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GRANSKNINGSUTLÅTANDE   
Efter granskningsskedet 

  
PLANENS SYFTE 
Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för byggande av bostäder samt utveckling av 

befintlig campingplats. Genom att detaljplanera campingplatsens område möjliggörs en utveckling 

som bedöms lämplig utifrån mark- och vattenförhållandena. 

 
PLANFÖRFARANDE  
Detaljplanen handläggs med standardförfarande (PBL 2010:900). Planförslaget ska antas av 

kommunfullmäktige. 

  
SAMRÅDSSKEDET  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-12-20 § 247 att samråd skulle hållas gällande 

förslag till detaljplan för Gallernäset 1:19. Planförslaget var utsänt på remiss under tiden 2018-01-

22 t.o.m. 2018-02-25.  Samrådsmöte hölls i Folkets hus, Otterbäcken 20 februari 2018. 

 

GRANSKNINGSSKEDET 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-07 § 319 att förslag till detaljplan för Gallernäset 1:19 skulle 

ställas ut för granskning. 

 

Planförslaget fanns tillgängligt för gransknings under tiden 2018-11-21 t.o.m. 2018-12-14. 

 

Under granskningstiden inkom 10 yttranden. I detta dokument sammanställs och besvaras inkomna 

synpunkter som berör detaljplanen. Samtliga yttranden finns att tillgå i sin helhet hos Gullspångs 

kommun. 

 

Yttranden har lämnats av: 
1. Länsstyrelsen Västra Götalands län 

2. Lantmäteriet 

3. Trafikverket 

4. Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

5. Tekniska nämndens arbetsutskott 

6. Miljö- och byggnadsnämnden 

7. Ellevio 

8. Privatperson 1 

9. Privatperson 2 

10. Privatperson 3 
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INKOMNA YTTRANDEN 
 

1. Länsstyrelsen Västra Götalands län 
 
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 

Länsstyrelsen om den antas. 

 

Motiv för bedömningen 

Länsstyrelsen befarar inte att: 

- Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap 3 och 4) 

- Mellankommunal samordning blir olämplig. 

- Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap, luft och vatten) 

- Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap) 

- Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, 

översvämning eller erosion (buller, strålning, risk för olyckor, översvämning, erosion) 

 

Synpunkter på granskningshandlingen 

Framförda synpunkter i samrådet har i allt väsentligt beaktats. 

 

Strandskydd 

Upphävande av strandskydd är rimligt inom kvartersmarken för de nya bostäderna, 

soprum, pumpstation samt vägar för motortrafik. I övrigt ska strandskyddet ligga kvar 

inom området. Områden för camping, friluftsliv, badplats, naturmark, vattenområde och 

övrig allmän platsmark har stor betydelse för strandskyddets syften. Ett upphävande av 

strandskyddet i dessa områden motverkar strandskyddets syften. Utvidgning av campingen 

samt tillkomst av hamn/brygganläggningar får prövas i särskild ordning, så att den 

allemansrättsliga tillgången i områdena kan säkerställas långsiktigt. 

 

Kommentar: 

Planen justeras enligt Länsstyrelsens yttrande kring strandskyddet. 

 

2. Lantmäteriet 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

Felaktig användningsgräns 

Gränsen mellan kvartersmark för bostadsändamål och prickmarken som omringar området 

är en användningsgräns på 5 av 6 området. Det bör vara en egenskapsgräns alternativt en 

annan användning där det är prickmark eftersom den avgränsas av en användningsgräns. 

 

Upphävande av strandskydd 

Beteckning a1 saknas på användningen NATUR. På två av naturområdena i öster finns en 

administrativ gräns som bör avgränsa upphävandet av strandskydd. 

 

Delar av planen som skulle kunna förbättras 

Plankartan följer inte Boverkets rekommendationer 

Regeringen har i flera sammanhang betonat vikten av att detaljplanerna utformas på ett 

enhetligt sätt för att underlätta framtida digitalisering och förenkla byggprocessen. 

Detaljplanen tas fram enligt PBL med de regler som gäller för detaljplaner med planstart 

från och med januari 2015. För denna typ av detaljplaner bör som bekant Boverkets 
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allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan, tillämpas. Plankartans 

utformning uppfyller inte dessa råd på följande punkter och det finns inget motiv angivet 

till varför så har skett: 

- Egenskapsbeteckningen fril finns inte längre med bland rekommendationerna. 

- Användningen stängselkrav ska enligt rekommendationerna ha en annan beteckning. 

Utbredningens början och slut mark-eras på användningsgränsen med halv cirkel och 

tvärställt streck. 

 

Kommentar: 

Plangränsen revideras där den felaktigt redovisats som användningsgräns. 

Reglering av strandskyddet justeras. 

 

3. Trafikverket 
Trafikverket har tagit del av den bedömda trafikalstringen och de konsekvenser denna kan 

väntas få. Trafikverket anser att kommunens bedömningar är rimliga och har därmed inte 

några synpunkter på planförslaget. 

 

Kommentar: 

- 

 

4. Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
Räddningstjänsten har inget att erinra i aktuellt ärende 

 

Kommentar: 

- 

 

5. Tekniska nämndens arbetsutskott 
Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av granskningshandlingarna för förslag på 

detaljplan för Södra Otterbäcken, Gullspångs kommun och har inget att erinra. 

 

Kommentar: 

- 

 

6. Miljö- och byggnadsnämnden 
Dagvatten 

Planen bör redovisa placering av eventuell utsläppspunkt för dagvatten till Vänern, med 

hänsyn till badplatsen vid Barfotens camping. Dagvattenanläggningar kan vara 

anmälningspliktiga enligt Miljöbalken. 

 

Utnyttjandegrad/ fastighetsindelning 

Det bör övervägas om suterrängvåning kan tillåtas där det är lämpligt. 

 

Placering 

P-byggnader ska placeras minst 4 m från tomtgräns mot angränsande bostadsfastighet. Här 

föreslås att ni lägger till en reglering gällande uthus och garage med placering 2m från 

fastighetsgräns. Det kan också med fördel tillåtas att uthus och garage tillåtsatt byggas ihop 

över fastighetsgräns. Detta kan vara önskvärt för en del exploatörer som bebygger flera 

tomter samtidigt. Enligt samrådsbeskrivningen har ovanstående justerats på plankartan men 

det verkar vara missat. 
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Kommentar: 

Lämplig placering av eventuell utsläppspunkt lyfts inte in i plankartan eftersom området 

behöver projekteras i helhet för att hitta lämplig plats. Planbeskrivningen kompletteras 

med text om att placering av utsläppspunkt ska ta hänsyn till badplatsen vid Barfotens 

camping. 

Plankartan reglerar byggnadshöjd och inte antal våningar, vilket inte hindrar 

byggnation med suterrängvåning där det kan tillåtas utifrån övriga regleringar enligt 

detaljplanen. 

Plankartan reglerar att huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från angränsande 

bostadsfastighet. Placering av komplementbyggnader är därför inte reglerat, och kan 

därmed byggas ihop över fastighetsgräns. 

 

7. Ellevio 
Ellevio har inget att erinra. 

 

Kommentar: 

- 

 

8. Privatperson 1 
Sammanfattning av yttrande: 

Det är av stor vikt att det inte blir husbilsplats ända upp mot befintligt villaområde. Behåll 

parkering som idag är till för badgäster och besökare. Gör iordning ny husbilsparkering 

längs med infarten till det nya villaområdet, på ovansidan av vägen. 

 

Kommentar: 

Synpunkten beaktas, parkeringsområdet har minskats för att inte störa befintligt 

villaområde. 

 

9. Privatperson 2 
Sammanfattning av yttrande: 

 

Vi har tittat på detaljplanen för Gallernäset 1:19. Det ser ut som ni vill flytta upp 

parkeringen till Barfoten mot vårt hus. Varför då? Den är aldrig full. Vi vill INTE ha den 

närmre.  

 

Sen ska ni ta bort skogen här ovanför campingen som är så fin. I synnerhet på våren. 

Väldig vacker nerfart. Vill inte det heller och ser ingen vits med det. Campingen går att 

göra större utan att ta bort den. Det är en av få trevliga stigar som folk i Otterbäcken 

promenerar på. Vägen till de nya husen går väl att ha där den gamla befintliga vägen finns. 

 

Kul med nya hus men behövs det då 75% (iaf många) av husen tillhör pensionärer och det 

inom några år förmodligen är till salu. 

 

Vi tycker att campingen skulle kunna utökas åt söder om det behövs. 

 

En fin liten promenadväg från stranden och söderut en bit (till grillplatsen). 

Nytt servicehus. 

Gör i ordning stränderna.  

Och varför ett vindskydd runt containern för skräp. Sätt gärna runt om! 

 

Varför inte bygga ett hus i småbåtshamnen istället för att dra ut byn ännu mer. Ett hyreshus 

t ex. 



Detaljplan  

Södra Otterbäcken,  

Gullspångs kommun,  

Västra Götaland 

KS 2016/9 

 

Kommentar: 

Parkeringsområdet har minskats för att inte störa befintligt villaområde. 

Markanvändningen enligt planförslaget bedöms lämplig och möjliggör för en utveckling 

av Otterbäcken gällande såväl permanentboende som tillfälliga campinggäster. 

Övriga synpunkter regleras inte inom aktuellt planarbete. 

 

10. Privatperson 3 
Sammanfattning av yttrande: 

Vi har ingenting emot planförslaget så länge det inte inskränker på våra nuvarande 

möjligheter, nyttjanden o användningsområden i t.ex. tomt, trädgård, bryggplats o.s.v. 

 

Som exempel har vi och grannarna återskapat en liten badplats som nyttjas gemensamt av 

många boende och gäster där vi håller rent o snyggt utan kostnad för kommunen, detta vill 

vi naturligtvis få fortsätta med.  

 

Det är mycket positivt med utveckling av Otterbäcken Södra! 

 

Kommentar: 

Planförslaget inskränker inte på de områden som fastighetsägaren nämner i yttrandet. 
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Förslag till revidering. 
 

Följande revideringar har gjort efter granskningsskedet; 

 

- Planen justeras gällande strandskyddet. 

- Plangränsen revideras där den felaktigt redovisats som användningsgräns. 

- Planbeskrivningen kompletteras med text om att placering av utsläppspunkt ska ta 

hänsyn till badplatsen vid Barfotens camping. 

- Parkeringsområdet vid campingen justeras för att inte störa befintligt 

villaområde. 

- Egenskapsbestämmelsen för skog tas bort ur plankartan. Skötseln av 

naturmark avses reglas genom en skötselplan. 

 


