen ska också äga mark som är avsedda
för allmänna ändamål inom tätorterna.
► I vissa områden – t.ex. friluftsområden, mark avsedd för
industriändamål och skyddszoner för tätorten – kan det
vara angeläget att den kommunala organisationen också
äger och förvaltar skog. I övrigt ska inte den kommunala
organisationen driva jord- och skogsbruk.
► Kommunen kan därutöver också komma att köpa in mark
som ska användas som bytesobjekt. I övrigt har kommunen
inga anspråk på att äga mark.

Otterbäcken
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Kapitel 5

MILJÖMÅL

5.1 Det ekologiska fotavtrycket
Bakgrund
Det ekologiska fotavtrycket är ett sätt att mäta hur mycket naturresurser som ett samhälle använder. Det individuella ekologiska fotavtrycket fås genom att uppskatta hur
stort område som behövs för en människas konsumtion,
boende, avfallsdeponering etc.
I markanvändningen ingår t.ex. odlings- och betesmark, skog, bebyggelse, hav och områden för produktion
av energi. Då man beräknar fotavtryckets storlek använder man tillgänglig statistik för bl.a. konsumtionsvanor,
resande och boende. Ju större konsumtion, desto större
av tryck.

da lika mycket resurser som vi i Sverige använder idag
skulle vi emellertid behöva ytterligare fem jordklot.
År 2050 beräknas jordens befolkning ha ökat till 10
miljarder, vilket leder till att vi i framtiden måste göra
vår försörjning mer yteﬀektiv. Långsiktigt måste vi därför börja hushålla med våra resurser.

5

Miljö

Ekonomi

Sociala
förhållanden

5.2 De nationella miljömålen
Bakgrund

Resursanvändning
Av jordens 36,3 miljarder hektar (ha) hav är det endast 3
miljarder ha som kan betecknas som produktiva vatten.
Resten består av stora relativt ödsliga havsytor som endast har ett mycket ringa bestånd av ﬁsk. Fördelar man
den produktiva ytan rättvist ger detta ca 0,5 ha/person.
En rätt vis fördelning medför att varje människa kan
konsumera ca 18 kg (orensad) ﬁsk per år. Då inkluderas
även de mängder som idag används som djurfoder.
På landsidan ﬁnns det cirka 14,7 miljarder ha mark,
och när berg, öknar och annan improduktiv yta räknas
bort kvarstår cirka 8,3 miljarder ha. Detta ger en rättvis
fördelning på ca 1,4 ha.
I Sverige krävs det i snitt 8 ha produktiv yta per person för att försörja våra konsumtionsvanor. I USA används ca 9,6 ha per person, medan befolkning i Bangladesh klarar sig på 0,5 ha.
Även om svenskarnas behov av mark och vatten ryms
inom landets gränser bör det påpekas att en stor del av
den yta vi använder ﬁnns utomlands. Skulle alla använ-

Som redan nämnts omfattar målet om en hållbar samhällsutveckling ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter.
I april 1999 antog Riksdagen mål för miljökvaliteten
inom 15 områden. 2005 beslutade Riksdagen om ytterligare ett område. Målen beskriver den kva litet och det
tillstånd för Sveriges miljö-, natur- och kulturresurser
som är ekologiskt hållbara på lång sikt.
Miljökvalitetsmålen syftar till att
• främja människors hälsa,
• värna den biologiska mångfalden och naturmiljön,
• ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena,
• bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga, och
• trygga en god hushållning med naturresurserna.
Strävan är att vi till nästa generation ska ha löst de
stora miljöproblemen. Det betyder att alla viktiga åtgärder i Sverige ska vara genomförda till år 2020 (2050 då
det gäller klimatmålet). Naturen behöver dock tid för att
återhämta sig och i några fall kommer vi inte att hinna
nå den önskvärda miljökvaliteten, även om stora insatser görs.
Teknikutveckling kan bidra till att lösa några av problemen, men det kan även behövas mer genomgripande
samhällsförändringar. För att vi ska klara generationsmålet krävs emellertid ett stort engagemang hos många
aktörer i samhället, både i Sverige och i andra länder.
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Gullspångs kommun berörs av följande miljökvalitetsmål:
• begränsad klimatpåverkan
• frisk luft
• bara naturlig försurning
• giftfri miljö
• skyddande ozonskikt
• säker strålmiljö
• ingen övergödning
• levande sjöar och vattendrag
• grundvatten av god kvalitet
• hav i balans samt levande kust och skärgård
• myllrande våtmarker
• levande skogar
• ett rikt odlingslandskap
• god bebyggd miljö
• ett rikt växt- och djurliv.
För att konkretisera miljöarbetet har Riksdagen även
antagit ett 70-tal delmål på vägen till miljömålen. Delmålen anger inriktning och tidsperspektiv. Några utgör
en del av hela miljökvalitetsmålet, medan andra endast
utgör ett steg på vägen. Riksdagen har dessutom angivit att nya delmål kommer att behöva utvecklas efter
hand.

5.3 De kommunala miljömålen
De regionala miljömålen
För att närmare precisera de nationella miljömålen har
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen formulerat regionala
miljömål, där den senare myndigheten har ansvarat för
miljökvalitetsmålet Levande skogar medan Länsstyrelsen
har svarat för övriga mål. De kommunala miljömålen
anknyter i hög grad till de förslag på åtgärder som Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen tagit fram, men har modiﬁerats för att stämma in på de speciﬁka förutsättningar
som gäller för Gullspångs kommun.
Den följande framställningen i detta kapitel redovisar kommunens miljömål. Flera av miljömålen bryts ner
ytterligare i kommande kapitel. Kommunstyrelsen an-
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svarar för det övergripande miljöarbetet och för att bestämma vilka åtgärder som skall vidtas för att miljömålen ska nås.


Miljömålen i Västra Götaland, Länsstyrelsen 2003:19

5.4 Begränsad klimatpåverkan
Nationellt mål
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med
FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på
klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett
sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och
andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige
har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det
globala målet kan uppnås.

Bakgrund
Klimatförändringar till följd av ökade utsläpp av växthusgaser är ett av de största globala miljöproblemet för
2000-talet. Vägtraﬁken och industrin står för ungefär
tre fjärdedelar av koldioxidutsläppen i kommunen.

Ställningstagande
Kommunen ska…
► verka för att kollektivtraﬁken utnyttjas bättre, genom t.ex.

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

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

vid upphandling av fordon och arbetsmaskiner.
► verka för att energiproduktionen med förnyelsebara energi-

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

gränsas inom energi- och industrisektorn.
► genom energirådgivare sprida information om energikällor

som minskar klimatpåverkan, t.ex. solfångare och pelletspannor, och hur man kan spara energi.

Miljömål

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

Bakgrund
En förutsättning för att vi ska nå miljömålet Frisk luft är
att såväl Sverige som andra länder minskar utsläppen av
luftföroreningar. Delmålen omfattar minskade halter av
svaveldioxid, kvävedioxid, mark nära ozon och ﬂyktiga
organiska ämnen.
Av de cancerframkallande ämnen som ﬁnns i samhället kommer en stor del från petroleumbaserade bränslen. Ur ett regionalt och lokalt perspektiv behöver utsläppen av luftföroreningar minskas inom framför allt
transport- och energisektorerna för att vi skall få en bättre luftkvalitet (se vidare i avsnitt 7.19).

Ställningstagande
Kommunen ska…
► verka för att Otterbäckens hamn utrustas så att fartyg kan

dig med förhållandena i länet i övrigt. Dessa mätningar
gjordes emellertid 1994 och behöver därför uppdateras.
Även tillståndet i våra sjöar är oklart och kräver förnyade studier. Idag (2011) är det endast Unden som kalkas.
Dessutom sker provtagningar regelbundet i Vitebärn.
Miljömålet innefattar delmålen färre försurade vatten, trendbrott för markförsurningen samt minskade utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider.

Ställningstagande
Kommunen ska…
► övergå från fossilbränsle till biobränsle i de värmeanläggningar som ﬁnns i kommunens egna lokaler.
► verka för en övergång till biobränsle i de värmeanläggningar inom kommunen som är i privat ägo eller har annan huvudman.
► verka för att förnyade mätningar görs av försurningsgraden
i sjöar och skogsmark och att åtgärder vidtas om behov föreligger.


Miljöundersökning i Gullspång: provresultat och analyser
1994

anslutas till elkraft när de ligger i hamn (se avsnitt 6.5).
► verka för att högsvavliga fossila bränslen (vilket även om-

fattar torv) som används för energiproduktion ersätts med
biobränslen eller naturgas.
► om möjligt bygga ut fjärrvärme i Hova och Otterbäcken.
► utreda möjligheten att utnyttja energiinnehållet i Skagern
för att vid sidan av beﬁntlig bergvärme värma upp Gullstensskolan.
► informera allmänheten om betydelsen av 4-taktsmotorer
med låga utsläpp för båttraﬁk och att vattenskotern är ett
fordon som ger stora utsläpp av kolväten och kväveoxider.
► verka för att bästa möjliga teknik används i produktion,
vid lagring och för rening för att minska utsläpp av lösningsmedel och andra ﬂyktiga organiska ämnen (VOC).

5.6 Bara naturlig försurning
Nationellt mål
De försurande eﬀekterna av nedfall och markanvändning skall understiga gränsen för vad mark och vatten
tål. Nedfallet av försurande ämnen skall heller inte öka
korrosionshastigheten i tekniska material eller kulturföremål och byggnader.

Bakgrund
Sett som helhet är Västra Götalands län hårt drabbat
av försurning, vilket beror på en kombination av högt
nedfall under lång tid och känsliga sjöar och skogsmarker. Nästan 70  av sjöarna är försurningskänsliga vilket ska jämföras med 20  om man betraktar riket som
helhet. Detta innebär att av länets drygt 4200 sjöar är
2900 drabbade av försurning. Av skogsmarken är cirka
45  försurad.
De mätningar som ﬁnns av försurningsgraden av
skogsmarken i kommunen visar att situationen är likvär-

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

Bakgrund
Det kommer att vara svårt att nå målet om en giftfri miljö. Med ytterligare insatser – både på lokal, nationell och
internationell nivå – är det möjligt att komma till rätta
med tillförseln av nya farliga ämnen till miljön. Däremot kommer det att vara svårt att åtgärda de långlivade
föroreningarna som redan ﬁnns eller sprids. Dessutom
bildas farliga ämnen oavsiktligt vid utvinning, framställning och hantering av material.
I kommunen ﬁnns två områden som är särskilt hårt
drabbade och som är i behov av sanering: GEA-området
i Gullspång och Graningeverken i Otterbäcken. Det senare området är ännu inte MIFO-utrett (avsnitt 8.7).
Läckaget av PCB, kvicksilver och dioxin behöver
minska eftersom en del vänerﬁsk fortfarande innehåller förhöjda halter. Dessa ämnen kommer från tidigare
utsläpp och ﬁnns kvar i förorenade områden. Ett arbete
pågår hos länsstyrelserna runt Vänern med att kartera
dessa områden. Förorenade områden bör inte bebyggas
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innan miljöriskerna har klarlagts och eventuell sanering
har genomförts.
Dessutom ﬁnns PCB spritt i samhället genom byggnadsmaterial från tidperioden 1950-1980, t.ex. i elkablar,
transformatorer, målarfärg, betong, murbruk, isolerglasrutor, golvbeläggning m.m. Mycket har sanerats men
mycket ﬁnns fortfarande kvar vilket medför att PCB
fortfarande läcker ut i miljön.
Ett mindre uppmärksammat miljöproblem är biltvätt som sker utan rening inom tätbebyggt område.
Från gator och garageinfarter etc. rinner tvättvattnet ner
i dagvattenbrunnar och vidare via VA-nätet. Dessa dagvattenledningar mynnar i bl.a. Vänern och Gullspångsälven.
Både i bilschampo och avfettningsmedel ﬁnns ämnen, t.ex. tensider, som kan skada eller störa djur- och
växtlivet i vattenmiljön. Även miljöanpassade bilschampo, tvåltvättmedel och såpa innehåller sådana tensider.
Fördelen med miljöanpassade schampon är att deras tensider lättare och snabbare bryts ner i reningsverk och i
naturen. Avfettningsmedel innehåller oftast både tensider och lösningsmedel, vilket är ännu sämre för miljön.
Den som vill tvätta sin bil själv bör istället göra det i
en s.k. »gör det själv-hall« där smutsvattnet tas om hand
och renas. Vid enstaka rengöring kan en grusplan eller
gräsmatta långt från vattendrag, dag- och dricksvattenbrunnar användas.
Miljömålet innefattar delmålen bättre kunskap om
kemiska ämnens hälso- och miljöegenskaper, bättre miljö- och hälsoinformation om varor, utfasning av särskilt
farliga ämnen, fortlöpande minskning av hälso- och miljöriskerna med kemikalier, riktvärden för miljökvalitet
och ﬂer åtgärdade förorenade områden.

Ställningstagande
Kommunen ska…
► verka för att alla förorenade områden identiﬁeras, riskklassas, prioriteras och efterbehandlas (saneras). Se avsnitt 8.7.
► vara restriktiv med att ta emot vatten som innehåller miljöskadliga ämnen i det kommunala avloppssystemet.
► informera allmänheten om hur man kan minska användningen av hushållskemikalier och bekämpningsmedel i trädgården samt om hur PCB-haltigt avfall bör hanteras.
► uppmana allmänheten att inte tvätta bilar inom områden
som gör att tvättvattnet når vattendrag och sjöar utan rening.

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

Bakgrund
Ozonskiktet ﬁnns på 10-45 km höjd i den s.k. stratosfä-
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ren. Ozon är namnet på en molekyl som består av tre
syreatomer (O3 – vanlig syrgas består av två syreatomer).
Ozonskiktet har förmågan att eﬀektivt ﬁltrera bort solstrålning som har kortare våglängder än 300 nanometer,
och har därför en utomordentligt viktig roll när det gäller att skydda allt levande från den skadliga ultravioletta
strålningen från solen.
De ämnen som bryter ner ozonskiktet, t.ex. freon, är
naturfrämmande och svårnedbrytbara ämnen som innehåller klor och brom. Om ozonskiktet tunnas ut kommer detta troligtvis att leda till en ökad frekvens av hudcancer och vissa ögonsjukdomar, minskad jordbruksproduktion och skador på känsliga ekosystem.

Ställningstagande
Kommunen ska…
► ta hand om uttjänta varor och produkter som innehåller
ozonnedbrytande ämnen och se till att dessa oskadliggörs på
ett miljöriktigt sätt.
► informera om vikten av att uttjänta varor och produkter
som innehåller ozonnedbrytande ämnen tas om hand på
rätt sätt.

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

Bakgrund
I begreppet strålmiljö inkluderas bl.a. radioaktiv strålning, solinstrålning och bakgrundsstrålningen från rymden men också icke-joniserande strålning som elektromagnetiska fält från t.ex. kraftledningar och radiosändare. Radon behandlas i miljömålet om God bebyggd
miljö (avsnitt 5.17).
I samhället ﬁnns strålningskällor på många olika
platser, och strålningen från dessa varierar både i styrka
och tid. Delmålen omfattar låga utsläpp av radioaktiva ämnen, färre fall av hudcancer orsakade av solen och
minskade risker med elektromagnetiska fält.

Ställningstagande
Kommunen ska…
► ta emot uttjänta anordningar som innehåller radioaktiva
ämnen (t.ex. brandvarnare) och tillse att dessa förstörs på
ett miljöriktigt sätt.
► se till att nya bostäder, skolor, daghem och liknande planeras på tillräckligt avstånd från ställverk, kraftledningar och
andra anläggningar med förhöjda magnetfält (avsnitt 8.910).
► verka för att nya kraftledningar och elektriska anläggningar förläggs så att exponering för magnetfälten begränsas.
Där så är möjligt skall jordkabel användas.

Miljömål

5

5.10 Ingen övergödning

5.11 Levande sjöar och vattendrag

Nationellt mål

Nationellt mål

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte
ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna
till allsidig användning av mark och vatten.

Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och
deras variationsrika livsmiljöer skall bevaras. Naturlig
produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion skall bevaras samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.

Bakgrund
Näringsämnen som kväve och fosfor behövs, men inte
i för stora mängder. Våra sjöar är särskilt känsliga och
under lång tid har vi sett eﬀekterna av för mycket näring
(dvs. övergödning): planktonblomning, syrebrist, döda
bottnar och i vissa fall även ﬁskdöd.
Näringen härstammar till stor del från jordbrukets
gödselhantering, våra avlopp och luftutsläpp av kväveoxid och ammoniak från vägtraﬁk, sjöfart och industri.
Nedfallet av kväve måste vara mindre än 4 kg per hektar
om den kritiska belastningen för övergödning inte ska
överskridas i känsliga mark- och vattenområden.
Delmålen omfattar bl.a. minskade utsläpp av kväveföroreningar till havet, fosforföroreningar, ammoniak
och kväveoxider.

Ställningstagande
Kommunen ska…
► informera om vikten av att överskottsnäring inte når våra
sjöar och vattendrag, t.ex. genom att införa odlingsfria
zoner och anlägga kvävefällor i anslutning till åker- och
skogsdiken.
► överföra enskilda avlopp till det kommunala avloppsnätet
där det är praktiskt möjligt och ekonomiskt rimligt eller öka
standarden på annat sätt.
► minska kväve- och fosforutsläppen från kommunens avloppsreningsverk.
► verka för att minska kväve- och fosforutsläppen från industrier som ligger nära känsliga recipienter.
► ta fram en strategi för arbetet med att åtgärda avloppsanläggningar i de fall där en anslutning till det kommunala
VA-nätet inte är möjlig. Fastigheter som inte har en godtagbar avloppslösning ska åtgärdas senast år 2015.

Bakgrund
Av kommunens totala yta är ca 43  vatten. I kommunen ﬁnns 444 öar som har totalt 119 km strandlinje.
För att vi även i fortsättningen ska kunna ha glädje
av våra sjöar och vattendrag är det viktigt att vi skyddar
de områden som är särskilt värdefulla och försöker åtgärda de hot som ﬁnns.

Ställningstagande
Kommunen ska…
► skydda sjöar och vattendrag som används som dricksvattentäkter.
► verka för att värdefulla sjöar och vattendrag skyddas genom
områdesskydd, kommunal planering och hänsynstagande i
jord- och skogsbruket.
► fortsätta arbetet med att restaurera Gullspångsälven.
► verka för att näringsbalansen i Hovaån förbättras, i synnerhet vad gäller övergödning (avsnitt 6.2 och 7.15).
► verka för att vägdragningar och kulverteringar utförs så att
vandrande ﬁsk och andra djurarter ges möjlighet att följa
vattendragen.
► verka för att Noret röjs från vass för att förhindra att Skagern växer igen. För att bevara den biologiska mångfalden
i Skagern är det emellertid angeläget att mindre vasspartier
lämnas orörda. Innan vassröjning utförs bör frågan därför
utredas ytterligare.
► följa upp vattenkvaliteten med kontinuerlig provtagning i
enlighet med vattendirektivets föreskrifter.
► verka för att förebyggande åtgärder vidtas för att reducera
konsekvenserna för Gullspångsälvens nedre del av en eventuell olycka med farligt gods på RV26 (se även avsnitt 5.13
och 8.11).
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5.12 Grundvatten av god kvalitet
Nationellt mål
Grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och
djur i sjöar och vattendrag.

Bakgrund

5

Uppskattningsvis använder vi i kommunen nästan 1,9
miljoner m3 vatten per år, varav hushållen står för ca 23
. Slås hushållssektorn ut per capita förbrukar vi i snitt
74 m3 vatten per person och år eller närmare 200 liter
per dygn. Hur mycket grundvatten som används i kommunen är svårare att uppskatta eftersom en stor del av
det vatten som används kommer från ytvattentäkter:
Skagern försörjer t.ex. Gullspång, Skagersvik och Otterbäcken med dricksvatten.
Delmålen omfattar att inga negativa förändringar
ska uppstå i grundvattennivån, skydd av grundvattenförande geologiska formationer, ökade kvalitetskrav för
grundvattnet och att ett åtgärdsprogram inrättas utifrån
EU:s ramdirektiv för vatten.

Ställningstagande
Kommunen ska…
► inventera vattenbehovet, tillgången och bristerna i vattenförsörjningen och upprätta ett kommunalt vattenhushållningsprogram.
► fastställa skyddsområden för vattentäkter där sådana saknas.
► redovisa områden som påverkas negativt av sänkt grundvattennivå i översiktsplanen (se avsnitt 7.15).
► inventera samtliga kommunala och större enskilda vattentäkter och klarlägga behovet av skydd.
► informera vatten- och energiborrare om vilka försiktighetsmått som bör vidtagas så att inte grundvattnet påverkas negativt.

5.13 Hav i balans samt levande kust
och skärgård
Nationellt mål
Västerhavet och Östersjön skall ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden
skall bevaras. Kust och skärgård skall ha en hög grad av
biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och
kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande
av hav, kust och skärgård skall bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden skall
skyddas mot ingrepp och andra störningar.

Bakgrund
Det nationella miljömålet avser Östersjön och Västerhavet, men förhållandena i Vänerns skärgårdar är i många
stycken likartade. Miljömålet är därför relevant även för
Vänern.
De delmål som berör Vänern omfattar bl.a. att buller, andra störningar och utsläppen av olja och kemikalier från fartyg och fritidsbåtar skall minimeras och
vara försumbara senast år 2010.

Ställningstagande
Kommunen ska…
► inventera och verka för att värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas från exploatering.
► verka för att förebyggande åtgärder vidtas för att reducera konsekvenserna för Kolstrandsviken och Åråsviken av en
eventuell olycka med farligt gods på RV26 (se även avsnitt
5.11 och 8.11).
► verka för att störningar av motorbåtstraﬁken i området
Kolstrandsviken-Åråsviken-Kilsviken begränsas, t.ex. genom att tillskapa fasta farleder genom reservaten (se 6.2).
► verka för att ﬁsket begränsas så att lekande och uppväxande ﬁsk av skyddsvärda arter inte riskerar att fångas (avsnitt
6.3).

Innanhavet Vänern sett från vattentornet, med öarna Älgen, Lill-Älgen och Lillröset i förgrunden. I bakgrunden hägrar Kinnekulle.
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5

Klämsjökärren med Gårdsjön i bakgrunden

► anlägga spolplattor med reningsmöjligheter av spolvattnet
i Otterbäcken samt omhänderta slipdamm och färgskrap
från båtbottnar (avsnitt 6.3).
► verka för att Otterbäckens hamn ges möjlighet att ta emot
svartvatten från angörande fartyg.
► vid behov verka för att djurskyddsområde införs för de viktigaste skären för kolonihäckande sjöfåglar i Vänern (avsnitt 7.7).

5.14 Myllrande våtmarker
Nationellt mål
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet skall bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.

Bakgrund
Våtmarkerna har minskat drastiskt de senaste hundra
åren i landet, främst genom utdikning och exploatering.
Därigenom har vi förlorat stora stycken av en mycket
varierad naturtyp som innehåller många karakteristiska
växter och djur, t.ex. groddjur och orkidéer. Gullspångs
kommun har i detta sammanhang klarat sig relativt bra
och fortfarande ﬁnns stora arealer av våtmarker som endast har påverkats i begränsad omfattning.
Delmålen omfattar strategi för skydd och skötsel,
inga skogsbilvägar över värdefulla våtmarker, återställning av våtmarker och åtgärdsprogram för hotade arter.

Ställningstagande
Kommunen ska…
► verka för att de mest värdefulla våtmarkerna – Valmossen,
Spåsjön, Klämsjökärren och våtmarkerna utmed Håhulteån – skyddas, t.ex. genom naturreservat eller som biotopskydd (avsnitt 7.5).

5.15 Levande skogar
Nationellt mål
Skogars och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.

Bakgrund
Stora delar av kommunen består av skogsmark och har
stor betydelse, både för vår ekonomi och för vår livskvalitet.
För att uppnå miljömålet har Riksdagen bl.a. beslutat att ytterligare 900 000 hektar skogsmark i landet ska
skyddas. Dessutom har Riksdagen beslutat att mängden
död ved samt arealerna med äldre lövrik skog och gammal skog ska bevaras och förstärkas så mängden hård
död ved ska öka med minst 40  i hela landet, arealen
äldre lövrik skog ska öka med minst 10 , och att arealen
gammal skog ska öka med minst 5 .
Miljömålet omfattar bl.a. långsiktigt skydd av skogsmark, förstärkt biologisk mångfald, skydd för kulturmiljövärden och åtgärdsprogram för hotade arter.

Ställningstagande
Kommunen ska…
► genomföra en lövskogsinventering (avsnitt 7.12).
► vara ett föredöme i bruket av den egna skogen: den långsiktiga hushållningen skall alltid sättas före kortsiktiga
ekonomiska behov.
► verka för att de mest värdefulla skogsbiotoperna enligt nyckelbiotopsinventeringen (avsnitt 7.4) får ett tillräckligt skydd
enligt miljöbalken.
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5.16 Ett rikt odlingslandskap

5.17 God bebyggd miljö

Nationellt mål

Nationellt mål

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en
god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god
regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall
tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar
skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt
och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

Bakgrund

5

Odlingslandskapet har en mycket lång historia och är en
del av vårt kulturarv, men det är också av stor betydelse
för många växter och djur. Dagens krav på ett rationellt
lantbruk har medfört att landskapet har blivit mer likartat med stora åkrar utan avbrott av diken, våtmarker
eller stenmurar. Denna utveckling har gjort att många
växter och djur har trängts tillbaka. Ängar och hagar,
som hyser många hotade arter, är idag inte längre viktiga i produktionen. Dagens lantbrukare gör stora insatser genom att sköta och bevara många viktiga natur- och
kulturmiljöer, men ska vi klara att rädda de arter och
kulturhistoriska miljöer som hotas behövs ännu större
insatser.
Miljömålet omfattar bl.a. skötsel av ängs- och betesmarker och av kulturbärande landskapselement, bevarande och nyskapande av småbiotoper i odlingslandskapet, ökad ekologisk produktion och åtgärdsprogram
för hotade arter och biotoper samt för lantbrukets ekonomibyggnader.

Ställningstagande
Kommunen ska…
► verka för att arealen slåtterängar och betesmarker bevaras
för att rädda de hotade arter som är knutna dit.
► tillse att jordbrukslandskapet i Högsåsens naturreservat bevaras för framtiden.
► uppmuntra bevarandet av stengärdesgårdar, dikes- och
åkerrenar, odlingsrösen och alléer.
► verka för att de viktigaste betes- och slåttermarkerna – t.ex.
delar av Ribbingsfors, Bråta-slätten och Hovaåns dalgång
– ges ett tillräckligt skydd och stöd för nödvändiga skötselåtgärder (avsnitt 7.11).
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Bakgrund
En god och hälsosam livsmiljö i tätorter och i övrig
byggd miljö är ett viktigt mål för samhällsutveck lingen.
Den fysiska planeringen kan användas som styrmedel
för att nå en god bebyggd miljö och undvika eller minska samhällets transportproblem. Kommunen har här en
nyckelroll så att nya bostads- och arbetsområden lokaliseras så att transportbehovet minskar och livsmiljön blir
bättre.

Ställningstagande
Kommunen ska…
► genomföra en kulturmiljöanalys och skydda den kulturhistoriskt viktiga bebyggelsen, t.ex. genom områdesbestämmelser, uppdaterade detaljplaner eller byggnadsminnesförklaring (avsnitt 7.18).
► ta fram ett program som anger hur kulturhistoriska och estetiska värden ska bevaras.
► främja en bebyggelsestruktur som möjliggör anslutning till
fjärrvärmeanläggningar med hög grad av rening.
► planera så att ny bebyggelse inte utsätts för störande eller
skadligt buller (avsnitt 8.5).
► verka för att beﬁntliga bullerproblem åtgärdas.
► minska deponeringen av avfall, minska miljöbelastningen
från deponier och öka resurshushållningen genom giftfria
och resurssnåla kretslopp.
► förbättra energihushållningen i fastighetssektorn (som står
för 40  av Sveriges totala energianvändning – samtidigt
måste kraven uppfyllas på bra inomhusluft utan fukt, mögel, drag och buller).

Foto: Erik Landgren

Miljömål

5

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

► minska radonhalterna i inomhusluften i kommunens egna
byggnader (avsnitt 8.3).
► ta fram ett radonprogram som visar hur radonmålen ska
nås (avsnitt 8.3).

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

Bakgrund
Synen på biologisk mångfald och dess betydelse har ändrats sedan begreppet myntades på 1980-talet. Biologisk
mångfald är gener, arter och deras samverkan samt vad
de gör till nytta för ekosystemen som att rena vatten och
luft, binda jorden och pollinera våra grödor. Biologisk
mångfald bidrar till folkhälsan genom att många naturoch kulturmiljöer är en viktig källa till rekreation och
friluftsliv.
Sverige har åtagit sig att både bevara och nyttja den
biologiska mångfalden på ett hållbart sätt, i enlighet

med FN:s konvention för biologisk mångfald. Världens
regeringschefer antog vid toppmötet i Johannesburg
2002 målet att till år 2010 stoppa den dramatiska förlust
av biologisk mångfald som nu sker. Miljökvalitetsmålet
Ett rikt växt- och djurliv är en insats på nationell nivå för
att bidra till detta mål.
Sveriges biologiska mångfald idag är resultat av klimat, geologiska förutsättningar och människans olika
verksamheter. Många av våra växter och djur, som idag
är hotade, är på olika sätt gynnade eller till och med beroende av att landskapet hävdas. Omläggningen av jordoch skogsbruket under det senaste seklet avspeglar sig i
vilka arter som har blivit vanligare och vilka som har blivit sällsynta. Vi vet att äldre brukningsmetoder har skapat en rik biologisk mångfald.
Idag ﬁnns det cirka 1660 hotade arter i Sverige enligt
Artdatabankens rödlista och av dem ﬁnns 756 i Västra
Götalands län. Av de hotade arterna är 70 akut hotade,
256 starkt hotade och 430 klassade som sårbara. De ﬂesta
hotade arter i Västra Götalands län hör hemma odlingslandskapet (385) och skogen (369).

Ställningstagande
Kommunen ska…
► bidra i arbetet med att inventera förekomsten av biotoper
med hotade arter inom kommunen.
► ta hänsyn till den biologiska mångfalden i den fysiska planeringen.
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Kapitel 6

RIKSINTRESSEN

6.1 Allmänt
Begreppet »riksintresse«

6

Riksintressen deﬁnieras och regleras i 3 och 4 kap miljöbalken. Att ett område eller ett objekt är av riksintresse
innebär att detta har så stora värden att det är av betydelse för landet som helhet. Syftet med att avgränsa ett
riksintresse är att säkerställa en användning eller att bevara något för framtiden.
Följande gäller både geograﬁskt utpekade och ämnesanknutna riksintressen:
• Riksintressen skall så långt som det är möjligt skyddas mot åtgärder som »påtagligt kan försvåra utnyttjandet av riksintresseområdet för det ändamål som
det är avsatt för«.
• Åtgärder som inte får denna eﬀekt kan prövas inom
ett riksintresse. I tveksamma fall avgör Länsstyrelsen
om en åtgärd kan anses utgöra påtaglig skada eller
inte.
• Om ett område är av riksintresse för ﬂera oförenliga
ändamål skall företräde ges åt det eller de ändamål
som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i
övrigt. Behövs området för totalförsvaret har detta
intresse företräde.

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

NRO 14016:
Nötön, Åråsviken, Kilsviken & Gullspångsälven
Södra delen av området är beläget i Gullspångs kommun. Geomorfologiskt kännetecknas framför allt inre
(östra) Åråsviken med omgivande fastmark av välutbildade De Geermoräner som är särskilt tydliga då ﬂertalet
av dem är omgivna av vatten. De Geermoränerna bildar
serier av långsträckta öar (se bilden på sidan 54).
Yttre Åråsviken har landskapsmässigt mera karaktären av ytterskärgård med små delvis kala öar och skär,
den större Fågelön samt Ålöhalvön. Fågelön är till större
delen skogbevuxen och bebyggd med ett tiotal fritids-
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hus. Ålöhalvön består av barrblandskog och alsumpskog
samt odlingsmark runt bebyggelsen.
I inre Åråsviken ﬁnns mycket stora sammanhängande bladvassfält. Stränderna kantas av al- och björksumpskogar som på vissa platser, t.ex. på Vallholmen, genom
uteblivna skogsvårdsåtgärder idag ger ett opåverkat, ställvis nästan urskogsartat, intryck. Fastmarkspartierna av
Vallholmen täcks av en likaledes ganska åldrig blandskog (naturskog).
Några öar betas och stränderna runt dessa har en mer
öppen karaktär. Vegetationen på de beteshävdade öarna
bidrar ytterligare till områdets biologiska mångfald.
Faunan i området är synnerligen rik och varierande.
Längst i väster ﬁnns en utpräglad skärgårdsfågelfauna
med arter som storlom, småskrake, ﬁsktärna och silvertärna. Roskarl, skräntärna och dvärgmås har häckat. Längre mot öster i de stora vassbestånden häckar brun kärrhök, rördrom, häger, trastsångare och skäggmes.
En både art- och individrik rovfågelfauna ﬁnns i området med t.ex. ﬁskgjuse, brun kärrhök, duvhök och lärkfalk. Området har bitvis karaktär av fågelsjö. I strandskogarna häckar ﬂera par av mindre hackspett.
I Gullspångsälvens nedre lopp (Åråsforsarna) ﬁnns
de enda naturliga lekplatserna för de mycket snabbväxande och storvuxna stammarna av gullspångslax och
gullspångsöring som har Vänern som sin naturliga tillväxtplats. Nedanför kraftverksdammen har tidigare lekområden återskapats och en laxtrappa byggts för att förbättra förutsättningarna för ﬁsken. Laxen och öringen
har högsta prioritet med avseende på skyddsvärda ﬁskstammar.
Naturvärdena påverkas negativt av dikning, rensning och andra vattenföretag, försurning genom nedfall, utsläpp av föroreningar, inplantering av främmande
ﬁskstammar, täkt, schaktning eller andra markarbeten,
friluftsliv (t.ex. handredskapsﬁske) i känsliga områden
samt anläggningar för friluftsliv och olämpligt lokaliserad bebyggelse eller anläggningar. Inom och i närheten
av riksintresset ﬁnns bottensediment som är förorenade
av bl.a. PCB, kvicksilver och dioxin. Dessa föroreningar
kan komma i omlopp vid exempelvis muddringar och
utfyllnader. Andra verksamheter som kan påverka naturvärdena negativt är bl.a. spridning av ﬁsksjukdomar
och plötsliga höga vattenﬂöden i Gullspångsälven.

NRO 14033: Kalvöarna
Kalvöarna är liksom Fällholmarna – som har en av Vänerns största fågelkolonier – belägna i Mariestads kom-

Riksintressen

Riksintresset Hovaån

mun. Endast de öar som benämns Island och vattenområdet mellan Island och Fällholmarna berör Gullspångs
kommun.
Island består av två öar med varsin lövskogsdunge
med inslag av barrträd. På östra ön ﬁnns välutvecklade
strandvallar. Öarna har geologiska och landskapsmässiga naturvärden samt en viss betydelse för fågellivet. De
utgör ett särpräglat inslag i landskapsbilden och bör lämnas orörda.

NRO 14034: Valmossen
Valmossen är en högmosse belägen på ett höjdområde
väster om Skagern. Morfologiskt kännetecknas mossen av en stor men välutvecklad välvd mosseyta med ett
vackert mossegölkomplex i norra delen. Den stora välutvecklade laggen i nordväst är också av stort intresse, där
t.ex. myggblomster kan påträﬀas. Hela Valmossens våtmarksyta är orörd (se bild på sidan 66).
Vegetationen ute på mosseplanet består av mossevegetation av fastmattetyp med en del välut veck lade höljor och gölar. Laggkärren är genomgående av fattig typ.
Fågellivet på mossen är rikt med bl.a. häckande smålom,
trana, ljungpipare och gulärla.
Bevarandet av våtmarkens värde kräver att områdets
hydrologi skyddas mot dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar på
fastmarksholmar och i kantzoner bör ej utföras.

NRO 14035: Hovaån – Gudhammarsviken
Riksintresset sträcker sig in i Töreboda kommun.
Från sjön Skagerns sydvästspets utbreder sig en grund
dalgång ca 15 km söderut. Strax väster om dalgången och
parallellt med denna löper Lokaåsen som på några ställen framträder i större åsar. Lokaåsen kan följas från västra Västmanland (Grythyttan) ned till Hökensåsformationen.
Hovaån har eroderat ut ett välutvecklat och förgrenat ravinsystem i dalgångan. Åfåran har skurit sig ner i
dalbottnens leriga sediment men på några ställen har ån
ätit sig in i Lokaåsens sandiga jordar. På så sätt har Hova-

åns dalgång delvis karaktär av »dal i dal«.
Hovaån mynnar i en grund vik av Skagern (Gudhammarsviken) där ån avsatt svämlera över en brunaktig
marin lera. Berget går endast på ett fåtal platser i dagen.
Genom erosionen har ån bildat många terrängformer av
intresse: meanderbågar, korvsjöar, nipor och strandbrinkar. Ravinerna har genomgående V-form. I de leriga ravinbranterna ﬁnns på några ställen skredärr.
Landskapet i dalgången är ett värdefullt odlingslandskap i bondebygd och herrgårdsbygd (kring Gudhammar) med ett stort antal välhävdade naturbetesmarker
med högsta bevarandevärden.
I de hävdade betesmarkerna ﬁnns högörtängar, friska rödvenängar, örtrika friskängar och även artrika torrängar. I ravinsystemets ohävdade delar ﬁnns frodiga
klibbalskogar och lövsumpskog med stort inslag av gråal. Källkärr av Philonotis-typ ﬁnns på några ställen där
sand och grus bygger upp ravinsidorna.
Gudhammarsviken kännetecknas framför allt av betade strandängar med lågvassar av jättegröe samt mindre
ruggar av bladvass, säv och kaveldun och små klarvattenytor. Längst ut mot Skagern ﬁnns en sandrevel, Tallholmen.
Fågellivet i Gudhammarsviken är rikt. Av häckande
arter kan nämnas simänder, vattenrall, gulärla samt vissa år strandskata och mindre strandpipare. Vid lågvatten
i Skagern blottläggs sand- och lerbankar i Gudhammarsviken, varvid en utmärkt rastlokal för vadare bildas. Sådana år är Gudhammarsviken en av länets främsta rastlokaler för vadare.
I sumpskogen utefter Hovaån ﬁnns en utpräglad lövskogsfågelfauna med häckande arter som härmsångare,
stenknäck och mindre hackspett. Skogsduva ses regelbundet och kan antas häcka. Mindre ﬂugsnappare hävdar revir vissa år. Utmed ån ses strömstare regelbundet
och kungsﬁskare ﬂertalet år. Hovaåns dalgång hyser en
stor bäverstam.
Hovaån är recipient (mottagare) för tre reningsverk
med biologisk-kemisk rening (Hova, Gårdsjö och Älgarås). Särskilt nedströms reningsverket i Älgarås tyder
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Järnvägar av riksintresse

Riksintresse för naturvården

Farled av riksintresse

Riksintresse för yrkesfisket

Riksintressen

uppmätta värden av fosfor m.m. på stark belastning av
vattendraget.
Cyanider och tungmetaller har tidvis påvisats i dagvattenutsläpp. Dessa föroreningar måste anses påverka
Hovaåns vattenkvalitet negativt. Prognosen för att återskapa naturlig limnisk (sötvattens-) ﬂora och fauna i
Hovaån torde efter olika renings- och kontrollåtgärder
vara goda.
Minskad betning i naturbetesmarker, omföring av
lövskog till barrskog, igenväxning eller igenplantering av
betesmark, täkt, tippning eller andra markarbeten samt
dikning, muddring, rensning eller andra förändringar av
vattenförhållandena utgör hot mot riksintresset. Bland
andra verk samheter, som negativt kan påverka naturvärdena, märks olämpligt lokaliserad och anpassad bebyggelse och andra anläggningar samt olämplig dämning
och utsläpp.

NRO 14036: Unden – Velen-området
Området omfattar sjöarna Undens och Velens nederbördsområden, och sträcker sig in i Töreboda och Karlsborgs kommuner.
Unden-Velen-området präglas av barrskogslandskap
med en topograﬁ av relativt höga nivåskillnader, ställvis
av sprickdalskaraktär.
Området innehåller ett stort antal grönstensförekomster. Unden-Velen-området är av stor betydelse för studiet av det fennoskandiska urbergets orogenes (≈ bergskedjebildning). Vulkaniska bergarter av stort intresse har
påträﬀats i området.
Unden är en stor och djup klarvattensjö med i förhållande till sjöarealen obetydligt tillrinningsområde.
I sjön ﬁnns ett värdefullt rödingbestånd och relikta (≈
kvarleva från äldre tid) planktonarter. Kalk ning har utförts för att rädda rödingbeståndet.
Förutom röding och den rödlistade hornsimpan förekommer abborre, benlöja, elritsa, gers, gädda, lake,
mört, nors, sik, stensimpa och storspigg. Undens vattenmassa försörjer Göta kanal med vatten och dräneras på
så sätt åt både Östersjön och Västkusten.
Vid Gårdsjön ﬁnns opåverkade våtmarker med höga
naturvärden (bild på sidan 41).
Naturvärdena påverkas negativt av försurning genom nedfall, utsläpp av föroreningar, omföring av lövskog till barrskog, dikning, muddring, torvtäkt och byggande i vatten. Andra hot mot bl.a. de geologiska värdena är bergtäkt, gruvverksamhet samt olämpligt lokaliserad bebyggelse och andra anläggningar.
Området omfattas även av ett särskilt förordnande
mot utsläpp av avloppsvatten m.m. Se avsnitt 7.15.

Natura 2000
Sedan år 2001 skall Natura 2000-områden även betraktas som riksintressen enligt 4 kap 8 § miljöbalken. Se
avsnitt 7.2.

Ställningstagande
► I den mån kommunal prövning blir aktuell för åtgärder

som kan skada riksintresset skall kommunen samråda med
Länsstyrelsen.
► Kommunen ska arbeta för att göra riksintressena tillgängliga för allmänheten. De delar av Nötön-Åråsvikens naturreservat som består av vatten och våtmark ska emellertid
skyddas från friluftsliv eftersom området är känsligt för slitage och för att förhindra negativ inverkan på häckningslokaler för fåglar m.m.
► Stor försiktighet måste iakttas vid verksamheter i vattenområden som har förorenade bottensediment eftersom dessa
kan komma i omlopp vid exempelvis muddringar och utfyllnader.
► Kommunen ska verka för att Hovaåns naturliga limniska
ﬂora och fauna ska återskapas genom att aktivt reducera
näringstillskottet från omkringliggande landsbygd i samråd
med berörda fastighetsägare och Töreboda kommun.
► Kommunen ska verka för att ekonomiskt stöd ges till lokala
brukare för landskapsvård, t.ex. för att bibehålla den för
området viktiga djurhållningen.
► Kommunen ska verka för att störningar från motorbåtstraﬁken i området Kolstrandsviken-Åråsviken-Kilsviken begränsas, t.ex. genom att tillskapa fasta farleder genom reservaten (avsnitt 5.13).

6.3 Fiske
Allmänt
Fiskeriverket beslutade 1988-04-11 att Vänern är ett riksintresse enligt 3 kap 5 § miljöbalken i egenskap av att
sjön är ett område av stor betydelse för yrkesﬁsket, av
särskilt intresse för fritidsﬁsket samt av särskilt intresse
avseende arter och stammar av ﬁsk. Skyddet innebär att
Vänern skall skyddas så långt det är möjligt mot åtgärder som kan skada yrkesﬁsket. Därigenom är det naturligtvis av stor vikt att även ﬁskbeståndet ges bästa möjliga förutsättningar.
Ur detta perspektiv är det av stor vikt att Vänern
skyddas mot övergödning, i synnerhet de viktiga områdena i Åråsviken. Därför är det av stor vikt att alla avlopp som mynnar i viken är godkända.
Dessutom måste Vänern skyddas mot utsläpp från
båtlivet, bl.a. vad gäller slipdamm och färgskrap från
båtbottnar eftersom dessa färgrester ofta har en skadlig
inverkan på miljön.
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För att skydda de viktiga laxstammarna är det vidare viktigt att ﬁsket begränsas så att lekande och uppväxande ﬁsk inte riskerar att fångas.

Ställningstagande
► Kommunen ska i den fysiska planeringen verka för att yr-
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kesﬁskets behov tillgodoses i anslutning till hamnen i Otterbäcken.
► Åråsviken ska skyddas från mänsklig påverkan genom sin
betydelse som lek- och uppväxtområde, bland annat genom
att tillse att avlopp från kringliggande fastigheter inte medför att viken förorenas. Kommunen ska även verka för att
åtgärder vidtas som reducerar konsekvenserna om en olycka
med farligt gods (t.ex. en tankbilsolycka) på RV26 inträﬀ ar
(avsnitt 8.11).
► Kommunen ska verka för att Gullspångsälven återställs som
naturlig miljö för lax och öring.
► Kommunen ska anlägga spolplattor i Otterbäcken med möjlighet att rena spolvattnet samt att omhänderta slipdamm
och färgskrap från båtbottnar (avsnitt 5.13).
► Fiskets intressen ska ha företräde framför sjöfartens intressen (avsnitt 6.5) i frågor som avser vattenkvalitet och miljö.

Järnväg
Dåvarande Banverket (numera Traﬁkverket) beslutade
2000-04-06 att stambanan mellan Stockholm och Göteborg är ett riksintresse enligt 3 kap 8 § miljöbalken.
Enligt Traﬁkverket skall minst 50 m från banan vara en
bebyggelsefri zon. Förslag ﬁnns (remiss 2010-02-26) att
även Kinnekullebanan kan komma att utgöra ett riksintresse i framtiden. Ett eventuellt riksintresseanspråk
motiveras främst av att banan är av särskild regional betydelse.

Vägar
Dåvarande Vägverket (numera Traﬁkverket) beslutade
1999-09-10 att E20 och RV26 är vägar av riksintresse enligt 3 kap 8 § miljöbalken. Som framgår av avsnitt 9.3
anser kommunen att E20 skall byggas ut till motorväg
och att RV26 ska byggas om till mötesfri landsväg. Eftersom E20 enligt Traﬁkverkets planering någon gång i
framtiden delvis kommer få en helt ny sträck ning anser
kommunen att det är angeläget att även vägreservatet
skyddas mot åtgärder som kan försvåra tillkomsten av
denna motorväg, och att även reservatet ska betraktas
som ett riksintresse.
Anslutningar till allmänna vägar förutsätter Traﬁkverkets godkännande (39 § VägL).

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

X2000 när det passerar Gårdsjö i 160 km/h

6.4 Vägar och järnvägar
Allmänt
Som framgått i avsnitt 6.1 skall ett riksintresse skyddas så
långt som det är möjligt mot åtgärder som påtagligt kan
försvåra utnyttjandet av riksintresseområdet för det ändamål som det är avsatt för. För järnvägar och vägar innebär detta bland annat att nya byggnader och anläggningar i närheten till riksintresset prövas mycket restriktivt
(avsnitt 9.2-3). Nya bostäder måste även anpassas till de
bullernivåer som riksintresset genererar (se avsnitt 8.5).
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ska lokaliseras med hänsyn till säkerhet och utformas så att
olägenheter i form av bullerstörningar inte uppstår.
► Vägkorridor för nya sträckningar av E20 och RV26 ska betraktas som riksintressen av kommunen i samband med
prövning av exploateringsåtgärder. Kommunen ska pröva
möjligheten att genom områdesbestämmelser förhindra att
åtgärder som kan försvåra utbyggnaden av nya sträckningar enligt i översiktsplanen angivna reservat kommer till
stånd (avsnitt 4.5).
► Länsstyrelsens beslut 2003-11-13 om byggnadsfritt avstånd
enligt 47 § Väglagen för E20 och RV26 ska gälla som byggnadsfri zon för tillkommande bebyggelse.
► Kommunen ska i traﬁksäkerhetsfrämjande syfte verka för
att reducera antalet utfarter från enskilda fastigheter och
enskilda vägar. Nya vägar och utfarter från enskilda fastigheter ska i första hand anslutas till andra vägar än allmänna vägar.
► Ingen ny bebyggelse ska tillåtas inom 50 m från stambanan.
Särskild hänsyn ska tas till transporter av farligt gods och
vid lokalisering av nya verksamheter i järnvägens närhet
(avsnitt 9.2).

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

Riksintressen

kap 8 § miljöbalken. Kategori A omfattar hamnar med
internationell traﬁk vars traﬁk överstiger 1,5 miljoner ton
eller 200 000 passagerare per år.
Vänerhamn är enligt dessa kriterier en kategori Ahamn med 2,8 miljoner ton, även om Vänerhamn i praktiken består av sju separata hamnar runt Vänern med
hamnen i Karlstad som största enhet. Av detta hamnkonglomerat är djuphamnen i Otterbäcken en delhamn.
Hamnen i Otterbäcken är sålunda inte riksintresse av
egen kraft, utan i egenskap av del i en större enhet.
Till riksintresset hör även anslutande farleder, vilket
innebär att farled 841 till djuphamnen i Otterbäcken är
av riksintresse.
För sjöfarten som riskkälla, se avsnitt 8.7.

I Norra Torp ligger de rödmålade man- och ekonomibyggnaderna på rad utmed vägen i sluttningszonen
mellan den odlade slätten och skogsbrynet. I Norra och
Södra Backa har bebyggelsen ett liknande läge men bebyggelsen är här glesare (se bild sidan 5).
För att skydda riksintresset har kommunen utarbetat
områdesbestämmelser.

Ställningstagande
► Kommunen ska verka för att det öppna odlingslandskapet

i området bevaras. I övrigt ska områdesbestämmelserna tilllämpas för att skydda riksintresset mot tillkommande exploateringsföretag.
► Kommunen anser att kyrkan ska återuppbyggas genom Riksantikvarieämbetets försorg.

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

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

tressen (avsnitt 6.3) avseende plats och tillgänglighet.

Södra Råda gamla kyrka, förstörd i november 2001

6.6 Kulturmiljövård
Södra Råda
Den gamla kyrkan i Södra Råda brann i november 2001,
men var av så stort kulturhistoriskt värde att kyrkan och
den omgivande bygden 1986 gavs status som riksintresse
enligt bestämmelser som idag motsvaras av 3 kap 6 §
miljöbalken. Den knuttimrade och spånklädda kyrkan
från 1200-talet var med sina heltäckande vägg- och valvmålningar – daterade 1323 och 1494 – landets märkligaste träbyggnad vid sidan av Hedareds stavkyrka. F.n.
(2011) pågår arbete med att återuppföra kyrkan.
I området kring Södra Råda gamla kyrka ﬁnns vidare mindre byar och bebyggelsegrupper, bland annat
i anslutning till Södra Råda nya kyrka och i Norra och
Södra Torp. Byarna, med samlad gårdsbebyggelse omgiven av mindre åkrar och betesmarker, bildar en enhetlig miljö av stort kulturhistoriskt värde som är mycket
ovanlig för denna del av länet. Den öppna bygden vetter
i söder mot sjön Skagern och omges av höjdryggar med
skog. Odlingslandskapet är av ålderdomlig karaktär och
har vuxit fram under lång tid: fasta fornlämningar vittnar om att denna odlingsbygd är urgammal.

6.7 Friluftsliv
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3 kap 6 § miljöbalken
Enligt rubricerat lagrum ska mark- och vattenområden
samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän
synpunkt på grund av deras natur- eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt skyddas
mot åtgärder som påtagligt kan skada naturmiljön.
Området FR2 är en del av ett större område som huvudsakligen omfattar Brommö, Torsö och Fågelö i Mariestads kommun. Natursköna strand- och skärgårdsområden med nästan helt ostörda stränder, sandrevlar och
skyddade vikar med mycket ﬁna bad, intressant natur,
goda förutsättningar för båtsport och möjligheter till
fritt handredskapsﬁske är grunden för de värden för friluftslivet som omfattar Gullspångs kommun. Området
har även landskapsbildsmässiga värden. Området har stora potentiella värden, särskilt mot bakgrund av projekt
Laxfond-Vänern.
Värdena påverkas negativt av igenväxning med vass,
störande anläggningar av olika slag samt olämpligt lokaliserad bebyggelse. Bland andra verksamheter som
kan påverka friluftsvärdena negativt märks hamnar och
andra strandanknutna anläggningar, utsläpp av föroreningar, olämplig jakt samt ökat friluftsutnyttjande.
Området FR3 är en mindre del av ett betydligt större område som omfattar Göta kanal och Tiveden i Mariestads, Töreboda, Karlsborgs och Laxå kommuner.
Inom Gullspångs kommun omfattas Unden med tillhörande strandområden.
Enligt Naturvårdsverkets beslut 1987-12-21 hotas friluftsvärdena inom de opåverkade delarna av alla former
av ingrepp, bl.a. skogsbruksåtgärder. »Värdena påverkas
generellt negativt av bl.a. kalavverkningar i känsliga eller
frekventerade delar, omföring av lövskog till barrskog,
igenplantering eller igenväxning av hagmark eller öppen
mark, försurning av ﬁskevatten, störande anläggningar
av olika slag samt olämpligt lokaliserad eller anpassad
bebyggelse, t.ex. utan anknytning till beﬁntlig bebyggelse.«
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Riksintresse för
kulturmiljövården
Område av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap 6 § MB
Område av riksintresse för friluftslivet, främst det rörliga, enligt 4 kap 2 § MB
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4 kap 2 § miljöbalken

6.9 Övrigt

Vänern med öar och strandområden respektive »Tiveden
med områdena vid sjön Unden och sjön Viken samt området utmed Göta kanal mellan Karlsborg och Sjötorp«
omfattas även av ett förordnande enligt 4 kap miljöbalken där turismen och friluftslivets, främst det rörliga
friluftslivets, intressen ska beaktas vid bedömningen av
tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp
i miljön.

Reservat för naturgasledning

Ställningstagande

Kraftledningar

► Utöver de generella riktlinjer som gäller för riksintressen

(avsnitt 6.1) gäller att mindre öar och skär i området ska
lämnas orörda så att karaktären av i huvudsak opåverkat och oexploaterat område bevaras. Tillgängligheten till
stränder och andra attraktiva områden bibehålls, bl.a. genom vassröjning vid badstränder.
► Känsliga fågellokaler ska skyddas genom att friluftslivet kanaliseras till mindre känsliga områden.

I ÖP92 redovisas ett stamledningsreservat för framtida
distribution av naturgas som riksintresse. Området utgörs av ett 800 m brett band som ligger parallellt norr
om E20. I planen anges att »ny bebyggelse och annan exploatering som kan utgöra hinder för gasledningens anläggande och drift ej kommer att tillåtas«. Detta reservat
har aldrig fått formell status som riksintresse.

Uppgifter förekommer ibland om att stamnätet, d.v.s.
220- och 400 kV-nätet, skulle utgöra sådana anläggningar som åsyftas i 3 kap 8 § miljöbalken och att detta nät sålunda skulle utgöra ett riksintresse. Energimyndigheten
har emellertid aldrig fattat något sådant beslut, vare sig
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6.8 Områden för totalförsvaret
Sekretess
I den översiktliga planeringen måste hänsyn tas till totalförsvarets intressen. Av sekretesskäl kan dessa inte redovisas i översiktsplanens allmänna del. I de fall Försvarsmaktens intressen berörs i plan- och lovärenden sker en
särskild prövning. I vissa fall kan försvarets intressen behöva skyddas med särskilda områdesbestämmelser. Kännedom om berörda områdens belägenhet och omfattning ﬁnns hos berörda myndigheter.

Samråd
För att förhindra störningar på radioförbindelser och
andra kommunikationsanläggningar är det viktigt att
samråd genomförs med Försvarsmakten före uppförande av mast, torn, sändande antenn eller hög byggnad.
Försvarsmakten prövar eventuella telekonﬂikter för bl.a.
sändande antenner och master vars höjd överstiger 20 m.
För detta krävs koordinater med meternoggrannhet.

beträﬀande beﬁntligt ledningsnät eller planerade koncessioner. Även om nätet sålunda inte har formell status av riksintresse talar emellertid uppenbara skäl för att
hänsyn tas till nätet vid lovgivning, både vad gäller kraftledningarnas omgivningspåverkan och vikten av att
kraftdistributionen upprätthålls. Se även avsnitt 8.9.

Ställningstagande
► Med hänvisning till att gasledningsprojektet ligger i malpå-

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

Ställningstagande

riksintresse.

► För att förhindra konﬂikter i markanvändningen ska tidigt

samråd hållas med Försvarsmakten för alla byggnader och
anläggningar vars totalhöjd överstiger 20 m över mark eller
ansökningar som avser undantag från gällande detaljplanebestämmelser där åtgärdens höjd överstiger 10 m över i planen högsta tillåtna byggnadshöjd.
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