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Detaljplanens syfte 

Syfte
Syftet är att möjliggöra för en högre utnyttjandegrad samt högre byggnadshöjd inom 
befintlig kvartersmark med markanvändning bostadsändamål. Syftet är att skapa en mer 
flexibel detaljplan och öka dess genomförbarhet.

Ändring av detaljplan
Ändring av detaljplan tillämpas för att anpassa rådande detaljplan till nya förhållanden 
samt hålla planen aktuell och funktionell. I plan- och bygglagen, PBL ställs det krav på 
tydlighet, hur ändringen skiljer sig från ursprunglig plan och att ändringarna ryms inom 
syftet för den ursprungliga detaljplanen. Det är kommunen som bedömer om det är 
lämpligt med en ändring av detaljplan. 

Ändring av detaljplan kan tillämpas på befintliga detaljplaner där syftet fortfarande är 
aktuellt. Med ändring av detaljplan kan kommunen göra de justeringar av planen som 
behövs för att planen ska bli mer användbar och funktionell. Dessa justeringar kan till 
exempel vara en förändrad byggrätt eller lovplikt. Med ändring av detaljplan kan 
kommunen ta bort eller justera planbestämmelser så att planen bättre svarar mot dagens 
behov av standard och det kommunen anser vara lämpligt i området. 

Planområdets lokalisering och omfattning
Planområdet är beläget vid Skagerns västra strand cirka 1,5 kilometer söder om viken vid 
Delebäck. Planområdet omfattar fastigheten Delebäckstorp 1:4. Planområdet gränsar i 
norr till fastigheten Delebäckstorp 1:5, i söder till fastigheten Koppfjäll 3:11 samt i väster 
till Delebäckstorp 1:3. Planområdet har varit planlagt sedan 1982, byggnadsplanen är till 
viss del genomförd då i form av att vissa gator inom planområdet finns på plats. 
Fastigheterna inom kvarteren närmst Skagern är till viss del avstyckade. 

Planförfarande 
Planändringen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap. Plan- och bygglagen 
(2010:900). Planändringen avser endast att pröva ändring av markens utnyttjande samt 
placering och utformning inom kvartersmark med markanvändningen bostäder. I övrigt 
gäller befintliga bestämmelser om markanvändning och prövas därmed inte på nytt i och 
med denna planändring detaljplan. 

Ändringen berör Förslag till byggnadsplan för Sjötorp, m.fl., Gullspångs kommun, 
Skaraborgs län (1643-P1).
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Överväganden

Bedömning av lämpligheten av markens användning 
Bedömning av markens lämpligheten görs utifrån markens användning utifrån 2 kap. 
Plan- och bygglagen (2010:900). 

Planområdet berörs inte av något riksintresse. Markanvändningen är sedan tidigare 
prövad och ändringen som föreslås bedöms inte utgöra påverkan på allmänna intressen. 

Syftet med detaljplanen överensstämmer med intentionerna i gällande översiktsplan samt 
utpekat LIS-plan (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen.).  

Karta 1: Utsnitt från översiktsplanen, Vision 2020. 
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Höga naturvärden
Även objekt med höga naturvärden, (klass 2) har identi ierats inom planområdet. 
Objekten består av lövskog. Se karta 3. 

Bedömning 
Ändringen som föreslås bedöms inte ha någon väsentlig negativ påverkan på objekt med 
höga naturvärden. Kommunen bedömer att planlagd markanvändning fortsatt är lämplig. 

Karta 3: Objekt med höga naturvärden

Nyckelbiotoper 
Enligt en inventering som gjordes 1997 av skogsstyrelsen har det identi ierats 
nyckelbiotoper inom planområdet. Nyckelbiotoper såsom Lövskogslund och Aspskog. Se 
karta 2. 

Bedömning  
Ändringen som föreslås bedöms inte ha negativ påverkan på nyckelbiotoper. Men 
samråd bör genomföras med Skogsstyrelsen respektive Länsstyrelsen även vid 
nybyggnation, an-läggande av väg och luftledning samt vid schaktning, fyllning och täkt 
inom och i anslut-ning till objekt med höga naturvärden. 

Karta 2: Nyckelbiotoper inom planområdet
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Arkeologiska värden
Enligt Riksantikvarieämbetet webbtjänst Fornsök finns det inga registrerade 
fornlämningar inom aktuellt planområde. Söder om planområdet finns det kända 
fornlämningar. 

Bedömning 
Kommunen anser att en bedömning av markens lämplighet utifrån arkeologiska värden 
hanterades vid prövning av gällande plan. En arkeologisk utredning är därför inte 
motiverad inom ramen för denna planändring. Om fornlämningar påträffas i samband 
med planens genomförande ska anmälan göras till länsstyrelsen enligt 2 kap 5§ 
kulturmiljöla-gen (1988:950) 

Samlad bedömning 
Förslag till planändring bedöms som lämplig utifrån berörda allmänna intressen: 

• Påverkan på nyckelbiotoper
• Påverkan på naturvärden
• Påverkan på arkeologiska värden

Ställningstagande om betydande miljöpåverkan
Kommunens bedömning är att genomförande av föreslagen ändring av detaljplan inte 
an-tas medföra betydande miljöpåverkan, därmed behöver inte en strategisk 
miljöbedömning genomföras, inte heller någon miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Upphävande av strandskydd
Förslag till planändring omfattar inte upphävande av strandskydd. 

Buller
Beräknade värden för omgivningsbuller för planerade bostadsbyggnader är begränsade 
och därför anses inte en bullerutredning behövas. Årsdygnstrafiken på väg 2997 
uppmättes år 2019 till 110 axelpar/dygn. 
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Beskrivning och genomförande

Motivering av planbestämmelser
Planändringen innefattar borttagande av bestämmelse för högsta våningsantal och 
prickmark (mark som inte får bebyggas) inom markanvändningen för bostäder.  

Planbestämmelser för utnyttjandegrad, utformning och placering föreslås istället inom 
ramen för ändring av detaljplanen. Utnyttjandegraden föreslås regleras till en största 
byggnadsarea på 25% av fastighetsarean. Placering av huvudbyggnad regleras till minst 4 
meter från fastighetsgräns. Byggnadshöjd regleras till 4,5 meter samt 6,5 meter. 

De föreslagna ändringarna av detaljplanen innebär en ökad flexibilitet vad gäller 
byggnadens omfattning och placering och vilket ökar planens genomförbarhet. 

Detaljplanens genomförande
Huvudman för allmän plats
Den allmänna platsen har enskilt huvudmannaskap.
Genomförandetiden är 15 år. 

Ansvar för utbyggnad och drift
Exploatören är ansvarig för utbyggnad av allmänna platser och utbyggnad samt drift av 
vatten- och avloppsanläggningar (VA-anläggningar) 

Allmänna platser, vatten- och avloppsanläggningar och annan infrastruktur 
Exploatören är ansvarig för att teknisk infrastruktur såsom vatten- och 
avloppsanläggningar, fiber och el byggs ut. Sedan gällande detaljplan antogs har ny 
lagstiftning tillkommit som stärker kraven på allmänna vattentjänster vilket innebär att 
kommunen blir ansvarig för den tekniska infrastruktur när det sker en större exploatering. 
Genomföran-det av detaljplanen kommer att pågå under en längre period och byggas ut i 
etapper. Det är därför lämpligt att i första hand planera för enskild VA-anläggning som på 
sikt kan övertas av kommunen. 

I kommunens VA-plan pekas ett område, Delebäck, norr om planområdet ut som aktuellt 
att ingå i kommunalt verksamhetsområde i slutet av planperioden 2028-2030. Om detta 
sker enligt plan bör även planområdet ingå i kommunalt verksamhetsområde över tid. 



9

Planavgift
Planavgift tas inte ut i samband med bygglov.

Påverkan på gällande planer
Föreslagen planändring ändrar förslag till byggnadsplan för fritidsområde Sjötorp, del av 
fastigheten Sjötorp 1:1 och 2:1, Gullspångs tätort, Gullspångs kommun 

Prövning enligt annan lagstiftning
Ingrepp i eller vid fornlämning kräver tillstånd från länsstyrelsen enligt 2 kap. 12 § 
kulturmiljölagen (1988:950).

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Svensk författningssamling 2006:2006:412 
t.o.m. SFS 2017:749 - Riksdagen § 6 innebär att kommunen är skyldig att ansvara för 
vattenförsörjning och avlopp om det behövs med hänsyn till människors hälsa eller 
miljön. Detta ställer krav på vattenförsörjningen av området i takt med att planen 
genomförs.






