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SAMRÅDSREDOGÖRELSE   
Efter samrådsskedet  
  

PLANENS SYFTE  
Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för byggandet av bostäder samt utveckling 
av befintlig campingplats. I kommunen råder i dagsläget bostadsbrist varför detaljplanen 
är viktig. Campingplatsens område är till stor del oplanerad och planerad mark möjliggör 
ytterligare utveckling. 

PLANFÖRFARANDE  
Detaljplanen handläggs med standardförfarande (PBL 2010:900). Planförslaget ska antas 
av kommunfullmäktige.  
  
SAMRÅDSSKEDET  
Samrådshandlingar  
Plankarta med bestämmelser och beskrivning godkändes av kommunstyrelsens 
Arbetsutskott 2017-12-20 § 247  
  
Remiss  
Planförslaget har varit utsänt på remiss under tiden 2018-01-22 tom 2018-02-25. Inkomna 
skriftliga synpunkter har sammanställts och redovisas i denna samrådsredogörelse med 
planarkitektens kommentarer.  

   
Samrådsmöte  
Samrådsmöte hölls i Folkets hus, Otterbäcken 20 februari 2018. Minnesanteckningar från 
mötet bilägges samrådsredogörelsen. 
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Förändringar av planen pga. inkomna synpunkter 
Planhandlingarna uppdateras efter de nya beräknade framtida vattennivåerna i Vänern och 
bestämmelserna justeras för att omfatta all samhällsviktig infrastruktur, inkl kommunalteknisk 
försörjning. 
 
Planhandlingarna kompletteras med beskrivning av, samt motivering till, åtgärder som regleras 
med planbestämmelser för att förebygga eller minska bullerexponeringen. 
 
Planhandlingarna revideras och förtydligas gällande användningen av vattenområden. 
 
Planhandlingarna kompletteras gällande skötsel av skogsområdet.  
 
Planhandlingarna justeras gällande krav på staket/avgränsning kring campingområdet.  
 
G-området i vattenområdet tas bort efter samrådet. 
 
Planbeskrivningen kompletteras med ansvar gällande initiering och kostnader för 
fastighetsåtgärder. 
 
Plankartan kompletteras med administrativa gränser kring u-områden. 
 
Planbeskrivningen kompletteras med information gällande ledningsrätter och servitut. 
 
Fastighetsförteckningen justeras inför granskning. 
 
Plankartan justeras gällande färger, formulering av bestämmelse för punktprickad mark och 
bokstavsbeteckning för minsta fastighetsstorlek. 
 
Planhandlingarna utökas gällande beräknade trafikmängder inom planområdet och dess 
påverkan på väg 26.  
 
Planhandlingar justeras för att uppfylla reglerna i trafikföreskrifterna. 
 
Planhandlingarna kompletteras gällande dagvattenhantering och ansvar för detta. 
 
Planhandlingarna kompletteras gällande placering av garage och uthus.  
 
Planhandlingarna justeras gällande formulering kring hastighetsbegränsning inom 
planområdet.  
 
Planhandlingarna justeras så att en buffertzon med parkmark avskiljer campingområdet från 
angränsande villabebyggelse. 
 
Planbeskrivningen kompletteras med illustration.



  Detaljplan Södra Otterbäcken, Gullspångs kommun, Västra Götaland 
KS 2016/9 

REGIONALA YTTRANDEN  KOMMENTARER  

 

Planhandlingarna uppdateras efter de nya 
beräknade framtida vattennivåerna i Vänern och 
bestämmelserna justeras för att omfatta all 
samhällsviktig infrastruktur, inkl kommunalteknisk 
försörjning. 
 
Planhandlingarna kompletteras med beskrivning 
av, samt motivering till, åtgärder som regleras med 
planbestämmelser för att förebygga eller minska 
bullerexponeringen. 
 
Planhandlingarna revideras och förtydligas 
gällande vattenområden. 
 
Planhandlingarna kompletteras gällande skötsel av 
skogsområdet.  
 
Planhandlingarna justeras gällande krav på 
staket/avgränsning kring campingområdet. 
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REGIONALA YTTRANDEN  

 

G-området i vattenområdet tas bort efter samrådet. 
 
Planbeskrivningen kompletteras med ansvar 
gällande initiering och kostnader för 
fastighetsåtgärder. 
 
Plankartan kompletteras med administrativa 
gränser kring u-områden. 
 
Planbeskrivningen kompletteras med information 
gällande ledningsrätter och servitut. 
 
Fastighetsförteckningen justeras inför granskning. 
 
Plankartan justeras gällande färger, formulering av 
bestämmelse för punktprickad mark och 
bokstavsbeteckning för minsta fastighetsstorlek. 
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REGIONALA YTTRANDEN KOMMENTARER 

 

 

Planhandlingarna utökas gällande beräknade 
trafikmängder inom planområdet och dess 
påverkan på väg 26. 
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REGIONALA YTTRANDEN KOMMENTARER 

 

Planhandlingar justeras för att uppfylla reglerna i 
trafikföreskrifterna. 
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REGIONALA YTTRANDEN KOMMENTARER 

 

Yttrandet noterat. 
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KOMMUNALA YTTRANDEN KOMMENTARER 

 

Planhandlingarna kompletteras gällande 
dagvattenhantering och ansvar för detta. 
 
Planhandlingarna kompletteras gällande placering 
av garage och uthus. 
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KOMMUNALA YTTRANDEN KOMMENTARER 

 

Planhandlingarna justeras gällande formulering 
kring hastighetsbegränsning inom planområdet. 
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ÖVRIGA YTTRANDEN KOMMENTARER 

 
 

Noterat. 
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ÖVRIGA YTTRANDEN KOMMENTARER 

 

Noterat 

ÖVRIGA YTTRANDEN KOMMENTARER 

 

Noterat. 
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ÖVRIGA YTTRANDEN KOMMENTARER 

 

Synpunkten noteras. Badplatsens underhåll är dock 
inte kopplat till planarbetet. 

ÖVRIGA YTTRANDEN KOMMENTARER 

 

Synpunkten noteras. 
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ÖVRIGA YTTRANDEN  

 

Planhandlingarna justeras så att en buffertzon med 
parkmark avskiljer campingområdet från 
angränsande villabebyggelse. 
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ÖVRIGA YTTRANDEN KOMMENTARER 

 

Planhandlingarna justeras så att en buffertzon med 
parkmark avskiljer campingområdet från 
angränsande villabebyggelse. 

ÖVRIGA YTTRANDEN KOMMENTARER 

 

Noteras. 
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ÖVRIGA YTTRANDEN KOMMENTARER 

 

Synpunkten noteras. Det aktuella planförslaget 
påverkar inte möjligheterna negativt gällande en 
utökad dragning av VA-nätet, men det är inte heller 
en fråga som avses lyftas in i detaljplanen. 
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ÖVRIGA YTTRANDEN KOMMENTARER 

 

Planhandlingarna justeras så att en buffertzon med 
parkmark avskiljer campingområdet från 
angränsande villabebyggelse. 
 
Befintlig vägtrafikskyltning är inte en fråga som 
innefattas av arbetet med förslag på ny detaljplan. 
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ÖVRIGA YTTRANDEN KOMMENTARER 

 

Planhandlingarna kompletteras gällande skötsel av 
skogsområdet.  
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Minnesanteckningar 
Samrådsmöte 2018-02-20 Folkets hus, Otterbäcken. 

Synpunkter under mötet: 

Parkeringsytan i nordöst anses vara för stor och komma för nära angränsande 
villatomter. 

Naturmarken mellan det föreslagna bostadsområdet och Vänern måste skötas. Hur 
ska detta regleras och vem ansvarar för skötseln? 

Strandskyddets omfattning? 

Kommer planområdet att skyddas från buller från väg 26? 

Planhandlingarna bör kompletteras med illustration av möjlig fastighetsindelning för 
att tydliggöra hur många bostadsfastigheter som kan bli aktuella utifrån 
begränsningen av minsta fastighetsstorlek. 

 

KOMMENTAR 

Parkeringsytan i nordöst begränsas. 

Planbeskrivningen utökas gällande skötsel av naturområdet. 

Planbeskrivningen innehåller beskrivning av strandskyddet. 

Planbeskrivningen kompletteras gällande buller. 

Planbeskrivningen kompletteras med illustration. 


	PLANENS SYFTE
	PLANFÖRFARANDE
	Minnesanteckningar

