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Detaljplanens syfte 

Syfte
Syftet med planändringen är att tillåta en ökad byggrätt inom befintlig kvartersmark för 
bostäder genom att möjliggöra för en högre utnyttjandegrad. Inom kvartersmarken i den 
västra delen av planområdet är även syftet att möjliggöra för en bebyggelse i två plan 
samt att anpassa befintliga byggrätter till platsens naturvärden. Planändringen syftar till att 
skapa en mer flexibel detaljplan vilket anses 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 kommu-
nen 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 och cirka 10 km från Gullspång tätort och cirka 10 km från Hova. Planområdet 
är ca 80 hektar. Området är reglerad i gällande byggnadsplan för fritidsområde Sjötorp, 
del av Sjötorp 1:1 och Sjötorp 1:2 från 1983 vilken möjliggöra för en utbyggnad av 
bebyggelse för cirka 175 bostäder. Området har ursprungligen varit avsett för fritidshus-
bebyggelse och har inte genomförts. Angränsande mark består i huvudsak av natur- och 
åkermark.

Närmsta service finns i Gullspång. 

Sedan 1982 har avstyckning skett från Delebäckstorp 1:4 inom planområdet så fastigheter 
inom planområdet utöver Delbäckstorp 1:4 är Delebäckstorp 1:156-1:1206.
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Beskrivning av gällande detaljplan 
Gällande detaljplan för fritidsområde Sjötorp, del av Sjötorp 1:1 och Sjötrop 1:2, Gull-
spångs kommun, Skaraborgs län (1643-P1) vann laga kraft 1983. Byggnadsplanen hu-
vudändamål är bostäder och medger även specialområde för vattenverk, småbåtshamn, 
fritidsområde, friluftsbad och vattenområde. Byggnadsplanen reglerar även allmän plats-
mark i form av gata och natur. Bostadsmarken omfattar totalt 19 hektar. Av den är 1,8 
hektar reglerad som prickmark (mark får inte bebyggas). Byggnadshöjden är reglerad till 4 
meter och byggrätten för huvudbyggnad är reglerad till 80 kvm/fastighet samt 30 kvm för 
komplementbyggnad.

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, Skara-
borgs län (1643-P1).

Överväganden

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

Planområdet berörs inte av något riksintresse. Markanvändningen är sedan tidigare prö-
vad och planändringen bedöms inte utgöra påverkan på allmänna intressen. Inför gransk-
ningen har en naturvärdesinventering, arkeologisk utredning, PM Geoteknik, hydrologisk 
bedömning, artskyddsutredning samt VA-lösningar hanterats. 

Syftet med detaljplanen överensstämmer med intentionerna i gällande översiktsplan samt 
utpekat LIS-plan (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen.).  
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Naturvärden 
Inom ramen för planändringen har ProNatura genomfört en naturvärdesinventering. 
Fältarbete genomfördes 6 april, 24 april, 30 maj, 31 maj, 29 juni och 15 september 2022. I 
samband med naturvärdesinventeringen gjordes även en häckfågel- och fladdermusinven-
tering. 

En inventering som genomfördes 1997 av skogsstyrelsen identifierade nyckelbiotoper, 
såsom Lövskogslunch och Aspskog samt två områden med höga naturvärden inom plan-
området. Se karta 2.

Naturvärdena i området kan delas upp i några teman som dock sammantaget bildar en 
helhet. Områdets historia som löväng med god förekomst av olika ädellövträd – främst 
lind och ask – är en viktig grund. De gamla ädellövträden har funnits både i det som varit 
löväng och som vårdträd vid bebyggelse. Äldre lövträd finns idag kvar på flera ställen. 
Hålträd finns frekvent i området.

I de centrala delarna finns ett större bestånd med påfallande grov och högvuxen asp på 
mark som är av örttyp. Här finns stora mängder död ved, ofta som mycket grova lågor.
Jordarna i området är näringsrika/kalkrika och det medför att hassel är den i särklass 
dominerande busken. I stora delar av beståndet finns örtrik och frodig markflora. En del 
lundväxter förekommer varav ett fynd av lundskafting är anmärkningsvärt i dessa trakter.
Rikedomen på lövträd och hassel gör att området har en individ- och artrik fauna av löv-
skogsanknutna fåglar. 

Inom området har även fynd av fridlysta växter hittats, såsom grönvit nattviol, jungfru 
marie nycklar, nattviol och tvåblad. 

I området har också konstaterats 6-7 olika arter fladdermöss varav ett par arter är mer 
krävande.
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Karta 2: Nyckelbiotoper inom planområdet.

Karta 3: Objekt med höga naturvärden
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Naturvärdesobjekt
Inom ramen för naturvärdesinventeringen genomförde ProNatura fältarbete vid sex 
tillfällen. Totalt identifierades elva (11) naturvärdesobjekt inom planområdet. Av dessa 
var två (2) objekt med höga naturvärden (klass 2), ett (1) objekt med påtagligt naturvärde 
(klass 3) och åtta (8) objekt med visst naturvärde (klass 4). De identifierade objekten med 
höga naturvärden består av lövskog i form av lövängsrest av ek-lindtyp och triviallövskog 
med ädellövinslag samt aspskog och trivallövskog med ädellövinslag. Se karta 4.

Karta 4: Objekt med höga naturvärden



9

Häckfåglar
Under inventeringen 2022 gjordes tre besök för att inventera fåglar. Samtliga av dessa (24 
april, 30 maj och 29 juni) inventerades dagaktiva fåglar. Enstaka observationer gjordes 
under naturvärdesinventeringens fältarbete som kompletterade den särskilda fågelinvente-
ringen.

Totalt gjordes 501 fågelobservationer under inventeringen 2022. Från området finns se-
dan tidigare (Artportalen) fyra fågelobservationer. Femton olika rödlistade fågelarter har 
noterats i området. Fyrtiotre olika arter bedöms kunna häcka i området. Av dessa har sju 
arter noterats under omständigheter så att häckning bedöms som säker. Åtta arter har no-
terats under omständigheter så att häckning bedöms som trolig. Ytterligare tjugoåtta arter 
har noterats under omständigheter så att häckning bedöms som möjlig. Tolv rödlistade 
arter bedöms kunna häcka i området varav häckning bedöms säker för två arter, trolig 
för en art och för de övriga nio bedöms häckning som möjlig. Totalt har femtiotvå arter 
noterats i inventeringsområdet – samtliga har noterats 2015 eller senare (tabell 3).

Bedömning 
För att bedöma exploaterings påverkan på naturvärdena samt identifiera möjliga skyddsåt-
gärder har en artskyddsutredning tagits fram.

I samband med ändring av förslag till byggnadsplan kommer del av naturvärdesobjekt 
med naturvärdesklass 2 – högt naturvärde – planläggas som naturmark enligt karta 4. 
Denna skyddsåtgärd kommer medföra att detaljplaneområdets skogar med de höga 
naturvärdena finns kvar till gagn för växter, fåglar och fladdermöss. Utöver denna skydd-
såtgärd kommer stor del av det övriga detaljplaneområdet planläggas som park vilket 
upprätthåller gröna stråk och bidrar till lokal grön infrastruktur. Ändringen som föreslås 
bedöms således inte ha någon väsentlig negativ påverkan på objekt med höga naturvärden 
då ändringarna innebär att markanvändningen anpassas efter platsens höga naturvärden i 
större utsträckning än idag. 

Förslag på övriga skyddsåtgärder
I samband med ansökan om bygglov inom kvartersmark bör detaljplanen informera om 
att området hyser vissa höga naturvärden och att följande skyddsåtgärder kan vara aktuel-
la att tillämpa:

• Avverkning av träd sker utanför tiden för fåglars huvudsakliga häcknings-period
(1 april-15 aug). Denna skyddsåtgärd syftar till att minska risken att fladdermöss,
fåglar och ägg skadas eller dödas.
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• Avverkning av särskilt skyddsvärda träd (Naturvårdsverket 2022) kräver samråd 
med tillsynsmyndighet, enligt 12 kap 6 § Miljöbalken. Denna åtgärd syftar till att 
minska risken att skada eller döda fladdermöss samt att riskera påverka områdets 
kontinuerliga ekologiska funktion för hålhäckande fågelarter samt fladdermöss 
genom att tillgången till boträd betydligt minskar.

• Användning av närvarostyrd belysning och/eller svaga, nedåtriktade lam-por som 
inte belyser skogskanter eller vatten för att minska påverkan på ljuskänsliga fladder-
musarter.

• Montering av holkar för fladdermöss (för kolonier och tillhåll av enskilda individer) 
kan genomföras om boträd riskerar försvinna.

Karta 4
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Arkeologiska värden
Enligt Riksantikvarieämbetet webbtjänst Fornsök finns det inga registrerade fornlämning-
ar inom aktuellt planområde. Söder om planområdet finns det kända fornlämningar. Efter 
samrådet har en arkeologisk utredning genomförts av Västgöta museum.

Sammanfattning
• En arkeologisk utredning (steg 1) har gjorts inom del av fastigheterna Delebäckstorp 

1:4 samt 1:159 – 1:206, Gullspångs kommun.
• Utredningen har genomförts i enlighet med undersökningsplan för området som 

upprättats på samma slags förfrågningsunderlag som generellt sett ligger till grund för 
av länsstyrelsen beslutad utredning.

• I området hittades flera områden med röjningsrösen jämte enstaka odlingsrösen som 
är övrig kulturhistorisk lämning.

• I området hittades inga fornlämningar eller sådana spår som ger anledning att förmo-
da att det finns fornlämningar. Resultatet innebär såvitt det gäller fornlämningar inga 
effekter för fortsatt planering.

• I området finns övriga kulturhistoriska lämningar i området där det kan vara lämpligt 
att om möjligt ta hänsyn till lämningarna. 

Bedömning 
Kommunen anser att ett genomförande av planändringen är lämplig och påverkan på 
de kulturhistoriska lämningarna är marginell. Planändringen avser enbart en ökad bygg-
rätt inom befintlig kvartersmark för bostäder. Stor del av de kulturhistoriska lämning-
arna ligger inom allmän platsmark natur och kommer således inte påverkas av syftet 
med planändringen. Detaljplaneändringen innebär även att andelen mark planlagd som 
kvartersmark med byggrätt för bostäder minskar och att andelen allmän plats natur ökar. 
Lämningar bidrar till områdets karaktär och särdrag och kommunen anser att de är ett 
värdeskapande element i området.

Geoteknik
En okulär besiktning av området gjordes 2022-04-13. Marken inom området har kontrol-
lerats med hjälp av ”geologkäpp”  samt kompletterats med mindre handgrävda gropar 
samt observationer av rotvältor.

Utifrån den geotekniska okulära besiktningen har det bedömts att inga hinder eller res-
triktioner avseende geoteknik föreligger för planerad detaljplan. Det gjordes även bedöm-
ningen att det ej var nödvändigt att utföra en geoteknisk fältundersökning utifrån den 
föreslagna ändringen av detaljplanen. 
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Samråd under kommande projekteringsskede ska ske mellan bland annat geotekniker, 
markprojektör och konstruktör

Samlad bedömning 
Förslag till planändring bedöms som lämplig utifrån berörda allmänna intressen: 
• Påverkan på nyckelbiotoper
• Påverkan på naturvärden 
• Påverkan på arkeologiska värden

Planeringsunderlag och utredningar
Nedan följer en sammanställning av de olika planeringsunderlag och utredningar som 
legat till grund för detaljplanens utformning.
• Naturvärdesinventering med häckfågel - och fladdermusinventering. 
• Arkeologisk undersökning
• PM Geoteknik
• PM VA-hantering
• Hydrologisk bedömning
• Artskyddsutredning

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

Kommunen bedömer att planändringen har marginell påverkan på arkeologiska värden 
och naturvärden i området. 

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 uppmät-
tes år 2019 till 110 axelpar/dygn. 
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Beskrivning och genomförande

Motivering av planbestämmelser
För att uppnå syftet med planändring har kvartersmark för bostäder inom fyra kvarter i 
de västra delarna av planområdet till viss del ersatts av allmän plats natur. Planbestämmel-
ser gällande utnyttjandegrad och omfattning har tagits bort och ersatts. Övriga planbe-
stämmelser fortsätter att gälla inom planområdet. 

Planbestämmelser som utgår inom kvartersmark bostäder:
2§ Mark som inte får bebyggas
Med punktprickning betecknad mark inte bebyggas. 

3§ Byggnadssätt
Med F betecknat område får bebyggas endast med hus som uppförs fristående. 

 4§ Exploatering av tomt: 
På tomt som omfattar med F betecknat område får endast en huvudbyggnad och ett uthus uppföras. Med 
uthus förstås här även med huvudbyggnad och sammanbyggd garage- och förrådsdel. 

På tomt som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad inte uppta större våningsarea än 80 
kvadratmeter. Uthus får inte uppta större våningsarea än 30 kvadratmeter. 

5 § Byggnadsutformning: 
På med romersk siffra betecknat område får byggnad uppföras med högst det antal våningar som siffran 
anger. Härutöver får vind inte inredas. 

Där våningsantal ej finns angivet får byggnad uppföras med det antal våningar, som bestämmelserna 
angående byggnads höjd möjliggör. Härutöver får vind inte inredas. 

På med I betecknat område får huvudbyggnad inte uppföras till större höjd än 4,0 meter och uthus inte 
till större höjd än 3.0 meter. Med uthus förstår här även med huvudbyggnad sammanbyggd garage-för-
rådsdel. 

Planbestämmelser som tillkommer efter ändring
Omfattning
e1 – största byggnadsarea är 25% av fastighetsarean inom användningsområdet.
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Placering
p1 – Huvudbyggnad ska placeras minst 4,0 meter från fastighetsgräns 

Inom fyra kvarter i de västra delarna av planområdet föreslås kvartersmark med an-
vändningen B - bostäder till viss del ersättas med allmän plats natur. Utnyttjandegraden 
föreslås regleras till en största byggnadsarea på 25% av fastighetsarean. Placering av hu-
vudbyggnad regleras till minst 4 meter från fastighetsgräns. Byggnadshöjd regleras till 4,5 
meter i de östra kvarteren närmast Skagern och 6,5 meter inom de övriga kvarteren.

De föreslagna ändringarna av detaljplanen innebär en ökad flexibilitet vad gäller bygg-
nadens omfattning och placering vilket ökar planens genomförbarhet. Föreslagna änd-
ringar innebär även att möjliggjord exploatering anpassas till de områden med särskilt 
höga naturvärden som finns inom planområdet i större utsträckning än idag. Föreslagna 
ändring anses enbart marginellt påverka de allmänna intressena i området såsom natur- 
och kulturvärden. Effekterna av planändringen kan innebära att området blir attraktivt för 
permanentbostäder. 

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 avloppsanlägg-
ningar, fiber och el byggs ut. Sedan gällande detaljplan antogs har ny lagstiftning till-
kommit 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 eventuellt, på 
sikt 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. 
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Det är viktigt att ha en helhetssyn i vatten- och avloppsfrågan. Om alla ordnar sitt eget 
avlopp och sin egen dricksvattenbrunn kan området bli känsligt. Bästa lösningen för 
området är gemensamma lösningar för minireningsverk. Planområdet föreslås försörjas 
genom ett minireningsverk som placeras inom området. En ledningsplan/förprojektering 
har tagits fram för att visa på möjlig utbyggnad av VA vilket visar på att det finns möjlig-
het att lösa vattenförsörjningen lokalt inom området.

Ökad andel hårdgjord yta  
Generellt sett tyder erfarenheten på att andelen hårdgjord yta ökar markant i omvand-
lingsplaner som möjliggör för utökad byggrätt. I det aktuella fallet utgör dock planområ-
det stora delar mark som idag är obebyggd (allmän plats park). Vid genomförd ändring 
utgörs totalt cirka 22 procent planområdets areal av kvartersmark och cirka 78 procent 
utgörs av grönområde. Exploateringsgraden föreslås till 25% procent av fastighetsstorle-
ken.  Hårdgjord yta (beräknad på tillåten byggrätt i gällande plan, 80 kvm/fastighet) utgör 
dagsläget ca 2 % av planområdet och den föreslagna förändringen innebär en ökning till 
ca 5,4 %. Föreslagen planändring innebär även minskade arealer för kvartersmark med 
byggrätt för bostäder och ökade arealer för grönområden. Planförslaget karaktäriseras av 
stora tomter med en naturligt grön karaktär och även om andelen hårdgjord yta ökar så 
bedöms ökningen, sett till hela planområdet, utgöra en marginell skillnad. Trafikmängder-
na inom området är små och dagvattnet bedöms vara tämligen lite förorenat.

Karta 6: Möjlig etapputbyggnad 
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Lokalt omhändertagande av dagvatten bör tillämpas i den mån det finns förutsättningar 
för det inom fastigheten samt att genomsläppliga markbeläggningar i möjligaste mån bör 
användas. Sammantaget görs bedömningen att andelen genomsläpplig yta minskar mar-
ginellt och förhållandena bedöms inte påverka förutsättningarna att nå miljökvalitetsnor-
merna för vatten negativt.

Utbyggnaden av detaljplanen kommer att ske etappvis, se karta 6.

Trafik
Området gränsar delvis till och ansluts till väg 2997 för vilken Trafikverket är väghållare. 
Årsdygnstrafiken på väg 2997 uppmättes år 2019 till 107 fordon/dygn varav 5 tunga for-
don. Väg 2997 är smal och delvis kurvig och det finns inga planer för en standardhöjning 
inom överskådlig framtid.  Vid total utbyggnad kommer de tillkommande bostäderna 
alstra ungefär uppskattning av antal bilar 488 bilar (ÅDT). 

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
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 vat-
tenförsörjning 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.
Enligt artskyddsförordningen är det förbjudet att förstöra fortplantningsområden för de 
arter som omfattas av förordningens striktare skydd, vilket enligt handboken till förord-
ningen inkluderar alla rödlistade fågelarter. Om exploateringen riskerar att medföra att 
dessa arter drabbas bör man utreda hur exploatering kan kombineras med artskyddsför-
ordningens krav.

Fridlysning
4 §   I fråga om vilda fåglar och i fråga om sådana vilt levande djurarter som i bilaga 1 till 
denna förordning har markerats med N eller n är det förbjudet att
   1. avsiktligt fånga eller döda djur,
   2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- 
och flyttningsperioder,
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   3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och
   4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.

 






