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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för byggandet av bostäder 
samt utveckling av befintlig campingplats. I kommunen råder i dagsläget 
bostadsbrist varför detaljplanen är viktig. Campingplatsens område är till 
stor del oplanerad och planerad mark möjliggör ytterligare utveckling.

I och med denna detaljplan upphör tidigare detaljplaner över området, se 
nedan under tidigare ställningstaganden.

PLANDATA
Läge och areal
Planområdet är beläget i Otterbäckens södra del. I väster sträcker sig 
området ut i Vänern och i norr innefattas Barfotens camping.

Planområdets gräns går längs med befintlig bostadsbebyggelse. Öster om 
området finns riksväg 26 och söderut skog. 

Områdets areal uppgår till cirka 23 ha varav cirka 5 ha är vatten.

Markägare
Planområdet utgörs av fastigheten Gallernäset 1:19 som ägs av Gullspångs 
kommun.

Planens handläggning
Detaljplanen handläggs med standardförfarande (PBL 2010:900).

Planområdets lokalisering



TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplan
För planområdet gäller kommunens översiktsplan Vision 2020 som antogs 
av kommunfullmäktige i februari 2011. Marken är enligt planen det enda 
attraktiva området för bostadsbebyggelse på orten. Utbyggnad bör i första 
hand ske genom planläggning i direkt anslutning till Barfotens camping. 
Först därefter kan etablering längre söderut bli aktuellt.

I den fördjupade översiktsplanen (FÖP) över Otterbäcken från 1993 anges 
planområdet som friluftsområde för bad och camping. FÖP:en behandlas i 
Vision 2020 där den beskrivs som delvis inaktuell. Den nya översiktsplanen 
väger tyngre än den äldre FÖP:en. 

Detaljplaner
Inom planområdet gäller två detaljplaner, dessa kommer delvis att ersättas 
av föreslagen detaljplan. Vid antagande kommer de två äldre planerna att 
angränsa planområdet. 

De två detaljplanerna som nu gäller är:
Byggnadsplan för Otterbäcken 
Förslag till Byggnadsplan för Otterbäcken vann laga kraft 1965. Den del av 
byggnadsplanen som berör planområdet har markanvändningen park eller 
plantering.

Detaljplan för del av fastigheterna Gallernäset 1:7, 1:19 m.fl. 
Detaljplanen antogs 1989 och ersatte del av den äldre byggnadsplanen. 
Markanvändningen anges som bostäder och naturmark.

Strandskydd
Strandskyddet tillkom i syfte att bevara allmänhetens möjligheter till 
friluftsliv. Det utvecklades senare till att inbegripa strand- och landytor 
som ansågs biologiskt värdefulla. I vanliga fall sträcker sig strandskyddet 
100 meter från strandlinjen, mot både land och vatten. Där vatten- och 
landområden anses vara speciellt värdefulla kan strandskyddet utökas av 
Länsstyrelsen till 300 meter. För Vänern råder utökat strandskydd.

För äldre detaljplaner har strandskyddet automatiskt upphävts vid planens 
fastställelse. Enligt nuvarande lagstiftning återinträder strandskyddet om 
befintliga planer ändras, upphävs eller ersätts av ny plan. För planområdet 
gäller därför strandskyddet.

Kommunen har för avsikt att upphäva strandskyddet inom föreslagen 
kvarters- och gatumark.



Landsbygdsutveckling i strandnära lägen - LIS
Strandskyddslagstiftningen (7 kap miljöbalken) ger kommunerna 
rätt att i översiktsplanen peka ut områden av särskild betydelse för 
landsbygdsutvecklingen. 

För att ett område ska uppfylla kraven på dispens
från strandskyddet ska området:
- Vara lämpligt för utveckling av landsbygden
- Vara av sådant slag och ha en så begränsad omfattning att strandskyddets 
syften fortfarande tillgodoses långsiktigt 
- Endast ha en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften i eller 
nära tätorter

Kommunen har sedan 2014 en LIS-plan. I LIS-planen bedöms planområdet 
lämpligt för bostadsbebyggelse och ytterligare etablering kan av bebyggelse 
kan ske söderut förutsatt att ytterligare stränder ej privatiseras samt att 
möjligheten att öka allmänhetens tillgänglighet till vattnet ses över. Under 
framtagandet av LIS-planen framfördes synpunkter på att delar av området 
rymmer naturvärden och skogspartier som är värdefulla som närströvområde 
för campingen och boende. 

Riksintressen
Riksintresse är ett område eller objekt som är av nationellt intresse. 
De omfattar olika sorters områden, exempelvis infrastruktur, miljö och 
friluftsliv.

Planområdet berörs av följande riksintressen:
- Riksintresse rörligt friluftsliv, Vänern med öar och strandområden 
(geografiskt riksintresse 4 kap 2 § MB)
- Riksintresse yrkesfiske, Vänern (3 kap 5 § MB)
- Riksintresse för friluftslivet, Vänern med bad, båt, fiske mm (3 kap 6 § 
MB)

I angränsning till planområdet återfinns riksintresse för kommunikation, 
sjöfart och rv26.

Kommunala beslut i övrigt, samt riktlinjer
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2016-01-20 kommunförvaltningen 
i uppdrag att förnya uppdraget att ta fram en detaljplan för Gallernäset i 
Otterbäcken. Förvaltningen har tidigare haft uppdraget där en del förarbete 
skett utan att ett konkret planförslag presenterats. 

Kommunens bostadsförsörjningsprogram ser ett ökat behov och pekar på 
detta område som en möjlig utveckling.

Vindbruksplan
Gullspångs kommun har en reviderad vindbruksplan från 2016. De utpekade 
områdena ligger på betydande avstånd från planområdet och bedöms inte ha 
någon påverkan.



Utdrag ur kommunens LIS-plan, gällande Otterbäcken



BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN & FÖRUTSÄTTNINGAR
Bebyggelse
Planområdet är till största del obebyggt. Campingen i norra delarna har 
servicebyggnader samt stugor för uthyrning. 

Norr om planområdet finns ett bostadsområde från 1950/60-talet och en 
skola från 1950-talet som i flera omgångar byggts om och till. 

Bostadsbebyggelsen är ordnad i kvarter med rätvinkliga gator och 
friliggande villor, som i huvudsak består av trä och/eller tegel. Färgerna på 
fasader varierar från ljusa vita, mer kulörta blå och röda mot mörka bruna 
färger. Taken är till stor del belagda med tegel i röda och svarta nyanser.

Söder om planområdet finns huvudsakligen skogsmark med viss utspridd 
fritidshusbebyggelse.

Mark och vegetation
Området består av skogsmark som är delvis avverkad och slybevuxen. 
Marken sluttar i huvudsak västerut ner mot Vänern men lokala avvikelser 
förekommer. 

Kulturvärden
Västarvet har på uppdrag av Gullspångs kommun 2016 utfört en 
kulturhistorisk förstudie och inventering över Otterbäckens samhälle. I 
Otterbäcken finns en hel del av kulturhistoriskt intresse, som förtjänar 
att lyftas fram och beskrivas, bl.a. ett flertal miljöer som gestaltats och 
beskriver samhällets utveckling från historisk tid till idag.



Västra Götaland tillhör landets tidigaste industrialiserade regioner. Här 
finns storskalig industriell verksamhet, småföretag och tidigt etablerade 
brukssamhällen. Otterbäcken är en kombination av alla dessa kategorier. 
Upprinnelsen kan sägas vara ortens läge vid vattnet och den relativa 
närheten till Bergslagen med sina gruvindustrier. Utan läget vid Vänern 
hade utskeppningen av bergslagens råvaror skett någon annanstans, vilket 
sannolikt inneburit att industrin inte blomstrat på samma sätt som den 
gjorde under 1900-talet. I och med industrins skiftade förutsättningar kan 
Otterbäcken också ses som ett exempel på ett samhälle i ständig förändring.

I den kulturhistoriska förstudien beskrivs Otterbäckens kulturhistoria 
avseende områdena norr om det aktuella planområdet. Det aktuella 
planområdet nämns kortfattat med betoning på områdets höga 
geovetenskapliga och zoologiska värden. Dessa värden berörs under andra 
rubriker i planbeskrivningen.

Service
Planområdet är beläget i utkanten av Otterbäcken, ca 3 km från Gullspång 
där offentlig och kommersiell service finns. Strax norr om planområdet finns 
förskola.

Föreslagen bebyggelse kan medföra behov av fler förskoleplatser på orten, 
beredskap för detta bör utredas vidare men bedöms kunna hanteras när 
indikationer på eventuellt behov uppstår.

Kommunikationer
Gång- och cykeltrafik
Inom planområdet finns ett flertal stigar men det huvudsakliga motionsspåret 
i Otterbäcken ligger norr om planområdet.

Längs planområdets östra gräns i nord-sydlig riktning löper en befintlig 
gång- och cykelväg. Denna gång- och cykelväg binder samman Gullspång 
och Sjötorp via Otterbäcken.

Biltrafik
Barfotens camping nås vis Pirvägen som ansluter till Allmänna gatan som 
sträcker sig genom befintliga bostadsområdet i norr. Gatunätet ansluter till 
Rv 26, öster om planområdet.

Kollektivtrafik
Bussförbindelse till Gullspång och Mariestad finns ca 600 meter norr om 
planområdet. 



Geotekniska förhållanden
En geoteknisk undersökning har utförts av Konsult AB på uppdrag av 
Gullspångs kommun.

Fältundersökningen genomfördes hösten 2016 och omfattade följande:
- 16 st trycksonderingspunkter
- 1 st jord-bergsonderingspunkt
- Tagning av störda jordprov med skruvborr i 14 punkter
- Radonmätning i 3 punkter (ROAC- detektorer)
- Montering av 4 grundvattenrör
- Registrering av vattenytor

Markförhållanden 
Marken sluttar västerut mot Vänern. De avvägda nivåerna vid borrhålen 
varierade mellan +47,7 och +54,2 i RH2000. 

Jorden består direkt under ytskiktet av friktionsjord som vilar på fast botten, 
troligen morän, sten, block eller lera. 

Ytskikt i provtagningspunkterna består av mullhaltig siltig sand med 
varierande innehåll av sten och grus mellan 0,2-0,5 meter. Även 
vegetationsskikt påträffades mellan 0,1-0,2 meter djupt i vissa av borrhålen. 

Den underliggande friktionsjorden består överst av siltig sand alternativt 
grusig sand som delvis även innehåller sten, under detta finns huvudsakligen 
siltig sandmorän men även sandig siltmorän har påträffats i några 
provpunkter. Friktionsjorden bedöms som fast lagrad. 

Utförda sonderingars nedträningsdjup varierade mellan 0,6-3,3 m. jorden 
inom området innehåller delvis rikligt med sten och block, ytblock 
förekommer. 

Grundvatten 
Vid sex borrhål uppmättes vattenytor på en nivå mellan +46,5-52,5 
motsvarande 1,2-2,0 meter under markytan. Den fria grundvattenytan 
påträffades i tre av de öppna grundvattenrören på nivåerna 49,4, 49,9 och 
52,0 (motsvarande 0,9 m, 1,0 m samt 1,5 m under markytan). 

Dagvatten 
Grundvattennivån inom området är relativt högt och därför bedöms lokalt 
omhändertagande av dagvatten (LOD) genom infiltration som mindre 
lämpligt. För avledning av ytvatten vid t.ex. regnoväder och snösmältning 
bör vattenavledande diken anläggas inom området.

Schaktning
Schaktning i friktionsjord kan över grundvattenytan ske med en släntlutning 
av 1:1 á 1:5. 



Vid schaktning under grundvattenytan och samtidig länshållning av schakten 
finns risk för erosion och bottenuppluckring. Eftersom det kan bli aktuellt 
med schaktning och återfyllning under grundvattennivån krävs att detta 
studeras och planeras särskilt innan arbetet påbörjas. 

Vid schaktning i siltig jord finns risk för ytuppmjukning och utflytning 
av slänter vid vattenövermättnad på grund av t.ex. regn. För att begränsa 
utflytning av slänter kan dessa övertäckas vid regnväder. 

Jorden bedöms som relativt svårschaktad på grund av sten och 
blockinnehåll. All schaktning ska utföras enligt handboken Schakta säkert.
 
Läs även bilagan PM – Geoteknik 

Djur- och naturvärden
Under 2016 utfördes en naturinventering av Otterbäckens norra och södra 
delar. Metoder och resultat finns att läsa i bilagan Naturvårdsinventering - 
Otterbäcken Nord och Syd.

För det aktuella planområdet identifierades ett flertal höga naturvärden och 
fågelarter inom ett område närmast strandkanten. I planen har detta område 
sparats som naturområde för att i största möjliga omfattning bevara de höga 
värdena samtidigt som planen möjliggör för att tillgodose det allmänna 
intresset för bostäder i Gullspångs kommun, öster om naturområdet.

Rekreation och friluftsliv
Inom planområdet finns idag utrymme för rekreation och friluftsliv inom 
naturområdet och vid campingen och den kommunala badplatsen. I området 
ingår även en del av vattenområdet som naturligt erbjuder möjligheter till 
såväl rekreation och friluftsliv.

Fornlämningar
Inom campingens område finns två registrerade fornminnen, en sentida 
stensättning och en domarring. Mellan dessa två står en stolpbod, detta är 
dock inte den ursprungliga platsen för byggnaden ifråga
som idag nyttjas utav campingverksamheten.

Alla fornlämningar, såväl kända som okända, är skyddade enligt 
Kulturmiljölagen. Skulle det i samband med exploatering eller andra arbeten 
påträffas fornlämningar eller misstänkta fornlämningar ska kontakt tas med 
Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet.

Teknisk service
Förutsättningarna är goda för anslutning till teknisk service genom 
områdets direkta närhet till befintligt bostadsområde i norr, med befintliga 
infrastruktursystem. 



FÖRESLAGEN UTVECKLING 

Campingplats
Detaljplanen möjliggör för camping i planområdets norra delar. Campingen 
är befintlig och avses ges möjlighet att säkras och även utvecklas inom det 
utpekade området. 

Detaljplanen möjliggör receptionsbyggnad, servicebyggnad eller andra 
komplementbyggnader för campingens behov till en byggnadsarea om 
maximalt 250 m2.

Vattenområden
Planområdet innefattar en del av Vänern. I anslutning till planområdets norra 
delar finns en befintlig badplats som utgör en viktig plats för rekreation och 
friluftsliv i Otterbäcken. Vattenområdet regleras för att fortsatt möjliggöra 
badplatsaktivitet.

För bostadsområdet inom planen möjliggörs ett område för bryggor med 
båtplatser inom en mindre del av planområdets sydvästra vattenområde.

Bebyggelse
Naturen och utsikten är av stort värde i området. Bebyggelsen är därför 
utformad med detta i åtanke, för att ge så många fastigheter som möjligt 
utsikt mot Vänern. 

Endast ett våningsplan medges längst västerut vilket ger förutsättningar för 
bakomliggande tvåvåningsbebyggelse att få utsikt. 

Den tänkta bebyggelsen i väster ska ske i form av friliggande enbostadshus. 
I östra delarna är planen mer flexibel och möjliggör små flerbostadshus, 
gruppbyggda småhus och radhus. 

Otterbäcken har årsringar i bebyggelsestrukturen, med en varierad 
bebyggelsemiljö över orten som helhet. Det aktuella planområdet möjliggör 
en relativt fri utformning utifrån begränsningar i höjd och exploateringsgrad. 
Planområdet är relativt avskilt från befintligt bostadsområde i öst, och 
bedöms inte skada någon kulturmiljö genom den relativt fria utformningen.

Kommunikationer
Gång- och cykeltrafik 
Bostadsbebyggelsen i planområdet avses anslutas till befintlig cykelväg i 
öster. Gång- och cykeltrafik inom bostadsområdet bedöms kunna samordnas 
med biltrafik på lokalgatorna.

Biltrafik
Det nya bostadsområdet kommer matas med trafik genom en ny anslutning 
till Pirvägen.



Infarten och områdets huvudgata kommer att utformas med 6 meters 
vägbredd, medan de mindre vägarna som slutar i vändzoner kommer att 
ges en vägbredd på 5 meter. Inom den ytan kommer även fotgängare och 
cyklister att vistas.

I och med utbyggnaden kommer en trafikökning till och från området att 
ske. Ökningen kommer att bestå av personbilstrafik och vara knuten till 
tomterna. Hastigheterna i området kommer att begränsas till 30km/h och 
några större ökningar av trafikbuller kommer inte att ske.

Med dagens bilinnehav och körvanor så är en vanlig beräkning av biltrafik 
till och från bostäder 7 trafikrörelser/familj och dygn. Någon större skillnad
mellan sommar- och vinterhalvår förväntas inte då bostäderna uppförs 
för permanentboende. Någon större andel tunga fordon i planens 
närområde kommer planens genomförande inte att medföra, annat än i 
exploateringsskedet och sådant som hänför sig till exempelvis sophämtning.

Parkering
All parkering ska generellt sett ske på kvartersmark. Viss besöksparkering 
i form av kantstensparkering kan ske utmed de mindre vägarna i direkt 
anslutning till tomterna.

Teknisk försörjning 
Vatten och Avlopp 
Underjordiska ledningar för vatten och avlopp placeras i gatorna. 

Ledningar ska så långt det är möjligt samlas i gemensamma ledningsstråk. 

Dagvatten
Där den geotekniska undersökningen visar att så är möjligt, ska dagvatten 
omhändertas lokalt inom fastigheten. I andra hand ska dagvatten avledas 
trögt till kommunens anläggning. Maxflöde vid förbindelsepunkt anges av 
huvudmannen. 

Uppdämningshöjd för dagvatten är lika med markhöjd vid förbindelsepunkt. 
Vid behov ska dagvatten från t.ex. parkeringsytor och andra nedsmutsade 
hårdgjorda ytor renas innan det släpps ut i kommunens anläggning. För att 
minska uppkomsten av dagvatten eftersträvas att så små ytor som möjligt 
hårdgörs. 

Avfall 
Avfallshanteringen inom planområdets bostadsområde avses skötas genom 
en gemensam sophantering inom ett område för gemensamhetsanläggning. 
Genom ett gemensamt utrymme för avfallshantering slipper bostadsområdet 
belastas med tung trafik samtidigt som vägbredderna kan hållas nere.



Geoteknik
Betydande förändringar av befintlig terräng eller marknivåer föreslås inte. 

Grundläggning ska ske på frostskyddad nivå med sulor, alternativt förstyvad 
bottenplatta, på naturligt lagrad jord eller väl packad fyllning (sedan 
organiskt material borttagits). Grundläggning kan utföras enligt SS-EN 
1997-1 Geoteknisk kategori GK1. 

I plankartan har bestämmelse om grundläggning införts. Bostadshus ska 
kunna nyttjas till en vattennivå på +47, 0 meter (RH2000). 

Strandskydd 
Västra delarna av planområdet berör Vänern, som omfattas av strandskydd 
på 300 meter. Inom planområdet föreslås utöver vattenområdet 
markanvändningen för kvartersmark (camping, friluftsområde med badplats 
och bostäder) och allmänna platser (lokalgata, natur). Som underlag för 
upphävande av strandskydd har handboken Strandskydd – en vägledning för 
planering och prövning 2009:4 (utgåva 4, februari 2012) använts.
 
Skäl för upphävande av strandskydd 
För upphävande av strandskydd i en detaljplan förutsätts att det finns 
särskilda skäl (7 kap. 18 c-d §§ MB). De särskilda skäl som får beaktas vid 
prövning om upphävande av, eller dispens från strandskyddet avser områden 
som: 
1. Redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse   

för strandskyddets syften, 
2. Genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan    

exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 
3. Behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet 

och behovet inte kan tillgodoses utanför området, 
4. Behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte 

kan genomföras utanför området, 
5. Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 

som inte kan tillgodoses utanför området, eller 
6. Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 

intresse

Inom områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) 
får (enligt 8 kap 18 d § MB) det också beaktas som ett särskilt skäl: 
7. om ett strandnära läge för byggnad, anläggning, verksamhet eller   
 åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. 

Kommunen anser som att det särskilda skäl som föreligger för upphävande 
av strandskydd inom rubricerad detaljplan är att området är utpekat som 
LIS-område i kommunens LIS-plan (7 kap 18 d § MB), att bostäder är ett 
angeläget intresse som inte kan tillgodoses utanför området (7 kap 18 c § 
MB), att området för camping, friluftsliv, badplats redan har tagits i anspråk 
på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften (7 kap 
18 c § MB), att område för bryggor och badplats behövs för en anläggning 
som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses 
utanför området (7 kap 18 c § MB).



I kommunens LIS-plan har planområdet pekats ut som lämpligt för att 
främja området genom turism och bostadsutveckling. I kommunens 
bostadsförsörjningsprogram, är området utpekat som ett utvecklingsområde 
med attraktivt läge för bostadsbyggnation. 

Badplatsen inom området planläggs och tryggas, detta är en mycket 
uppskattad plats sommartid för såväl lokalbefolkning som turister. 

Strandskyddet föreslås upphävas för kvartersmark och allmänna platser 
(lokalgata) genom bestämmelse i plankartan. Strandskydd råder inom 
allmänna platser (natur).

Djur- och växtliv
I samband med upprättande av detaljplanen har en naturvärdesinventering 
genomförts. 

Strandmiljöer är generellt alltid artrika. Söder om badstranden har 
strandmiljön höga naturvärden och ett rikare fågelliv än i norra Otterbäckens 
strandmiljöer. 

Planen medger att ett skogsområde kan exploateras för bostäder, vilket leder 
till en påverkan på det lokala djur- och växtlivet. Skogen består till största 
delen av ett hygge utan större naturvärden. Ianspråktagande för bostäder 
bedöms inte ske på ett sätt så att väsentligt försämrade livsvillkor för djur 
och växter uppkommer. 

Det område med högst naturvärden föreslås fortsatt vara ett naturområde. 
Kommunen bedömer inte att planens genomförande har en sådan påverkan 
att djur- och växtarter inte kan fortsätta leva i livskraftiga populationer. 

Allmänhetens tillgång till strandområden
Allmänhetens förutsättning att ha tillgång till strandområdet inom 
planområdet bedöms fortsatt som mycket god. Detaljplanen har 
markreservat för allmän plats, natur och gata samt kvartersmark för 
friluftslivets och därmed allmänhetens behov, friluftsområde med badplats. 

Badplatsen är ett uppskattat besöksmål främst under sommarmånaderna. 
Allmänhetens tillgång till strandområden omfattar även möjligheter till bad 
och andra anläggningar invid stränder. Många friluftsaktiviteter är knutna 
till strandområden och utövas med fördel i och med utgångspunkt från 
badplatsens område, exempelvis hålls simskola här på sommaren. 
 
Vid planens genomförande ianspråktas ett befintligt skogsområde för 
bostäder, området ligger inte i direkt anslutning till strandområdet och utgör 
inte heller det primära strövområdet i Otterbäcken. Gator kommer anläggas 
i kommunal regi vilket säkrar allmänhetens tillgång. Möjligheterna för 
åtkomst till strandområden bedöms inte minskas i och med denna detaljplan. 



Fri passage
En fri passage bör ha en sådan bredd att allmänheten inte avskräcks från 
att nyttja den. Platsens utseende och förhållanden är faktorer som avgör 
hur bred en fri passage bör vara, dock aldrig lägre än ett tiotal meter från 
strandlinjen. Den fria passagen bör anpassas i bredd till landskapet. 

Föreslaget avstånd för fri passage är som lägst 90 meter från 
bostadsområdet. Det befintliga skogsområdet nyttjas till viss del som 
strövområdet men bedöms ha ringa betydelse för rekreation och friluftsliv. 
En befintlig gångstig finns inom den fria passagen och bevaras. Den fria 
passagen bedöms därför som tillräcklig. 

För att tydliggöra gränsen mellan privat och allmän mark har 
planbestämmelse om tomtplatsavgränsning införts i form av staket, häck 
eller annan likvärdig markering. 

Allmänheten får inte heller avskräckas från att vistas på stranden kring 
campingen. Campingens område ska därför avgränsas med staket eller 
liknande markering. 

RISKER
Trafik och buller 
Störningar från trafiken som kan påverka bebyggelsen inom planområden 
är framförallt de från riksväg 26. Följande riktvärden för trafikbuller 
bör inte överskridas (hämtade från Förordningen om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader (SFS 2015:216)):
- 60 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus (vid fasad)
- 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats 

Bullerberäkning är genomförd enligt metod 1 i det material som Boverket 
tillsammans med Sveriges kommuner och landsting tagit fram (Hur mycket 
bullrar vägtrafiken?). 

Under 2016 skickade Trafikverket ut en åtgärdsplan för att anpassa 
hastighetsbegränsningar till vägens standard. För riksväg 26 innebar det en 
hastighetssänkning från dagens 90 till 80 km/h. Politiskt sett yrkades att 
hastigheten behålls och vägen mittsepareras för att öka säkerheten. 

I tabellen redovisas potentiella trafikförhållanden beräknat utifrån både 
dagens hastighetsbegränsning samt en eventuell sänkning av hastigheten. 
Utgångspunkten har varit att uppmätt trafikmängd har räknats upp med 1 % 
per år till år 2040. 



I tabellen redovisas potentiella trafikförhållanden beräknat utifrån både 
dagens hastighetsbegränsning samt en eventuell sänkning av hastigheten. 
Utgångspunkten har varit att uppmätt trafikmängd har räknats upp med 1 % 
per år till år 2040. 

Årtal Skyltad hastig-
het (km/h)

Trafikmängd 
(fordon/års-
dygn)

Ekvivalent 
ljudnivå (dBA)

2017 90 3230 54
2040 90 4060 56
2017 80 3230 53
2040 80 4060 54

Resultatet av beräkningen visar att riktvärden vid gränsen för kvartersmark 
för bostadsbebyggelse i detaljplanen inte överstiger angivna riktvärden. 

Riskbedömning farligt gods
Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm samt Västra Götalands läns 
gemensamma dokument Riskhantering i detaljplaneprocessen anger 
att riskhanteringsprocessen bör beaktas vid markanvändning intill 
transportleder för farligt gods. 

Det rekommenderas att risker inom 150 meter från farligt godsled beaktas i 
detaljplaneprocesser. 

En översiktlig zonindelning för lämplig markanvändning presenteras i 
dokumentet. Zonindelningen har inga fasta gränser utan riskbilden för det 
aktuella planområdet är avgörande för markanvändningens placering. 



Länsstyrelsen i Skåne län presenterade 2007 en rapport där de även förslog 
skyddsavstånd från transportleder för farligt gods (Riktlinjer för riskhänsyn 
i samhällsplaneringen - Bebyggelseplanering intill väg och järnväg med 
transport av farligt gods, RIKTSAM). Följande skyddsavstånd föreslås:
- Bebyggelsefritt område inom 30 meter från transportled rekommenderas. 
- Exempel på markanvändning 30-70 meter från transportleden är industri 
eller parkering. 
- Småhusbebyggelse och övrig handel medges fram till 70 meter från 
transportleden. 
- Flerbostadshus i flera plan rekommenderas ligga mer än 150 meter från 
transportleden.

Riksväg 26 är ett riksintresse för kommunikation och ingår i det nationella 
stamvägnätet och är klassad som en primär transportväg för farligt gods. 
Hastighetsbegränsningen är 90 km/h. 

Vid senaste trafikmätningen (2011) noterades 3229 fordon per dygn, varav 
689 fordon var tung trafik. Farligt gods är ämnen och produkter som har 
sådana farliga egenskaper att de kan skada människor och miljö vid en 
olycka eller felaktig hantering vid transport och lagring. 

Transportering av farligt gods ska ske enligt de lagar och förordningar som 
gäller, bland annat ställs tekniska krav på behållare som används. Behållarna 
i sig utgör en teknisk riskreducerande barriär. Utsläpp av farligt gods kan 
därför ske främst i samband med till exempel avkörning eller kollision. 
Sannolikheten för ett utsläpp av farligt gods är låg men på grund av den 
betydande trafikmängden på riksväg 26, inte försumbar. 

På riksvägen 26 förbi planområdet finns faunastängsel vilket minimerar 
risken för trafikolyckor med djur. På delar av sträckan förbi planområdet 
finns vägräcken som minskar sannolikheten för en allvarlig olycka till följd 
av avåkning. 

Vid ett utsläpp av brandfarlig vätska kan människor i närheten av utsläppet 
skadas allvarligt eller omkomma om utsläppet antänder. Vissa brandfarliga 
vätskor har stor benägenhet att antända och det är därför viktigt att begränsa 
spridningen av vätskan vid ett utsläpp. 

Riksväg 26 ligger öster om planområdet och marken mellan vägen och 
planområdet sluttar västerut, mot Vänern väster om planområdet. Marken 
är med undantag av befintlig gc-väg, bevuxen med gräs, träd och buskar 
som har god förmåga att ta upp och begränsa spridning av vätskor såsom 
bensin och diesel. GC-vägen kantas av diken, främst på sidan mot riksvägen 
men på delar av sträckan förekommer diken även mot planområdet. Diken 
förhindrar att utsläpp av brandfarlig vätska kan sprida sig. 



Planområdet ligger som närmast ca 60 meter från riksväg 26 men 
kvartersmarken har däremot ett avstånd på minst ca 115 meter. Bebyggelsen 
inom kvartersmarken kommer vara enfamiljshus med 1-2 våningar 
och föreslås byggas närmare den nya lokalgatan. Området mellan 
kvartersmarken och riksväg 26 är idag bevuxet och ska även i fortsättningen 
vara ett naturområde enligt detaljplan. Närmast riksvägen är lutningen 
högre och marken otillgänglig. Befintliga diken hindrar eventuella utsläpp. 
Sammantaget bedöms det inte föreligga risker i samband med transporter av 
farligt gods. 
 
Skred, erosion och underminering 
Genom rådande markförhållanden samt genomförd geoteknisk undersökning 
kan det konstateras att det inte förekommer risk för skred, erosion och 
underminering inom planområdet. 

Klimatförändringar 
Klimatförändringar förutspås orsaka havsnivåhöjning och fler extrema 
vädersituationer. Risk för översvämningar antas komma oftare.  Vid 
planering och byggnation behöver hänsyn tas till en förändrad 
klimatpåverkan. 

Länsstyrelsen har tagit fram publikationen Stigande vatten som hjälpmedel 
vid planering i områden som riskerar drabbas av översvämning. Till 
publikationen hör Faktablad för Vänern. En zonindelning i fyra steg har 
tagits fram. Zonerna är baserade på återkomsttider och risk, i zon 1 som är 
grön är risken lägst och i den röda zon 4, högst. 
 
De fyra zonerna är kopplade till riskgrad. I zon 4 är sannolikheten för en 
översvämning högst och i zon 1 lägst. 
 
I faktabladet för Vänern redovisas planeringshöjder för de olika 
zonintervallen. Till zonindelningen finns även olika markanvändningar som 
anses lämpliga. 



Den dimensionerade nivån för översvämningsrisk är enligt faktabladet 
+47,01 RH00. Gullspångs kommun använder höjdsystemet RH2000, den 
dimensionerade nivån motsvarar +47,50 i RH2000. Samtliga nivåer finns 
omräknade i tabell: 
Framtida dim. nivå 47,50 
Framtida 200-årsnivå 47,05 
Framtida 100-årsnivå 46,72 
Tabellen visar de nivåer som beräknats för Otterbäcken i höjdsystem 
RH2000

Den framtida dimensionerade nivån är beräknad på en händelse som 
inträffar färre en gång på 10 000 år. Sannolikheten för en sådan händelse 
är låg men samhällsviktiga funktioner som vård, räddningstjänst och 
liknande verksamheter ska säkras. Enligt beräkningar för vattennivåer 
vid 200-årsflöden skulle kritisk nivå för Otterbäcken ligga på +47,05 m 
RH2000. 

Planområdets lägsta höjdnivåer ligger i de västra delarna, vid Vänerns kant. 

Genom detaljplanens utformning kommer lägsta nivån för 
bostadsbyggnation vara mellan 47 meter och 48 meter. Detta är en liten del 
av bostadsbyggnationen och större delen av byggnationen kommer ske på 
nivåer som väl överstiger även den framtida dimensionerade nivån. 

Campingen i nordvästra planområdet är delvis lägre beläget. Vissa av 
anläggningarna inom detta område är för rekreation och fritidsaktiviteter 
som sker utomhus och samma hänsyn behöver inte tas till marknivå. Övriga 
byggnader är av enklare slag och kan inte räknas som samhällsviktiga och 
anses inte uppfylla krav för permanent bebyggelse. Tekniska anläggningar 
som exempelvis el-centraler ska översvämningsskyddas till en nivå som 
klarar +46,596 meter (RH2000).

Eftersom omfattningen av permanent bebyggelse som ligger lägre än 
länsstyrelsens dimensionerade nivå är ringa anses inte planläggningen 
olämplig. 

Samtliga bostadshus bedöms kunna uppfylla kraven på lägsta 
grundläggningsnivå. Inga planerade tomter bedöms riskera stigande vatten 
och några skyddsåtgärder blir därmed inte nödvändiga att utföra. 



SMHI har publicerat rapporten Vattennivåer, tappningar, vattentemperaturer 
och is i Vänern, Beräkningar för dagens och framtidens klimatförhållanden 
(2017). I rapporten redovisas nya beräkningar för Vänerns nivåer som 
ersätter de tidigare beräkningarna från 2010 (Bergström m.fl. 2010). 
I rapporten rapport beskrivs förändringar i vattennivå, tappning, 
vattentemperatur och isförhållanden, men inte konsekvenserna för 
samhället och naturmiljön. De kommer att beskrivas mer utförligt i den 
kunskapssammanställning som ska tas fram under hösten 2017.

I arbetet med denna detaljplan kommer planhandlingarna uppdateras med 
det senaste underlaget och därtill relevanta bestämmelser under processen, 
och innan antagande.

Radon 
I samband med den geotekniska undersökningen genomfördes radonmätning 
i tre punkter med s.k. ROAC-detektorer. Mätvärdena uppgår till 2,1 
respektive 5 kBq/m3. Mätvärdena innebär att marken ska klassas som 
lågradonmark (som ligger i intervallet <10 kBq/m3) vilket innebär att inga 
radonskyddande åtgärder behöver vidtas.  

Övriga störningar 
Några problem med besvärande lukt eller damning bedöms inte uppkomma 
från aktuellt planområde eller omkringliggande områden. 

MILJÖKONSEKVENSER 
Behovsbedömning
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas om planförslaget kan 
antas leda till betydande miljöpåverkan. En behovsbedömning har upprättats 
och samråtts med Länsstyrelsen. 

Kommunen har gjort bedömningen att miljökonsekvensbeskrivning 
inte ansetts vara nödvändig för rubricerat planförslag eftersom 
markanvändningen inte innebär betydande påverkan på miljö, hälsa eller 
hushållning med naturresurser. Relevanta konsekvenser behandlas inom 
ramen för detaljplanens planbeskrivning. 

Kommunen har samrått behovsbedömningen med Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län. Länsstyrelsen har meddelat (2016-06-07) att de delar 
kommunens åsikt om att förslaget inte innebär betydande påverkan på 
miljön. 



GENOMFÖRANDE 
En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma 
ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande 
föreskrifter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. 
Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur 
genomförandesynpunkt.
 
Tidplan 
Målsättningen är att nedanstående tider skall gälla för planarbetet. Tidplanen 
kan förändras under planprocessens gång då den är avhängig detaljplanens
omfattning, komplexitet, mängden inkomna synpunkter etcetera.

Samråd  Höst/Vinter 2017
Granskning  Vår 2018
Antagande  Sommar 2018

Genomförandetid
En detaljplan ska förses med en genomförandetid på minst fem och högst 
femton år. Genomförandetiden för detaljplanen är 15 år räknat från den dag 
då planen vunnit laga kraft. Under genomförandetiden har fastighetsägaren 
en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen. Efter genomförandetidens 
slut gäller planen till dess att den ändras eller upphävs. 

Huvudmannaskap
Med huvudmannaskap avses bland annat ansvaret för underhåll av allmän 
platsmark inom planområdet. I detta fall natur- och gatumark inom 
planområdet. Huvudprincipen är att kommunen ska vara huvudman 
för allmänna platser. Kommunen får dock, om det finns särskilda skäl för 
det, bestämma att kommunen inte ska vara huvudman inom planområdet. 
I föreliggande planförslag finns kommunala och allmänna intressen som 
gör att kommunen anser att planen ska genomföras med kommunalt 
huvudmannaskap. Detta innebär att planens allmänna platser iordningställs 
och förvaltas av Gullspångs kommun.

Huvudmannaskapet avser inte byggnader och anläggningar inom 
kvartersmark.



Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning avser ändringar av fastigheters gränser, inrättande av 
eventuella gemensamhetsanläggningar och upplåtelse av servitut
och ledningsrätter.

Fastighetsbildning sker efter att planen har vunnit laga kraft. Avstyckning 
samt eventuell fastighetsreglering sker genom lantmäteriförrättning
på initiativ av och bekostas av kommunen. Eventuell efterföljande 
fastighetsbildning belastar respektive berörd fastighetsägare.

Tekniska frågor 
Kommunen eller annan exploatör ska ansvara för att projektering sker. 

Avfall
Kravet på källsortering och återvinning ska tillgodoses enligt de rutiner 
och regler som gäller för renhållning, källsortering och kompostering i 
kommunen. Ett gemensamt utrymme för avfallshantering planeras
vid infarten till det planerade området.

El/tele och datakommunikation
För anläggning och drift av el- och teleanläggningar inom kvartersmark 
ansvarar respektive el- och tele-leverantör. För områdets elförsörjning svarar 
lokalt eldistributionsföretag. På beställning dras ledning fram till mätarskåp 
innanför tomtplatsgräns eller till gemensamma mätarskåp. Nedläggning av 
kabel bör kunna ske i samband med utbyggnad av VA-nät och dagvattennät. 
Anslutningsmöjlighet/kanalisation för fiberkabel bör beaktas i projektering.
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