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Ändring av förslag till stadsplan för Otterbäckens industriområde, del av Åsen 1:3 m.fl., 
Gullspångs kommun, Skaraborgs län har varit föremål för samråd under perioden 28 april 
2021 till 27 maj 2021. De synpunkter som inkommit under samrådstiden redovisas och 
kommenteras i denna samrådsredogörelse.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen (PBL 
2010:900).

Länsstyrelsen anser att planändringen inte strider mot några prövningsgrunder.

Länsstyrelsen vill fortsatt uppmärksamma kommunen på att en arkeologisk utredning 
krävs för området.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att en ändring av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas.

Råd enligt 2 kap. PBL
Kommunen tar upp riksintresset för rörligt friluftsliv enligt 4 kap 1-2 §§ miljöbalken 
(MB), och att enbart markanvändning som inte påtagligt skadar områdets natur- och 
kulturvärden är tillåtna.

Vidare framför kommunen ställningstagandet att riksintresset inte påverkas negativt obe-
roende av byggnadshöjd/nockhöjd/totalhöjd med anledning av att planområdet ligger 
utanför riksintresseområdet.

Då planområdet ligger ca 35 meter från riksintressegränsen och ca 1 km från strandlinjen 
så är det sannolikt så att en hög byggnad kan komma att innebära en påverkan i landska-
pet som har betydelse för riksintressets tillgodoseende, även om planområdet ligger ut-
anför den angivna gränsen. Till bakgrund av att kommunen avser att helt ta bort bestäm-
melser kring eventuell tillkommande bebyggelses höjder kan, negativ påverkan/skada, på 
riksintresse för friluftslivet (och därmed även eventuella kulturvärden) inte uteslutas.

Länsstyrelsen ser att kommunen bör arbeta vidare på ett aktivt sätt med landskapsfrå-
gan inom planarbetet, exempelvis via vyer i landskapet där olika höjder studeras och 
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åskådliggörs samt en översyn av natur- och kulturvärden inom påverkansområdet. Motiv, 
ställningstaganden, konsekvenser och hänsyn till riksintresset tas med fördel fram och 
presenteras i planbeskrivningen. Utifrån en landskapsanalys bör kommunen med fördel 
även se över behovet av eventuella ytterligare planbestämmelser gällande en eventuell 
tillkommande bebyggelses utformning, exempelvis höjdangivelser, kulörer, material osv.

Synpunkter enligt annan lagstiftning
Kommunen uppger att arkeologiska värden utretts i tidigare planhantering, Länsstyrelsen 
efterfrågar dessa underlag.

Länsstyrelsen vidhåller att arkeologisk utredning krävs. Nuvarande plan är från 1979 och 
bedömning har inte skett enligt nuvarande kulturmiljölag.

Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrel-
sen delar kommunens bedömning.

Kommentarer
Kommunen bedömer att planändringen har en liten påverkan på riksintresset värden och 
att  påverkan inte innebär påtaglig skada, oberoende på tillkommande bebyggelses arkitek-
toniska utformning. 

Vad gäller utredning av planområdets arkeologiska värden bedömer kommunen att en 
stådan utredning kan genomföras i samband med planens genomförande.  

Lantmäteriet 

Delar av planen som bör förbättras
I plankartan har det placerats röda kryss över de bestämmelserna om upphör att gälla i 
och med planändringen. Det har gjorts på ett bra sätt i kartan. Det som dock behöver 
tydliggöras är att planbestämmelserna (i listan med planbestämmelser) som utgår i sin 
helhet, också behöver strykas. Lantmäteriet uppfattar att dessa sker med plusmarken (+) 
och bestämmelse om byggnadshöjd.

Kommentarer
Bestämmelserna om plushöjd och byggnadshöjd  reglerar även delar av planen som inte 
avser att ändra (se plushöjd för t.ex. gata och byggnadshöjd för transformatorstation). 
Bestämmelserna kommer därför inte att utgå i sin helhet. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 
Dagvatten
Den tänkta hanteringen av dagvatten bör redovisas i planen. Underliggande stadsplan 
från 1979 behandlade inte heller dagvattenfrågan. Planförslaget tillåter att ytterligare upp 
till 3,2 ha hårdgörs utöver vad som sägs i tidigare gällande stadsplan (5,6 ha). Areal som 
idag är skogsmark. Området ligger inte inom verksamhetsområde för kommunalt vatten 
och avlopp.

Kommentarer
Planändringen innebär ingen skillnad vad gäller yta som får hårdgöras i jämförelse med 
gällande stadsplan. Ändringen innebär att kryss- och prickmark inom kvartersmark indu-
stri tas bort och byggrätten utökas. Men dessa ytor kan hårdgöras även i gällande stads-
plan genom asfaltering och inom kryssmarken komplementbyggnader.

Frågan om planområdets hantering av dagvatten och vatten- och avlopp kommer att utre-
das i samband med planändringens genomförande. 

Tekniska nämnden 
I planbeskrivningen behöver det tydligt framgå att området inte ska ingå i kommunalt 
verksamhetsområde och att de kommunala åtagandena som görs inom området rör den 
skattefinansierade delen av kommunen, inte VA-kollektivet.

Kommentarer
Noteras. 

Ellevio 
Inom aktuellt område finns befintliga jordkabelledningar för högspänning 10kV.
Om befintliga jordkabelledningar måste flyttas eller ändras tillfälligt, får den som begär 
ombyggnad eller ändring stå för dessa kostnader.

För uppgift om befintliga ledningars läge vänligen använd Ledningskollen. Det är en kost-
nadsfri webbtjänst för ledningsanvisning, som nås via www.ledningskollen.se.
Beroende på utformning av området och elbehovet, måste det till en ny nätstation (trans-
formatorstation) 10/0.4kV, tänkt placering enligt plankartan är acceptabel förutsatt att det 
minsta horisontella avståndet mellan nätstation och närmsta byggnadsdel ej understiger 5 
meter. Den nya nätstationen måste kunna nås med lastbil för framtida drift- och under-
hållsarbete.
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För att klara områdets elförsörjning måste nya jordkabelledningar läggas till den nya 
nätstationen och till de olika huskropparna. Alla schaktningsarbeten för områdets elför-
sörjning inom planområdet bekostas av exploatören.

Planförslaget behöver kompletteras med u-område för befintliga ledningar.
Vi önskar att i god tid bli kontaktade av exploatören för eventuell samordning och sam-
förläggning i området.

För övrigt har vi inte något att erinra mot det upprättade planförslaget.

Kommentarer
Då befintliga allmännyttiga ledningar är lokaliserade inom allmän platsmark krävs inget 
markreservat som stöd i tillskapandet av ledningsrätt.

Övrig information noteras. 

Följande svarande har inget att erinra:
• Barn, utbildning och kulturnämnden 
• Vård- och omsorgsnämnden
• Sveriges geologiska undersökning (SGU)
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