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Samråd om behovsbedömning tillhörande förslag till detaljplan
för Gallernäset 1:19, Otterbäcken, i Gullspångs kommun, Västra
Götalands län
Handlingar inkomna 2016-05-19 för samråd enligt 6 § förordning (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar

Om ärendet
Kommunen har begärt samråd med Länsstyrelsen om den behovsbedömning
som har genomförts i enlighet med 4 och 5 §§ MKB-förordningen
(1998:905) samt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900) för
upprättande av ny detaljplan för Gallernäset 1:19, Otterbäcken, i Gullspångs
kommun.
Området ligger inom ett av kommunen utpekat LIS-område. Det aktuella
planområdet är i LIS-planen utpekat för bostäder och turism. Det
planförslag som illustreras innehåller dels nya bostadskvarter i söder, dels
campingverksamhet och bad i norra delen. Naturmark föreslås runt
bostadskvarteren och på insidan campingen.
Kommunen har inkommit med kompletterande uppgifter rörande badplatser,
bryggor och sjösättningsramp i planområdets norra del i anslutning till
campingen. I övrigt är inte markanvändningen annat än
användningsområdena och för kvartersmarkens utbredning/begränsning
angivet.
Länsstyrelsens bedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på
miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt.
Länsstyrelsen vill dock påpeka att den mer specifika användning som
föreslås när planarbetet fortsätter kan komma att innebära att vissa
förtydliganden (och eventuella utredningar) kan komma att krävas bl.a.
beroende på omfattningen av anläggningar i vatten och lämplig fri passage
utmed campingens strandkant.
Kommunen bör i övrigt beakta de punkter som anges under i LIS-planens
rubrik ”Fortsatt arbete” för det aktuella området.

Postadress:
Länsstyrelsen Västra
Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
010-224 40 22 (fax)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Förutom de frågor som vanligtvis hanteras i plansammanhang vill
Länsstyrelsen påminna om vikten av att beakta följande frågor i det fortsatta
arbetet:
Farligt gods
Planområdet ligger invid riksväg 26 som är en rekommenderad primär
transportled för farligt gods. Det står i behovsbedömningen att Rv 26 ligger
på ett avstånd från planområdet och dessutom högre i terrängen. Det anges
inte på vilket avstånd från vägen som planområdet ligger. Del av området
tycks ligga inom 150 meter från vägen, det vill säga inom det avstånd där
Länsstyrelsen i sin riskpolicy anser att risker från farligt gods ska bedömas.
Det är därför lämpligt att kommunen tar upp transporter med farligt gods i
detaljplanen. Om kommunen anser att transporterna på vägen inte kan
påverka planerat område är det ändå viktigt att detta ställningstagande (och
skälet till ställningstagandet) framkommer i planhandlingarna.
Risk för översvämning
Enligt rekommendationer ska ingen byggnation ske inom område som
riskerar att översvämmas. Bebyggelse ska klara stigande vatten till nivån
47,01 (RH00) utan att byggnader tar skada. Den nivå som anges är den
framtida dimensionerade nivån. Kommunen bör lägga grundläggningsnivå
på denna nivå.
Skred/Geoteknik
I behovsbedömningen anges att de geotekniska förhållandena ska
undersökas. I Översiktlig stabilitetskartering för Gullspångs kommun
(Räddningsverket 2008) visar resultatet av utförda stabilitetsberäkningar att
stabilitetsförhållandena är ”tillfredsställande goda” i detta område.
Kommunen bör låta utföra en geoteknisk utredning i syfte att säkerställa
lämplig markanvändning.
Arkeologi
Länsstyrelsen upplyser vidare om att det inom planområdet finns två kända
fornlämningar. Kommunen bör därför samråda med Länsstyrelsens
kulturmiljöenhet kring dessa fornlämningar och eventuell övriga lämningar
som kan misstänkas inom planområdet.
Trafiksäkerhet och riksintresse för kommunikationer
Länsstyrelsen uppmanar kommunen att samråda med Trafikverket om
eventuella åtgärder som behöver vidtas (utfarter osv) i anslutning till Rv 26
– detta för att undvika trafikfaror och påverkan på riksintresset.
Vattenverksamhet
Åtgärder i vatten ska anmälas till Länsstyrelsen, vilket bör anges i
planhandlingarna.
Buller
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Med tanke på planområdets läge och förväntade inriktning bör planförslaget
särskilt redovisa bullerpåverkan från närliggande Rv 26. Om så krävs bör
skyddsåtgärder regleras i planen.
I detta beslut har planhandläggaren Johan Apelman varit föredragande och
beslutande.
Johan Apelman
Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
Länsstyrelsen/

Vattenavdelningen
Naturavdelningen
Miljöskyddsavdelningen
Enheten för samhällsskydd och beredskap
Kulturmiljöenheten
Samhällsbyggnadsenheten enligt expeditionslista
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