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Planens syfte och huvuddrag  
En detaljplan visar en samlad bild av ett områdes markanvändning och hur miljön avses att förändras 

eller bevaras.  

Planområdet är idag redan ianspråktaget för den markanvändning denna detaljplan syftar till, men 

enbart tidsbegränsade eller inga bygglov har kunnat lämnas. För att möjliggöra en utveckling av 

området som turistmål och rekreationsområde behöver området därför detaljplaneläggas. 

Planen syftar även till att möjliggöra att den husbilsuppställningsplats som finns inom planområdet 

kan utvecklas. Mark som inte tidigare varit planlagd kommer ingå i planområdet och främst 

planläggas för park.  

I och med denna detaljplan upphör tidigare detaljplaner över området, se nedan under tidigare 

ställningstaganden.  

Planförfarande  
Detaljplanen handläggs enligt PBL i sin nya lydelse och med standardförfarande.  

Plandata  

Planområdet ligger norr om centrala Gullspång, inom den kommunala fastigheten Gullspång 1:8. Den 

norra gränsen av planområdet utgörs av Gullspångsälven, i öster avgränsas planområdet i huvudsak 

av Storgatan mot söder av befintlig bebyggelse och i väster av naturområde.  

 
Figur 1. Planområdet inom rosastreckad gräns. 

Området omfattar hela Göta Holmes parkområde med angränsande vattenområde, sammanlagt 

cirka 6 hektar.  
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Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken (MB)  
Gullspångsälven utgör ett särskilt värdefullt vatten som dessutom är Natura 2000-skyddat och utgör 

naturreservat. Stora delar av planområdet utgör riksintresse för naturvård och det rörliga friluftslivet 

enligt miljöbalken kap 3 och 4. Gullspångsälven utgör även riksintresse för yrkesfiske enligt 3 kap 5 § 

MB.  

Planens förslag bedöms samverka med de intentioner som ligger bakom riksintressena, vilket för 

landområdet i första hand handlar om natur och friluftsliv. Förslaget främjar detta från allmän 

synpunkt genom att detaljplanen utformas på ett sådant sätt att bebyggelsen inte kommer närmare 

stranden samtidigt som den tillgodoser det allmännas behov av park-, lek- och rekreationsyta. 

Behovsbedömning av detaljplan 
I förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar föreskrivs att alla detaljplaner ska innehålla en 

bedömning om planens genomförande kan orsaka betydande miljöpåverkan. En behovsbedömning 

har upprättats och samråtts med Länsstyrelsen. Vattenområdet i planförslaget lämnas som öppet 

vattenområde. Den samlade bedömningen är att planförslaget inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan och en MKB behöver därför inte upprättas.  

Följande aspekter ska särskilt belysas i planarbetet 

 Förorenad mark  

 Transporter med farligt gods  

 Klimat- och översvämningsrisk  

 Påverkan på Natura 2000-område samt naturreservat för Gullspångsälven 

Tidigare ställningstaganden som berör området  
Översiktliga planer  
I översiktsplanen Vision 2020 från 2011 beskrivs hur området runt Göta Holme bör planläggas för att 

anpassa området till de Natura 2000-skydd som antagits för Gullspångsälven.  

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden  
Inom planområdet gäller följande detaljplaner:  

Stadsplan för Gullspångs municipalsamhälle, 1940 - Användningen anges som park, plantering eller 

folkpark. Stadsplanen ändrades sedan 1976 till att redovisa området som park, plantering och gata. 

De delar som avsåg gata samt vattenområde och parkmark norr om den utlagda gatan upphävdes 

1978 och är därmed inte i dag detaljplanelagda.  

Stadsplanen för kvarteret Elektro, 1976 - De östra delarna av planområdet regleras av stadsplanen 

där ändamålet för markanvändning avsett park och allmän gata. Till skillnad mot stadsplanen som 

senare upphävdes har stadsplanen för kvarter Elektro aldrig ändrats utan gäller oförändrad för denna 

del av planområdet.  
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Figur 2. Utdrag ur plankarta tillhörande stadsplan från 1976. 

Kommunala beslut i övrigt  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-09-23 § 208 att uppdra åt kommunförvaltningen 

att påbörja ett detaljplanearbete för den del av Gullspång 1:8 som utgörs av Göta Holme. Detta för 

att möjliggöra korttidsuppställning av husbilar samt park och rekreation.  

En gestaltningsplan togs fram av Gullspångs kommun i samverkan med områdesgruppen 2013. Syftet 

var att skapa ett underlag för Göta Holmes utveckling. Målen som sattes upp var att: 

- Skapa ett attraktivt område för besökare och invånare 

- Skapa ett grönområde med tilltalande utformning  

- Främja besöksnäringen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-10-19 § 191 att ställa ut förslaget för samråd. 

Områdesbestämmelser och förordnanden (strandskydd, biotopskydd och 
naturreservat) 
Natura 2000 och Gullspångsälvens naturreservat  

Gullspångsälven är ett Natura 2000-område och år 2006 inrättades ett naturreservat i syfte att 

skydda och återskapa trädridåer samt lek- och uppväxtmiljöer för Gullspångslaxen och 

Gullspångsöringen. En förvaltningsplan och ansvarig grupp finns utsedd för skötseln.  

Planförslagets påverkan på Natura 2000-området samt Gullspångsälvens naturreservat beskrivs 

nedan under rubriken Konsekvenser av planens genomförande – påverkan på Natura 2000 för 

Gullspångsälven. 

Strandskydd 

Strandskyddets syfte är att säkerställa både den biologiska mångfalden samt allmänhetens tillträde 

till strandzonen. Delar av planområdet omfattas inte av någon detaljplan och berörs därför av 

strandskyddsbestämmelserna. För den del av planområdet som omfattas av befintliga detaljplaner 

gäller att ny prövning ska ske vid ny planläggning. Om ny bebyggelse ska kunna beviljas måste 

strandskyddet prövas. Kommunen har för avsikt att upphäva delar av strandskyddet. Motivering för 

detta redovisas i avsnitt Mark och natur. För att kunna upphäva strandskyddet i en detaljplan måste 
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det finnas särskilda skäl enligt 7 kap 18 c-d § miljöbalken. Kring Gullspångsälven gäller strandskydd på 

100 meter.  

Riksintressen 
Planområdet berörs av riksintressen för naturvården, det rörliga friluftslivet och yrkesfiske i Vänern. 

Riksväg 26 angränsar till planområdet och den utgör riksintresse för kommunikation. Planförslaget 

berör riksintresseområdena geografiskt men föreslagen utveckling bedöms inte stå i konflikt med 

dessa eller på ett påtagligt sätt påverka dem negativt.  

Planförslaget 
I denna planbeskrivning finns planbestämmelser med i löpande text för att guida läsaren. Dessa 

markeras med [Exempel]. 

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser  

 
Planområdets karaktär och koppling till omgivningarna  

Omgivande bebyggelse är av varierande karaktär. Direkt angränsande finns bostadshus med olika 

höjd, färg och materialval. Dessutom en brandstation med tillhörande garage, samlingslokalen Arfen 

samt pensionatet som ligger närmast Storgatan i östra delen av planområdet.  

Planområdet ligger centralt i Gullspång. Kommersiell service, bland annat en dagligvarubutik, finns 

vid torget. Avståndet till centrum och busstation är 100-200 meter.  

Mark och natur  

Göta Holme består av stora öppna gräsytor, en anlagd grusplan samt några områden med mer 

vegetation och naturkaraktär. De större och äldre träden markerar områdena för de ursprungliga 

holmarna innan området fylldes ut och fick dagens utseende. Dessa träd ska bevaras i möjligaste 

mån, bestämmelse om detta införs på plankartan [PARK1]. Detta innebär att marklov krävs för att 

fälla träd.  

Markens beskaffenhet  

Marken består i huvudsak av sand och morän. Delar av Göta Holme är uppfyllt av massor från gamla 

GEA-verken söder om Storgatan, i dessa massor bör gräv- och schaktningsarbeten undvikas. Se mer 

under avsnittet Förorenad mark.  

Strandskydd  

Större delen av planområdet omfattas av strandskyddet för Gullspångsälven, 100 meter. 

Detaljplanen reglerar i första hand befintlig markanvändning men möjliggör för en mer reglerad 

användning i form av ställplatser och utbyggnad av servicebyggnader. För vattenområdet [W], 

parkmark [PARK] och [PARK1] fortsätter strandskyddet att gälla.  

För upphävande av strandskydd i en detaljplan förutsätts att det finns särskilda skäl (7 kap. 18 c-d §§ 

MB). De särskilda skäl som får beaktas vid prövning om upphävande av, eller dispens från 

strandskyddet avser:  

1. redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,  

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 

området närmast strandlinjen,  

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 

tillgodoses utanför området,  

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 

utanför området,  
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5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 

tillgodoses utanför området, eller  

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse 

Kommunen anser att det särskilda skäl som föreligger för upphävande av strandskydd inom 

rubricerad detaljplan hänvisar till 7 kap. 18 c-d §§ MB p.4 och p.5. Upphävande av strandskyddet 

avser användningen inom kvartersmark parkering [P], bollplan [bollplan] och gata [GATA]. Men även 

allmänplatsmark för markanvändning service [service], lekplats [lek] och scen [scen] avses 

strandskyddet upphävas. Bedömningen görs att ett upphävande behövs för att kunna utvidga en 

pågående verksamhet för [P], [bollplan], [service], [lek] och [scen] och att utvidgningen inte kan ske 

utanför planområdet enligt p.4. Samt att området redan är ianspråktaget på ett sätt som gör att det 

saknar betydelse för strandskyddets syfte.  

Genom den nya planen avses strandskyddet att åter upphävas för kvartersmarken för parkering [P], 

bollplanen [bollplan] och [GATA]. Det norra området för kvartersmark samt delar av de två andra 

områdena ligger inom strandskyddet. Särskilt skäl anges att området redan har tagits i anspråk över 

tid på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte, detaljplanen möjliggör 

därmed att närmare kunna reglera uppställningen av fordon med avsikt att inte inskränka på 

allmänhetens tillgång till vattnet. 

Serviceområdet [service] är delvis redan utbyggt i likhet med lekområdet [lek] och är därmed 

ianspråktaget. Att utöka det serviceutbud som skulle kunna erbjudas i form av bland annat toaletter 

bidrar till att stärka Göta holme som ett rekreationsområde och besöksmål. En mindre del av 

området avsett för service ligger utanför strandskyddet.  

Även scenområdet [scen] är redan ianspråktaget och utgör ett välkomnande inslag i parkmiljön. Här 

ordnas evenemang som drar folk till parken och gör att området ges möjlighet att nyttjas på 

ytterligare sätt.  

Detaljplanens utformning gynnar det rörliga friluftslivet som är ett angeläget intresse och på så sätt 

uppfylls även ett av syftena med strandskyddet; att trygga allmänhetens åtkomst till vattnet. 

Fritid och rekreation  

Göta Holme har tidigare varit en festplats med dansbana och scen. Området har stora gräsbevuxna 

ytor och delar med mer naturkaraktär. Platsen utgör ett omtyckt område för promenader och 

aktiviteter. Lekplatsen lockar många barnfamiljer. Parken med scen används vid tillfällen som 

laxdagarna och andra evenemang. I området nordväst om scenen finns mer växtlighet och ordnade 

grillplatser för besökare. Det går belysta gångstråk genom Göta Holme, främst i öst-västlig riktning 

men även nord-sydlig från Prästgatan. Längs med gångstråken finns lusthus.  
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Figur 3. Befintliga servicebyggnader, grillplats och lusthus längs med ett gångstråk.  

 

Figur 4. Lekplatsen på Göta Holme 

Den grusade bollplanen [bollplan] i södra delen av planområdet är för tillfället delad i två områden. 

Det ena används som ställplats och parkering [P] för besökare och det andra området som 

fotbollsplan. I Gullspång finns gräsplaner som fotbollsklubben har och använder i första hand. Planen 

möjliggör att hela grusplanen tas i anspråk vid behov som parkeringsyta men det är inte aktuellt i 

dagsläget. Bollplanen ska fortsatt vara grusad för att fylla en funktion för aktiviteter och evenemang.  

Vattenområden  

Norra delen av planområdet utgörs av Gullspångsälven. Området ska fortsatt vara öppet 

vattenområde [W].  

Fornlämningar  

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Om fornlämningar påträffas, föreligger 

anmälningsplikt enligt fornminneslagen. Anmälan görs till Länsstyrelsen.  
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Gator och trafik 

Göta Holme nås med bil från Parkgatan i västra delen av planområdet. Storgatan angränsar området i 

öster. Ingen biltrafik tillåts på stora delar av Göta Holme, avspärrningar i form av större stenblock 

finns sedan tidigare.  

Gatunät, gång- och cykeltrafik  

Flertalet grusade gångvägar [GATA] finns genom området. Bland annat förbi befintlig lekplats. Inga 

separata cykelvägar finns. Tillfart till området sker via Parkgatan. Större stenar blockerar 

motorfordon från att fortsätta in i parkområdet, dessa kan behöva flyttas närmare parkeringsytorna 

för att bättre fylla sin funktion.  

Parkering 

Nuvarande grusyta öster om infarten från Parkgatan föreslås fortsatt vara grusad. En del av 

parkeringsområdet kan förses med el-anslutning. Befintlig belysning finns för hela den grusade 

planen.  

Behovet av parkeringsplatser för främst husbilar varierar väldigt under året och från år till år. Vissa 

sommardagar och stora helger kommer många besökare medan det under vinterhalvåret inte finns 

samma behov. Kommunen har därför strävat efter att så långt som möjligt dubbelutnyttja den 

befintliga grusplanen som ibland används som fotbollsplan och evenemangsyta. Främst används den 

för fotbollens behov när befintliga gräsplaner i Gullspång inte kan nyttjas och för spontanidrott. Ytan 

ska därför fortsatt vara grusbelagd. Som ett första steg kommer inte hela grusplanen att användas 

för parkering, för närvarande finns det en avgränsning ungefär på mitten av planen och denna är 

tänkt att ligga kvar tills andra behov visar sig. Ett alternativ är en flyttbar gräns för att anpassa ytan 

vid större besöksdagar, utan att parkeringen hamnar för nära intilliggande verksamheter. 

I den södra delen av området föreslås en mindre parkering för att separera husbilstrafik från andra 

besökare för att öka tillgängligheten och säkerheten ytterligare.  
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Tillgänglighet 
Människor med olika typer av funktionsnedsättning och ålder ska ha möjlighet att vara fullt delaktiga 

i samhällslivet vilket måste beaktas vid nybyggnation och utvecklandet av områden. Ytor ska göras 

tillgängliga, trygga och användbara för alla grupper av människor så långt det är möjligt. Detta gäller 

både fysisk och psykisk tillgänglighet, allt från den faktiska framkomligheten till sådant som kan 

orsaka känslan av otrygghet såsom bristande belysning eller skötsel. Handikapparkeringsplatser i 

anslutning till området ska finnas i lämplig omfattning.  

Göta Holme är mestadels plant, även om det i områdets östra del är något mer kuperat. Grusvägarna 

som finns och ska bevaras är hårt packade. De stationära service- och facilitetsbyggnader som ska 

uppföras ska vara tillgänglighetsanpassade.  

Kollektivtrafik 

Gullspångs busstation är belägen vid Storgatan ett kvarter söder om planområdet.  

Teknisk försörjning  
Planområdet är anslutet till kommunalt vatten och spillvatten. Ny bebyggelse kan anslutas till 

befintligt nät.  

Vid behov ska dagvatten från parkeringsytor och andra hårdgjorda ytor renas innan det släpps ut i 

kommunens anläggning. För att minska uppkomsten av dagvatten ska det eftersträvas att så små 

Figur 5. Illustration över hur ställsplatsområdet för husbilar kan se ut. De skuggade områdena är ingår i ställplatsområdet 
och kan möjliggöra fler platser. 
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ytor som möjligt hårdgörs. Till de områden som eventuellt hårdgörs ska genomsläppliga material 

användas. 

Risker och störningar 
Gullspångs kommun har tillsammans med Mariestad och Töreboda undersökt flera miljömål och 

sammanställt en miljöbild för de tre kommunerna under 2016. 

Flera av mätningarna gjorda för luftkvalitén visar på att utsläppen minskar och att halterna av 

skadliga ämnen sjunkit sedan mätningarna började.  

Mätningar för vattenkvalitén i Gullspångsälven görs regelbundet. Halterna av ammonium håller sig 

under gällande miljökvalitetsnorm för laxfiskvatten och det syns en svagt nedåtgående trend mellan 

åren 1994-2014. Kvävehalterna är måttliga och ser ut att ha minskat sedan slutet av 90-talet. 

Gullspångsälven klassas som kraftigt modifierad på grund av vattenkraften. Vattnet har måttlig 

ekologisk potential och god kemisk status. Gullspångsälven har bra värden vad gäller pH, detta beror 

bland annat på kalkning i de övre delarna av vattensystemet.  

Transporter med farligt gods  

Länsstyrelserna i Skåne, Stockholms samt Västra Götalands läns gemensamma dokument 

Riskhantering i detaljplaneprocessen anger att riskhanteringsprocessen bör beaktas vid 

markanvändning intill transportleder för farligt gods. Det rekommenderas att risker inom 150 meter 

från farligt godsled beaktas i detaljplaneprocesser. En översiktlig zonindelning för lämplig 

markanvändning presenteras i dokumentet. Zonindelningen har inga fasta gränser utan riskbilden för 

det aktuella planområdet är avgörande för markanvändningens placering.  

  

Figur 6. Zonindelning för markanvändning intill transportled för farligt gods enligt skriften Riskhantering i 
detaljplaneprocessen från Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län (2006) 
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Riksväg 26 är ett riksintresse och ingår i det nationella stamvägnätet och är klassad som primär 

transportväg för farligt gods. Bron som ligger intill föreslaget planområde har en 

hastighetsbegränsning om 90km/h. Trafikmängden uppmättes i början av 2015 på riksväg 26 förbi 

planområdet uppmättes till 3316 fordon per dygn, av denna mängd var 795 lastbilar. Farligt gods är 

ämnen och produkter som har sådana farliga egenskaper att de kan skada människor och miljö vid en 

olycka eller felaktig hantering vid transport och lagring.  

Transportering av farligt gods ska ske enligt de lagar och förordningar som gäller, bland annat ställs 

tekniska krav på behållare som används. Behållarna i sig utgör en teknisk riskreducerande barriär. 

Utsläpp av farligt gods kan därför ske främst i samband med till exempel avkörning eller kollision. 

Sannolikheten för ett utsläpp av farligt gods är låg men på grund av den betydande trafikmängden på 

riksväg 26, inte försumbar.  

Vid ett utsläpp av brandfarlig vätska kan människor i närheten av utsläppet skadas allvarligt eller 

omkomma om utsläppet antänder. Vissa brandfarliga vätskor har stor benägenhet att antända och 

det är därför viktigt att begränsa spridningen av vätskan vid ett utsläpp. Bortsett från vägslänten är 

marken mellan riksväg 26 och planområdet flack. Marken är bevuxen med gräs, träd och buskar 

vilket har en god förmåga att ta upp och begränsa spridning av vätskor såsom bensin och diesel. 

Detta är inte ett område som utgör en naturlig del av parkområdet, risken för att en människa skulle 

skadas är därför låg då få vistas i direkt anslutning till vägområdet. Idag används dock intilliggande 

grönytor som övernattningsplats, något som kommer att ändras i detaljplanen vilket medför att 

området används på ett säkrare sätt. I och med upprättande av ställplatser blir närmaste 

övernattningsplats cirka 60 meter från riksväg 26.  

Planområdet möjliggör ändamålen natur, park och parkering. Med rekreation såsom lek- och 

aktivitetsytor. Befintliga byggnader är i servicesyfte som exempelvis toaletter men det finns även 

tekniska anläggningar. Inga bostäder avses byggas inom planområdet. Markanvändningen är förenlig 

med den zonindelningskarta som Länsstyrelsen presenterar i sin rapport. För att inte öka risken för 

spridning vid en olycka är det viktigt att marken intill vägområdet inte hårdgörs. I dagsläget är den 

gräs- och skogbevuxen och planlagd för naturmark. Ändras användningen i framtiden och området 

istället beläggs med hårdgjorda ytor (exempelvis asfalt som har dålig genomsläpplighet) är det viktigt 

att åtgärder vidtas som förhindrar spridningen av vätskor. De föreslagna parkeringsytor som ligger 

närmast riksväg 26 får endast hårdgöras med genomsläppligt material [n], delvis på grund av 

spridningsrisken vid en eventuell olycka.  

Förorenad mark  

Statens geologiska institut (SGI) genomförde på uppdrag av Gullspångs kommun en förenklad 

riskbedömning för fyra delområden i Gullspång, varav Göta Holme var ett sådant område (Förenklad 

riskbedömning på f d Gullspångs Elektrokemiska ABs område, Göta Holme, Koltorpet och gamla 

Inloppskanalen i Gullspång, 2003).  

Söder om Storgatan som angränsar planområdets östra del ligger det gamla industriområdet där 

Gullspångs Elektrokemiska AB (GEAB) bedrev verksamhet 1909-1985. Under dessa år producerades 

främst ferrosilica men även andra tungmetaller. Efter GEAB lade ner verksamheten har andra aktörer 

bedrivit liknande verksamhet på området men i betydligt mindre skala, först aluminiumsmältning och 

senare framställning av magnetitanoder. Idag finns ingen sådan produktion på området.  

Produktionen från GEAB medförde restprodukter i form av slagg. Dessa massor har använts för att 

fylla ut Göta Holme till det markområde som finns idag. Tidigare bestod Göta Holme av tre holmar; 

Göta Holme, Lilla Holmen och Yttre Holmen (figur 8).  
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Figur 7. Schematisk bild över Göta Holme innan utfyllnad skedde, från SGI:s rapport 

Inom planområdet togs det slaggprover från två provgropar i samband med SIG:s rapport. 

Jordprover, annat material än slagg, togs i en punkt. Slaggen är täckt av jord med ett täcke av gräs. 

Vid den miljötekniska undersökningen (2017) togs det 11 provgropar varav 8 påvisade förekomst av 

slagg. 

I SGI:s rapport bedöms slaggen utgöra en låg risk för människor som vistas i området. Bedömningen 

grundas på de exponeringsvägar som antas i riktvärdesmodellen (direkt intag av jord, hudkontakt 

med förorenad jord, inandning av damm samt inandning av ångor inomhus) till stor del hindras 

genom att området är täckt av vegetation.  

Risken för påverkan på jordens ekologiska funktioner kan inte bedömas då skyddsvärdet på jorden 

ses som måttligt eftersom det är ett skapat område utan speciellt skyddsvärda ekosystem.  

Slaggen som ligger under högsta grundvattenytan är i mycket högre grad exponerad för utlakning än 

den slagg som ligger ovan grundvattenytan på grund av skillnaden i vattengenomströmning. Ovan 

grundvattenytan är vattengenomströmningen beroende på infiltrerande nederbörd. Kraftverkets 

vattenreglering medför att transportmöjligheterna från ämnen i slaggen ut i Gullspångsälven är stora.  

Utströmningen av dagvatten har mätts inom en punkt på planområdet. Här fanns en tydlig 

utströmning av grundvatten från fyllnadsmassorna till älven men utspädning av vatten sker i 

betydligt högre grad och med snabbare tidsförlopp än uppströms i den gamla utloppskanalen. 

Preliminära beräkningar som gjordes i SGI:s rapport tyder på låga halter i Gullspångsälven. 

Sammanfattningsvis bedömdes slaggen ej utgöra ett akut bekymmer.  

Åtgärdsrapporten (2017) menar på att slaggen som använts som utfyllnad kommer sannolikt att ligga 

kvar på Göta Holme under mycket lång tid. Där av behöver även skyddsåtgärder vidhållas under 

mycket lång tid om samma markanvändning vidmakthållas. Som nämnts ovan är sanering i den 

meningen att all slagg avlägsnas från området komplicerad och förenat med svårigheter. Det bedöms 
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i detta läge som mer lämpligt att genomföra andra skyddsåtgärder för att uppnå en riskreduktion 

som leder till att riskerna för vistelse på området är acceptabla. 

Markarbete inom planområdet 

Planområdet möjliggör ändamålen natur, park och parkering. Med rekreation såsom lek- och 

aktivitetsytor. Det är dessa ytor som bedöms vara de största exponeringstillfällena för människor. 

Både lekytor och bollplan består av ditfraktat material, någon grävning som rubbat det skyddande 

jordtäcket har inte skett. Byggnader som finns är i servicesyfte som exempelvis toaletter men även 

tekniska anläggningar. Inga bostäder avses byggas inom planområdet. Ingen odling eller 

dricksvattenuttag kommer att tillåtas i detaljplanen. Servicebyggnaderna samt scen ligger inom ett 

område där slagg inte användes för utfyllnad. Det är fortsatt viktigt att markens övre jordlager inte 

rubbas mer än nödvändigt och att vegetationstäcket bevaras. Vidare anläggningar bör uppföras med 

en grundläggning över marknivå och grävning ska i möjligaste mån undvikas.  

Den miljötekniska undersökningen (2017) och Åtgärdsrapporten (2017) som framtagits har i syfte att 

vidta säkerhetsåtgärder vid Göta Holme för att människor skall kunna vistas på området utan att 

exponeras för föroreningar som kan ha negativ påverkan på människors hälsa. Det är idag okänt hur 

stora mängder slagg som deponerats inom området. 

Mulljordens ursprung, som skall utgöra skyddsskikt, är ej känt. Därav kan det ej uteslutas att vissa 

funna föroreningar i mulljorden inte kommer från slaggen. Att avlägsna all slagg bedöms i dagsläget 

som mycket svårt att genomföra och orimligt sett till de risker som förekommer och den kostnad det 

skulle medföra. Schakt för sanering i området både under och över grundvattenytan medför en ökad 

risk för spridning av föroreningar till grundvattnet, närområdet och Gullspångsälven. Dammavgång 

och inandning av damm ökar också vid schakt i slaggmassorna. Slaggen bedöms utgöra låg risk för 

människors hälsa om erforderligt skyddsskikt finns. Exponeringen bedöms inom campingområdet 

som låg. Risken bedöms också som relativt låg inom grönområdet. Det skall dock observeras att det 

ställvis förekommer ytlig slagg i grönområdet. Risken bedöms vara markant högre där lekplatsen är 

belägen. Åtgärder för att minska exponeringen kommer därmed att vidtas. Det slagg och de 

föroreningar den medför kommer att finnas inom området under mycket lång tid. Därmed ska 

vidtagna skyddsåtgärder fungera under mycket lång tid. 

Den samlade bedömningen visar på att en fullgod skyddstäckning krävs inom lekplatsområdet för att 

förhindra att barn och vuxna besökande exponeras. Ställvis bör skyddstäckningen förbättras. De 

platser där metallhällar och slagg finns i dagen bör övertäckas med fyllnadsmaterial, mulljord och ett 

vegetationslager anläggas. Periodisk besiktning av områdets beskaffenhet bör göras med lämpligt 

intervall, såsom en gång per år. Skyddstäckningens funktion på lekplatsen och fotbollsplan bör 

kontrolleras okulärt. Skador på skyddstäckningarna kan exempelvis uppstå vid plogarbeten vintertid. 

Odling av ätbara växter ska ej ske inom de utfyllda områdena på Göta Holme.  

Vid markarbeten såsom ledningsschakter, planteringar och parkskötsel bör grävarbeten företas med 

försiktighet om risk finns att slagg påträffas. Om överskottsmassor såsom mulljord uppstår efter ett 

markarbete bör dessa provtas och skickas på analys för att bedöma lämpligt omhändertagande. Om 

slagg schaktas upp skall denna transporteras till anläggning med tillstånd att ta emot den typen av 

avfall. 

Markarbeten inom planområdet ska föregås av en anmälan till kommunens miljöenhet avseende 

schakt i förorenade massor där de planerade markarbetena beskrivs. Överskottsmassor provtas och 

tas om hand av godkänd mottagningsanläggning, massor med halter understigande riktvärdet 

föreslås kunna återanvändas inom planområdet. Till största delen kommer områdets användning och 

funktioner motsvara mindre känslig markanvändning.  
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Översvämning  

Planområdet omfattar delar av Gullspångsälven. Området sluttar svagt i nordlig riktning mot 

Gullspångsälven.   

En uppdatering av översvämningskarteringen för Gullspångsälven har gjorts 2016 av Sweco på 

uppdrag av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Översvämningskartering utmed 

Gullspångsälven och Svartälven, Rapport nr 46, 20016-02-26). Rapporten visar på beräknade 

vattennivåer för ett förväntat klimat år 2098 (100-årsflöde). Karteringen visar att delar av 

planområdet kan drabbas av översvämningar och påverkas av framtida förhöjda vattennivåer.  

 

 

Figur 8. 100-årsflöde enligt översvämningskarteringen för Gullspångsälven, RH 2000, planområdet markerat i svart.  

Inom planområdet varken finns eller planeras för bostäder eller annan byggnation som är särskilt 

viktig för samhällsservicen.  

Konsekvenser av planens genomförande  
När detaljplanen vinner laga kraft ersätts den nuvarande detaljplanen. Planen upprättas i enlighet 

med översiktsplanen för Gullspång kommun Vision 2020.  

Konsekvenser för fastighetsägare samt andra sakägare 

Detaljplanens genomförande förväntas inte innebära några märkbara förändringar för 

fastighetsägaren inom planområdet eller andra berörda. 

Konsekvenser för Natura 2000 och naturreservat för Gullspångsälven. 

I samband med att naturreservatet bildades år 2006 antogs en skötselplan och en förvaltningsgrupp 

utsågs. I denna grupp ingår representanter från bland annat kommunen och Länsstyrelsen. Syftet 

med reservaten är att skydda och återskapa trädridåer, dessa bidrar till skugga och därigenom bidra 

till bättre lekmiljöer för fisken. I detaljplanen införs lovplikt på att fälla träd vilket bidrar till att 

trädfällning endast sker om träden utgör fara för person. Träd som fälls ska ersättas genom 

återplantering. Marken intill vattenlinjen är klassad som parkmark [PARK1], detta område kräver inte 

lika stor parkskötsel som övriga delar av Göta Holme.  
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Inom Göta Holme har informationstavlor satts upp för att informera och förhindra att fiske sker i 

älven. Den föreslagna utvecklingen av parken som besöksmål förväntas leda till att fler vistas i 

området vilket försvårar för eventuellt tjuvfiske.  

Grundvattenytan i området tros ha samma nivå som Gullspångsälven. Mulljorden, där höga halter av 

metaller påträffats, kommer därav ej i kontakt med grundvatten. Dock förekommer nivåskillnader i 

älven på grund av kraftverket som är beläget uppströms, vilket troligen har påverkat förekomst av 

lösta ämnen samt transport av partiklar i den mättade zonen från Göta holme till Gullspångsälven. 

Förekommande vegetationslager minskar den spridning som kan ske genom erosion och till viss del 

även genom ytvattentransport. Analysresultaten från skaktestet antyder att utlakningen är låg, men 

utlakning och påföljande transport med ytvatten kan ej uteslutas. Ytvattnet kan också övergå till 

grundvatten. De flesta metaller binder starkt till humus, vilket kan förklara en del av de höga halterna 

i mulljorden. För att förhindra att sediment med mera hamnar i älven ska grävning och 

schaktningsarbeten undvikas. Grundläggning bör ske över befintlig markyta för att inte störa 

jordlagren som skyddar och binder slaggmassorna.  

I kommunens översiktsplan från 2011 bedöms diverse åtgärder i eller i anslutning till Gullspångsälven 

ha negativ påverkan på naturvärdena inom Natura 2000-området och naturreservat. I och med att 

Göta Holme planläggs stärks skyddet för Gullspångsälven på så sätt att strandzonen och träden ska 

lämnas intakt. Gullspångsälven är ett naturreservat sen 2006. Ytterligare ett syfte med detaljplanen 

är att stärka områdets attraktivitet som besöksmål, detta antas ha en positiv effekt även för besöken 

till naturreservatet.  

Området i direkt närhet av älven berörs inte direkt av något intrång till följd av planförslaget. 

Kommunen har inte för avsikt att förändra området som omfattas av Natura 2000 samt att 

helhetsintrycket bevaras, varför kommunen menar att det inte krävs någon Natura 2000-prövning 

samt varför en MKB inte upprättats. Skulle eventuella åtgärder ändå behöva komma till stånd anmäls 

vattenverksamhet hos länsstyrelsen. 

Trafik 

I och med planens genomförande kommer parkeringsrutor att märkas upp och struktureras i enlighet 

med trafikföreskrifter. Byggnation av fler servicebyggnader kan leda till en något ökad mängd 

besökande fordon men då dessa anvisas till särskilda platser och resterande del av parken stängs av 

för fordonstrafik leder planen till en förbättring i trafikmiljön.  

Några av de planerade ställplatserna ligger på grönytor. Dessa används redan idag till samma 

ändamål. För att inte ytorna ska bli förstörda av tunga fordon kan det bli aktuellt att hårdgöra dem i 

något slags genomsläppligt material. Detta är en påverkan på grönytorna som syftar till att bevara 

”utseendet” samtidigt som deras miljöfunktion bibehålls.  

Med nya servicebyggnader och ställplatser är förhoppningen att antalet besökare till Göta Holme ska 

öka. Mer liv och rörelse i området skapar en känsla av en plats som används och uppskattas samtidigt 

som den känns tryggare. Tillgängligheten är idag god och kommande förändringar är tänkta att 

förbättra den ytterligare vilket gör att fler kan ta del av större delar av parken än idag.    

Detaljplanens genomförande  
En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 

fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt 

genomförande av detaljplanen.  
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Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår 

istället av plankartan och planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen förtydligar 

detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt.  

Organisatoriska frågor 
Tidplan 

- Samråd: Hösten 2016 

- Granskning: Vår 2018 

- Antagande: Vår/Sommar 2018 

- Laga kraft: Sommar 2018 

Administrativa frågor  
En detaljplan ska förses med en genomförandetid på minst fem och högst femton år. 

Genomförandetiden för detaljplanen är 15 år räknat från den dag då planen vunnit laga kraft. Under 

genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen. Efter 

genomförandetidens slut gäller planen till dess att den ändras eller upphävs.  

Med huvudmannaskap avses bland annat ansvaret för iordningsställande och underhåll av allmän 

platsmark inom planområdet. För detaljplanen är det kommunalt huvudmannaskap.  

Ingen planavgift tas ut vid ny- och tillbyggnad inom planområdet.  

Ansvarsfördelning  
Kommunen ansvarar för utbyggnad och skötsel av den allmänna marken. 

Tekniska frågor  
 Planområdet är anslutet till kommunalt vatten och spillvatten. Ny bebyggelse kan anslutas till 

befintligt nät.  

 Parkering – Utöver ställplatsområdet föreslås ytterligare en parkering för besökare med 

tillhörande handikapparkering.  

 Belysa serviceområdet och knyta samman belysningen med gångstråket. 

Fastighetsrättsliga frågor  
Med fastighetsbildning avses bland annat nybildning av fastigheter, ändringar av fastighetsgränser, 

inrättande av gemensamhetsanläggningar och upplåtelse av servitutsrättigheter och ledningsrätter. 

Detaljplanen i sig skapar inga rättigheter utan det krävs ytterligare åtgärder för genomförandet. 

Fastighetsbildningsåtgärder prövas i en lantmäteriförrättning som handläggs av Lantmäteriet. 

Servitut, fullständiga ägoförhållanden etcetera framgår av fastighetsförteckningen.  

Marken inom planområdet ägs av Gullspångs kommun. Ingen fastighetsbildning är aktuell för 

genomförandet av detaljplanen.  

De ledningar som finns inom planområdet kan tryggas genom avtal (exempelvis servitut) eller genom 

bildande av ledningsrätt efter ansökan till lantmäteriet. Ledningshavaren ansöker om och bekostar 

sådan förrättning om behov uppstår.  

Medverkande tjänstemän  
Detaljplanen har upprättats av kommunförvaltningen genom Peter Karnung, Thyra Larsson och 

Niklas Fallgren i samarbete med MTG:s verksamhet teknik, mät- och kartavdelningen.  

Hova, Mars 2018 

Niklas Fallgren, Plan- och markansvarig 


