
Granskningsutlåtande
Detaljplan för del av kv. Magistern m.fl.,
Gullspångs centralort, Gullspångs kommun

Augusti 2020



Kontaktuppgi  er
Gullspångs kommun
Planenheten
Besöksadress: Torggatan 19, Hova
Telefon: 0506-360 00
E-post: kommun@gullspang.se



3

Förslag till detaljplan för del av kv. Magistern m.fl ., Gullspångs centralort, Gullspångs 
kommun har varit föremål för granskning under perioden 18 juni 2020 till 28 juli 2020. 
De synpunkter som inkommit under granskningstiden redovisas och kommenteras i detta 
granskningsutlåtande.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av Läns-
styrelsen om den antas.

Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas, 
att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökva-litetsnormer enligt miljöbal-
ken inte iakttas, att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande 
bestämmelser, eller att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas 
hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Synpunkter på granskningshandlingen i övrigt
Länsstyrelsen kan med det underlag som nu föreligger inte bedöma om dagvattenhante-
ringen riskerar att påverka miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten Gullspångsälven. 
Av vad som framgår av underlaget kommer genomförandet av planen att innebära att 
större ytor hårdgörs. Det saknas en beskrivning av hur dagvatten tas omhand idag. Hur 
kan förtätning och nyexpoatering i stadsmiljön genomföras utan att samtidigt öka avrin-
ningen till och belastningen på Gullspångsälven?

Dessa frågor behöver klargöras i planbeskrivningen. En beskrivning av dagvattenhante-
ringen bör även omfatta höga fl öden till följd av klimatpåverkan samt skyfall.
I övrigt har Länsstyrelsen inga ytterligare synpunkter att tillföra planen.

Kommentarer
Planområdet möjliggör utvidgning av befi ntlig skolverksamhet vilket sannolikt kommer 
innebära att del av planområdet bebyggs och främst dagvatten från takavrinning kommer 
uppstå och belasta Gullspångsälven. Dagvatten från takavrinning är inte förorenat och 
kommer därmed inte heller påverka Gullspångsälvens ytvattenstatus. Vidare är Gull-
spångsälvens ytvatten klassad med god kemisk status. Kommunen bedömer att statusen 
på Gullspångsälvens ytvatten inte kommer att påverkans negativt vid ett genomförande av 
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planförslaget. 

Kommunen kommer att beskriva risker kopplat till översvämning till följd av skyfall. 

Lantmäteriet 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste 
förbättras
Genomförandefrågor
När detaljplanen övergår från att vara en ändring av detaljplan till en ny detaljplan be-
höver kommunen komplettera planbeskrivningen en genomförandedel. De tekniska, 
organisatoriska, fastighetsrättsliga och ekonomiska genomförandefrågor som behövs för 
att detaljplanen ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt behöver framgå.

Om kommunens avsikt är att del av Gulspång 1:8 ska överföras till Magistern 2 genom 
fastighetsreglering så bör det framgå av planbeskrivningen att en lantmäteriförrättning ske 
och vem som ska bekosta den.

Kommentarer
Kommunen kommer att komlettera planbeskrivningen enligt Lantmäteriets synpunkter.  

Tekniska nämnden 

Beslut 
Tekniska nämnden har tagit del av granskningshancllingarna gällande detaljplan för kvar-
teret Magistern och har följande att erinra avseende planförslaget: 

• Inom området fi nns kommunala VA-ledningar belägna. Det behöver tillses att led-
ningarna blir skyddade med ledningsrätt och att u-område upprättas.

Kommentarer
Enligt kommunens VA- ritningar fi nns det inga VA- ledningar inom planområdet. De 
närmaste ledningar går längs med Possegatan. Planområdesgränsen har dragits med ett 
avstånd av tre meter till närmaste VA- ledning.  
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Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
Räddningstjänsten avger följande yttrande i aktuellt ärende:

• Räddningstjänsten åtkomlighet med räddningsfordon i området ska säkerställas.
• Räddningstjänstens tillgång till brandvattenförsörjning via brandpost i området ska 

säkerställas i enlighet med räddningstjänstens rekommendationer för detta.

Räddningstjänstens rekommendationer ”Brandvattenförsörjning från brandposter”
fi nns att ta del av på www.rtos.se/rekommendationer .

Kommentarer
Noteras. 

Följande svarande har inget att erinra:
• Miljö- och byggnadsnämnden 
• Trafi kverket 
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