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Detaljplanens syfte 

Syfte
Planändringen syftar till att medge ökad byggrätt samt möjliggöra en flexibel höjdsättning 
genom att ta bort höjdreglering för kvartersmark med gällande markanvändning industri. 

Planområdets lokalisering och omfattning
Planområdet är cirka 18 hektar stort och omfattar fastigheten Åsen 1:4 samt del av Åsen 
1.3, Sanden 2:1 och Sanden 2:6 och är beläget nordväst om Otterbäckens tätort. Planom-
rådet angränsar i norr, öst och söder till fastigheten Åsen 1:3 som består av skogsmark, i 
väst till Sanden 2:1, 2:6 och industrin Moelven Vänerply AB. Planområdet vägansluts av 
Industrivägen med kommunalt huvudmannaskap från söder. 

Beskrivning av gällande detaljplan
Gällande detaljplan för Otterbäckens industriområde, del av Åsen 1:3 m.fl., Gullspångs 
kommun, Skaraborgs län (1643-P1) vann laga kraft 1979. Planens huvudanvändning är 
industri men möjliggör även för kompletterande markanvändning i form av så kallat spe-
cialområde (transformatorstation) i dess södra del samt allmän platsmark (gata och park).    

Industrimarken omfattar totalt 8,8 hektar. Av den är 1,8 hektar reglerad som prickmark 
(mark får inte bebyggas) och 1,4 hektar med korsmark (mark för garage och förrådsbygg-
nader). För marken närmast Industrivägen är byggnadshöjden reglerad till 5 meter och 
inom övrig industrimark till 10 meter. 

Planförfarande 
Planändringen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap. plan- och bygglagen 
(2010:900). Planändringen avser endast att pröva ändring av markens utnyttjande (bort-
tagande av prickmark samt korsmark) samt höjdbestämmelser inom kvartersmarken med 
markanvändningen industri. I övrigt gäller befintliga bestämmelser om markanvändning 
och prövas inte på nytt i denna detaljplan. 

Ändringen berör Förslag till stadsplan för Otterbäckens industriområde, del av Åsen 1:3 
m.fl., Gullspångs kommun, Skaraborgs län (1643-P1). 
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Överväganden

Bedömning av lämpligheten av markens användning 
Riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 1-2 §§ miljöbalken (1998:808) 
I 4 kap. 1-2 §§ miljöbalken (MB) anges områden i Sverige som är av nationellt intresse 
med anledning av dess värde för det rörliga friluftslivet. Endast markanvändning som inte 
påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden är tillåten. 

Riksintresseområdet för rörligt friluftsliv är geografiskt preciserat i lagstiftningen samt i 
lagens förarbeten (prop.1985/86:3), vidare har Länsstyrelsen tolkat riksintresset geografis-
ka avgränsning som ett planeringsunderlag i sitt webbgis.

Kartbilden nedan redovisar planområdets lokalisering (orange yta) och kvartersmarken 
för industri (blå yta) i förhållande till riksintresset (turkost skrafferad yta). 
Enligt kommunens kartunderlag är avståndet mellan gällande markanvändning för indu-

Planområde

Kvartersmark - industri
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stri och riksintressets avgränsning cirka 35 meter. 

Markområdet inom detaljplanen som berörs av aktuell planändring ligger således utanför 
riksintresseområdet. Vidare har markens lämplighet för byggnation med en byggnads-
höjd om maximalt 10 meter prövats i samband med antagande av gällande detaljplan och 
bedömts som lämplig. Den nya prövning som initieras i samband med denna planändring 
avser endast påverkan på riksintresset utifrån en högre byggnadshöjd. 

Bedömning
Kommunen bedömer att förslagen planändring inte innebär påtaglig skada på riksintresset 
för rörligt friluftsliv. Kvartersmarken där ändringen avses ligger cirka 35 meter utanför 
den av Länsstyrelsens tolkade avgränsning av riksintresseområdet och bör därför inte 
vara av nationellt intresse för det rörliga friluftslivet. Vidare möjliggör gällande detaljplan 
en byggnadshöjd om 10 meter vilket har bedömts som lämpligt och tyder på att aktuellt 
markområde sannolikt har en liten påverkan på riksintresset. Kommunen bedömer att en 
högre byggnadshöjd på samma mark också är lämplig utan att påtagligt skada riksintres-
set.  

Arkeologiska värden 
Enligt Riksantikvarieämbetet webbtjänst Fornsök finns det inte några registrerade forn-
lämningar inom aktuellt planområde. 

Bedömning 
Kommunen anser att en bedömning av markens lämplighet utifrån arkeologiska värden 
hanterades vid prövningen av gällande plan. En arkeologisk utredning är därför inte mo-
tiverad inom ramen för denna planändring. Om fornlämningar påträffas i samband med 
planförslagets genomförande ska anmälan göras till länsstyrelsen enligt 2 kap. 5 § kultur-
miljölagen (1988:950).

Samlad bedömning
Föreslagen planändring bedöms som lämplig utifrån berörda allmänna intressen:
• Påverkan på riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 1-2 §§ miljöbalken  
 (1998:808)
• Påverkan på arkeologiska värden 
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Ställningstagande om betydande miljöpåverkan
Kommunens bedömning är att genomförande av föreslagen ändring av detaljplan inte an-
tas medföra betydande miljöpåverkan, därmed behöver inte en strategisk miljöbedömning 
genomföras, inte heller någon miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Länsstyrelsen meddelande i yttrande daterat 2021-02-11 att planändringens miljöpåverkan 
inte antas medföra betydande miljöpåverkan men att en betydande miljöpåverkan i 
plannändringens genomförande inte går att utesluta med anledning av dess påverkan på 
riksintresse för rörligt friluftsliv, detta behöver utredas vidare. 

Kommunen anser att föreslagen planändrings påverkan på riksintresset för rörligt frilufts-
liv är utredd i denna samrådshandling. Kommunen bedömer att planändringen har en 
liten påverkan på riksintresset som inte innebär påtaglig skada vilket innebär att planänd-
ringen inte antas innebär en betydande miljöpåverkan, en miljökonsekvensbeskrivning 
behöver därför inte upprättas. 

Beskrivning och genomförande

Motivering av planbestämmelser
Planändringen innefattar borttagande av höjdbestämmelser (byggnadshöjd), korsmark 
(mark för garage förrådsbyggnader) samt prickmark (mark som inte får bebyggas) inom 
markanvändningen för industri. 

Borttagande av höjdreglering motiveras med att öka planens flexibilitet och genomförbar-
het. Lämplig byggnadshöjd kommer att hanteras i bygglovsprövning. 

Borttagande av korsmark motiveras med att öka planens flexibilitet vad gäller byggnaders 
omfattnings och lokalisering och därmed öka planens genomförbarhet. 

Borttagande av prickmark motiveras med att öka planens flexibilitet vad gäller byggnaders 
omfattnings och lokalisering och därmed öka planens genomförbarhet. 

Planavgift
Planavgift tas ut i samband med bygglov.

Påverkan på gällande planer
Föreslagen planändring ändrar Förslag till stadsplan för Otterbäckens industriområde, del 
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av Åsen 1:3 m.fl., Gullspångs kommun, Skaraborgs län (akt: 1643-P1). 

Prövning enligt annan lagstiftning  
Planområdet belastas av markavvattningsföretag ”Lundens dikningsföretag av år 1982”. 
Vid ett genomförande av planen ska markavvattningsföretagets lokalisering omprövas 
enligt 24 kap. miljöbalken (1998:808). 

Ingrepp i eller vid fornlämning kräver tillstånd från länsstyrelsen enligt 2 kap. 12 § kultur-
miljölagen (1988:950).

Byggnader högre än 20 meter ska i samband med bygglovsskedet lokaliseringsbedömas 
(flyghinderanalys) av Luftfartsverket. Byggnader och andra föremål som är högre än 
45 meter ska anmälas av exploatören till Försvarsmakten enligt 6 kap. 25 § luftfartsför-
ordningen (2010:770) senast fyra veckor före byggstart. Med andra föremål avses t.ex. 
skorstenar, master eller liknande.



9




