
         
 

 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

Granskningsutlåtande – kompletterande 
granskning  
 

Bakgrund  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-03 § 84 att planförslaget ska ställas ut för en 
kompletterande granskning. Detta efter beslutet att inte specificera del av naturmarken inom 
planområdet som skog.   
 

Planförslagets 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. 
 

Förslag till detaljplan, 
södra Otterbäcken 
Gullspångs kommun, 
Dnr: KS 2016/9 
Datum: 2020-11-11 



         
 

 
 
 
 

 

Kompletterande granskning  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-03 att förslag till detaljplan för 
Gallernäset 1:19 ska ställas ut för en kompletterande granskning.  
 
Planförslaget fanns tillgängligt för granskning under tiden 15 juli – 23 
september.  
 

Yttranden har lämnats av:  
• Länsstyrelsen Västra Götalands län  
• Lantmäteriet  
• Tekniska nämndens arbetsutskott  
• Miljö- och byggnadsnämnden  
• Västtrafik  
• Avfallshantering Östra Skaraborg 

Följande hade inget att erinra:  
• Trafikverket  
• Räddningstjänsten Östra Skaraborg  

 
 

Inkomna yttranden 
1. Länsstyrelsen i 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 i övrigt 

Vattenverksamhet 
Länsstyrelsen anser inte att kommunen har besvarat frågan om området där det 
planeras för bryggor är lämpligt för det. Därav vill Länsstyrelsen särskilt framföra 
att områdets lämplighet för bryggor blir en fråga att ta ställning till vid kommande 
prövning enligt miljöbalken. Vi vill även påminna om att anläggning av bryggor 
och pirar är en vattenverksamhet som kräver anmälan eller tillstånd. Anmälan görs 
till Länsstyrelsen och tillståndet söks hos Mark- och miljödomstolen. 

Natur 
Det saknas motivering till varför kommunen väljer att ta bort specificeringen 
”skog” för den aktuella naturmarken. Innebär ändringen att kommunen avser att 
avverka skogen i området för att förbättra utsikten för det nya bostadsområdet? 
 
Som konstaterats i planhandlingarna så hyser skogsområdet mellan bostadsområdet 
och vattnet naturvärden, och utgör även grönområde för befintliga och nya boende 
i området. Avverkning av skogen i området vore därför olämpligt, och riskerar att 
komma i konflikt med strandskyddsbestämmelserna (möjligen även 
artskyddsförordningen beroende på vilka arter som finns i området). Länsstyrelsen 
anser att skogsområdet bör få vara kvar. 

Kommentarer 
Kommunen noterar Länsstyrelsens synpunkt gällande föreslagen vattenanvändning. 
 
Kommunens inriktning är att bevara skogsområdet med anledning av dess naturvärden. Vid ett 
laga kraft vinnande kommer detaljplanen att reglera områdets markanvändning en lång tid 
framöver och kommunen vill därför möjliggöra för en mer flexibel användning av marken. 
Områdets skötsel kommer istället att regleras i en skötselplan.  
 

2. Lantmäteriet  
 

Detaljplan för Gallernäset 1:19 (Södra Otterbäcken) i Gullspångs kommun  
Ert ärende: KS 2016/9  
 
Vid genomgång av planförslagets granskningshandlingar (daterade juli 2019) har följande noterats:  
 
Delar av planen som bör förbättras  
Grundkartan  

• Aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga detaljer i grundkartan är 
något föråldrad. Det är viktigt att grundkartan är aktuell i varje steg av planprocessen för 
att det ska vara lätt att överblicka de förutsättningar som finns för planläggningen.  



         
 

 
 
 
 

 

 
Fastighetsgränsernas kvalitet  
Fastighetsgränsernas kvalité I planförslaget har planområdesgränsen lagts ut i direkt anslutning 
till befintliga fastighetsgränser med osäker kvalité. Varken i grundkartan eller i registerkartan 
finns några inmätta gränspunkter angivna längs vissa fastighetsgränser.  
 
Lantmäteriet vill här påminna om att detaljplanen inte påverkas om gränsen visar sig ha ett annat 
läge. Detta är särskilt viktigt vid gräns mot kvartersmark. Risken är då att antingen en del av 
kvartersmarken ligger på grannfastigheten eller att det blir en remsa mellan den planlagda 
marken och fram till fastighetsgränsen. Om gränsen är osäker är det lämpligt att så snart som 
möjligt utreda gränsen och göra en gränsutvisning där man letar upp befintliga 
gränsmarkeringar. Visar sig gränsen vara juridiskt oklar krävs det en fastighetsbestämning för 
att bestämma dess läge. När gränsens läge är klarlagd kan därefter ev. anpassning av planen till 
fastighetsgränsens rätta läge göras.  
Bilden nedan visar gränsernas kvalité enligt registerkartan, angivet i meter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
 

 
 
 
 

 

 
 
Befintliga planförhållanden  
På s. 3 i planbeskrivningen redovisas de befintliga planer som berör aktuellt planområde. För att 
göra redovisningen av befintliga planförhållanden tydligare för samtliga berörda, kan förslagsvis 
en bild användas som visar markanvändningen i området idag samt en linje som visar hur det 
nya plan-förslaget berör den befintliga detaljplanen.  
 
Inlösen av allmän plats  
Skrivningen ang. inlösen av allmän plats bör förtydligas så att det framgår att kommunen med 
stöd av detaljplanen har rätt att lösa in den allmänna platsen utan överenskommelse med den 
berörda fastighetsägaren.  
 
Deltagande fastigheter i ny gemensamhetsanläggning I planbeskrivningen på s. 14 anges 
kortfattat att ny ga avses bildas för gemensam sophantering. Det finns dock inget angivet om 
vilka fastigheter som avses få del i anläggningen. Detta är bra att beskriva så att det blir tydligt 
för framtida fastighetsägare.  
 
Delar av planen som skulle kunna förbättras  
(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteri-ets lagstadgade 
bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra detaljplanen.)  
 
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 för-enkla 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 allmänna råd (2014:5) om 
planbestämmelser för detaljplan, tillämpas. Plankartans utformning uppfylller inte dessa råd på 
följande punkter och det finns inget motiv angivet till varför så har skett:  

• Beteckningen för E1 och E2 har en blågrå färg enligt Boverkets plan-bestämmelsekatalog. 
I plankartan ser det ut som att användningarna har ljusblå färg (samma färg som 
användningen W – öppet vatten-område).  

• Upphävande av strandskydd betecknas med a enligt Boverkets plan-bestämmelsekatalog. 
Bestämmelsen gäller för hela planområdet med nuvarande redovisning. Bestämmelsen är 
heller ej formulerad enligt rekommendationerna.  

• Möjligheten att bestämma om tydlig tomtplatsmarkering finns ej med bland 
rekommendationerna.  

 
Övriga frågor  
På s. 12 i planbeskrivningen under rubriken ”allmänhetens tillgång till strandområden” framgår 
att detaljplanen har markreservat för allmän plats m.m. Vad menar kommunen här? Observera 
att allmän plats m.m. är exempel på användningar inom detaljplan. Se gärna över det första 
textstycket igen. 
 



         
 

 
 
 
 

 

Kommentarer  
Kommunen kommer inför antagande att: 

• uppdatera grundkartan och fastighetsredovisning  
• fastighetsbestämma fastighetsgränsen mot Lilla Årås 2:2  
• se över plankartan så den överensstämmer med Boverkets allmänna råd (2014:5) 
• se över planbeskrivningen enligt Lantmäteriets synpunkter 

 
 
 

3. Yttrande angående detaljplan GALLERNÄSET 1:19  
Gällande sophämtning för ovanstående vill vi framhålla följande för att uppfylla reglerna i 
renhållnings föreskrifter.  
 
För genomförande av soptömning ska vägen till hämtningsplatsen ha en fri höjd på minst 3,65 
meter, ha en fri bredd på minst 3 meter samt ha en bärighet för ett fordon på 18 ton.  
 
Vid hämtningsplatsen ska yta finnas med en bredd på minst 4,5 meter, fri längd på minst 14 
meter samt ha en fri höjd på minst 5 meter.  
För återvändsgator ska det finnas en vänd yta med diameter 18 meter samt en fri remsa på ca 1,5 
meter utanför vändytan.  
 
Vi ber er även att studera "Handbok för avfallsutrymmen" som finns att läsa på vår hemsida 
www.avfallskaraborg.se. 

Kommentarer  
Kommunen noterar informationen.  
 

4. Tekniska nämndens arbetsutskott  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av handlingarna för det kompletterande 
granskningssamrådet för detaljplan för Gallernäset 1:19 (Södra Otterbäcken) och har följande att 
yttra:  
 

- I västra delen av planområdet behöver möjligheten finnas för anläggande av ett dike för 
avledande och fördröjning av dagvatten från nya bostadsbebyggelsen.  

Bakgrund  
Kommunfullmäktige beslutade den 3 juni 2019 att planförslaget för Gallernäset 1:19 ska bli 
föremål för ett kompletterande granskningssamråd. Detta efter kommunfullmäktiges beslut att 
inte specificera del av naturmarken inom föreslaget planområde som skog.  



         
 

 
 
 
 

 

Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för byggande av bostäder samt utveckling av 
befintlig campingplats. Detaljplanen bedöms inte avvika från den kommunala översiktsplanen. 
 

Kommentarer  
Västra delen mellan kvartersmarken för bostäder och Vänern har planlagts som naturmark. 
Anläggande av fördröjningsdammar för dagvatten ryms inom användningsslaget.  

 
5. Miljö- och byggnadsnämnden  

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden har följande att erinra mot den föreslagna förändringen i 
planförslaget inför antagandet:  

- Utformningen av naturområdena kan regleras i den särskilda skötselplan som enligt 
planförslaget ska tas fram.  

Bakgrund  
Miljö- och byggnadsnämnden har av Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun på remiss fått ett 
förslag till ny detaljplan för fastigheten Gallernäset 1:19 i Gullspångs kommun.  
Planförslaget har tidigare genomgått såväl samråd som granskning. Därefter har 
Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun beslutat om en ändring, vilken innebär att en del av 
naturmarken inom föreslaget planområde inte ska specificeras som skog, såsom angivits i det 
ursprungliga förslaget. Utöver detta har det gjorts en ändring vad gäller placeringen av 
campingplatsens parkering. Därför genomförs nu ett kompletterande granskningsskede.  

Skäl till beslut  
Natur  
Föreslagen ändring, att preciseringen skog tas bort från planbestämmelserna, bedöms kunna 
göras samtidigt som befintliga naturvärden inom området bevaras. Naturområdena kan istället 
regleras av en särskild skötselplan, såsom anges i planförslaget. Denna behöver dock beakta de 
livsmiljöer som krävs för de naturvårdsintressanta arter som påträffats i området om dessa ska 
kunna fortleva. Såväl strandskog som vassar kan behöva bevaras inom området. 

Kommentarer  
Kommunen noterar informationen.  
 
 



         
 

 
 
 
 

 

6. Västtrafik  

Yttrande detaljplan för Gallernäset 1:19  
Västtrafik har tagit del av granskningshandlingen för det förslag till detaljplan som Gullspångs 
kommun har upprättat för Gallernäset 1:19. Gullspångs kommuns diarienummer KS 2016/9.  
Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för byggande av bostäder samt utveckling av 
befintlig campingplats. Kommunens bostadsförsörjningsprogram ser ett ökat bostadsbehov och 
pekar på det nu aktuella planområdet som en möjlig utveckling.  
 
Västtrafik ser positivt på att utbyggnad av bostäder och verksamheter sker i nära anslutning till 
befintliga kollektivtrafikstråk.  
 
Otterbäcken är en tätort med knappt 700 invånare. Då Otterbäcken ligger utmed linjesträckningen 
mellan Mariestad och Gullspång (ca 1560 inv) så blir utbudet av kollektivtrafik i Otterbäcken, högre 
än det, enligt Västra Götalandsregionens Landsbygdsutredning, förväntade grundutbudet, eftersom 
en tätort av Gullspångs storlek har ett högre grundutbud. Enligt Landsbygdsutredning ska utbudet av 
kollektivtrafik, i en tätort av Otterbäckens storlek, d.v.s. mellan 500-1000 invånare, utgöras av minst 
fem dubbelturer per vardag, men utbudet i Otterbäcken är det dubbla på vardagar, och det finns även 
resmöjligheter på lördagar och söndagar med några turer per dag.  
 
Boende i Otterbäcken som arbetar utanför tätorten, pendlar enligt SCB:s pendlingsstatistik i 
huvudsak till Gullspång, Mariestad och Hova. Det finns relativt goda möjligheter att arbetspendla 
med kollektivtrafik mellan Otterbäcken och Mariestad eller Gullspång, för pendlare som arbetar 
dagtid. Restiden med kollektivtrafik är i princip densamma som restiden med bil, och det finns ett 
antal avgångar i pendlingstider.  
 
För att skapa möjligheter för ett minskat bilberoende och ett ökat hållbart resande, så är det viktigt 
att planområdet upplevs som tryggt och säkert för gående och cyklister. Det är också viktigt att det 
finns anslutning till befintliga gång- och cykelstråk samt till närmaste hållplats.  
Det skulle innebära att om boende i planområdet valde att gå eller cykla till närmaste hållplats eller 
till arbetsplatsen, så finns det goda förutsättningar för att antalet bilrörelser i planområdet skulle 
kunna bli betydligt lägre än bedömningen i planbeskrivningen. Det förutsätter dock att gång- och 
cykelvägar upplevs som trygga och trafiksäkra, och att det finns möjligheter att parkera sin cykel på 
ett säkert sätt vid hållplats och arbetsplats. Här deltar Västtrafik gärna i diskussioner med kommunen 
om hur det hållbara resandet kan öka.  
 
Om dessa förutsättningar finns på plats så ger det också barn och unga större möjligheter att själva ta 
sig till skola och fritidsaktiviteter, utan att vara beroende av bilskjuts.  
 
Närmaste hållplats ligger ca 600 meter norr om planområdet och Västtrafik anser att en utbyggnad 
av bostäder i södra Otterbäcken kan komma att kräva ytterligare en hållplats utmed Allmänna vägen, 
i närheten av Pirvägens anslutning. Trafikverket är väghållare av Allmänna vägen (väg 3005) och 
därför behöver även de vara införstådda med behovet av ytterligare hållplats, så denna kan finnas på 
plats när området byggs ut.  
 



         
 

 
 
 
 

 

Västtrafik önskar vara delaktiga i planeringen av nytt hållplatsläge, samt i detaljutformningen av 
hållplatsen. 
 

Kommentarer 
Kommunen noterar Västtrafiks synpunkter.  
 
 

Följande ändringar har gjorts med anledning av inkomna 
synpunkter och andra planeringsförutsättningar:  
 

- Planområdets gatustruktur har delvis gjorts om för att minska trafikrörelserna inom området 
som planeras för bostäder.  

- Regleringen av minsta fastighetsarea (d1) har ändrats från 1000 m2 till 800 m2 som en följd 
av den ändrade gatustrukturen. 

- För markanvändningen bostäder inom kvartersmarken har byggnadshöjden höjts från 3,5 
och 5 meter till 4,5 respektive 8 meter, med anledning att göra utformningen av 
tillkommande bebyggelse mer flexibel vad gäller byggnadernas utformning och 
höjdsättning. 

- Planområdets östra gräns mot samfälligheten Gallernäset S:1 har flyttas 10 meter väster ut 
ifrån samfälligheten då gränsen bedöms som osäker.      


	Bakgrund
	Planförslagets syfte
	Planförfarande
	SAMRÅDSSKEDET
	GRANSKNINGSSKEDET
	Kompletterande granskning
	Yttranden har lämnats av:
	Följande hade inget att erinra:


	Inkomna yttranden
	1. Länsstyrelsen i Västra Götalands län
	Länsstyrelsens samlade bedömning
	Motiv för bedömningen
	Synpunkter på granskningshandlingen i övrigt
	Vattenverksamhet
	Natur
	Kommentarer

	2. Lantmäteriet
	Detaljplan för Gallernäset 1:19 (Södra Otterbäcken) i Gullspångs kommun
	Kommentarer

	3. Yttrande angående detaljplan GALLERNÄSET 1:19
	Kommentarer

	4. Tekniska nämndens arbetsutskott
	Bakgrund
	Kommentarer

	5. Miljö- och byggnadsnämnden
	Miljö- och byggnadsnämndens beslut
	Bakgrund
	Skäl till beslut
	Kommentarer

	6. Västtrafik
	Yttrande detaljplan för Gallernäset 1:19
	Kommentarer


	Följande ändringar har gjorts med anledning av inkomna synpunkter och andra planeringsförutsättningar:

