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Antagandemeddelande 
Detaljplan för del av kv. Magistern m.fl., Gullspångs 
tätort, Gullspångs kommun 
Kommunfullmäktige har den 23 november 2020, Kf § 150 beslutat att anta 
detaljplan fördel av kv. Magistern Gullspångs tätort, Gullspångs kommun, vilket 
tillkännagavs genom anslag i kommunhuset den 26 november 2020. Beslutet 
vinner laga kraft den 18 december 2020. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökad byggrätt inom södra delen av 
Gullstensskolans skolområde. Ny bebyggelse ska vara kopplad till skolverksamheten.  

Planförslaget bedöms vara förenligt med gällande översiktsplan (2011).  

Planförslaget planområde omfattar cirka 6 000 kvm och berör fastigheten Magistern 2 
samt Gullspång 1:8. Planområdet ligger inom södra delen av skolområdet för 
Gullstenskolan och angränsar i söder till fastigheten Hemingsrud 1:12, i väst till John 
Hedins väg, i norr till Gullstensskolan och öst till Possegatan.    

Kommunfullmäktiges beslut att anta rubricerad detaljplan kan överklagas hos 
mark- och miljödomstolen. Överklagandet adresseras till Gullspångs kommun. 
 
Gullspångs kommun  
Kommunstyrelsen  
Box 100 
542 21 Mariestad  
 
Eventuellt överklagande skall ha inkommit till kommunen senast den  
17 december 2020. 
 
Enligt 13 kap. 11 § plan- och bygglagen (2010:900) får ett beslut om att anta en 
detaljplan endast överklagas:  
 

• av den som före utgångstiden av granskningstiden skriftligen har 
framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda  

 

• om planförslaget efter utställningen ändrats till nackdel för någon, eller  
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• om planen inte tillkommit i laga ordning  
 
 
I brevet om överklagan skall tydligt framgå vilket beslut som avses och skälen 
till överklagandet. Underteckna skrivelsen och uppge namn, adress, 
telefonnummer och om överklagandet sker i egenskap av fastighetsägare ihop 
med fastighetens beteckning. 
 
Planförslaget finns tillgängligt på kommunens hemsida samt på kommunens 
bibliotek i Gullspång och Hova, se information nedan.  
 
På grund av rådande spridningsrisk av coronaviruset håller biblioteken sin 
verksamhet stängd fram tills annat meddelas. Under denna period hänvisar 
kommunen till sin hemsida för att ta del av aktuella planhandlingar.    
 
Kommunens hemsida: www.gullspang.se under rubriken Bygga & Bo – 
Stadsplanering – Pågående detaljplaner.  
 
Hova bibliotek 
Besöksadress: Hemgatan 12 
Verksamheten är stäng till annat meddelas. Se uppdaterad information på 
kommunens hemsida.  
 
Gullspångs bibliotek 
Besöksadress: Torggatan 19 
Verksamheten är stäng till och med den 20 november 2020. Se uppdaterad 
information på kommunens hemsida. 
 
Vid svårighet att ta del av planhandlingarna genom ovanstående källor eller för 
frågor, kontakta Planenheten via kommunens växel på telefonnummer  
0506-360 00.  
 
Kommunledningskontoret  
Planenheten  

http://www.gullspang.se/
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