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Ändring av detaljplan för Villa Giacomina etapp 1, 
Lidköpings kommun 

Granskningsutlåtande 
 
Hur samråd och granskningen bedrivits 
Samrådet varade mellan den 16 oktober till 8 november 2020. Granskningen 

varade mellan den 7 december och 10 januari. Under både samrådet och 

granskningen kom det in yttranden från Länsstyrelsen och Lantmäteriet varav 

Lantmäteriet inte hade några synpunkter på förslaget.  

 

Information om samråd och granskning har skickats till berörda myndigheter 

och sakägare. Planhandlingarna har varit tillgängliga på kommunens webbplats 

och i kommunens stadshus. 

 

Då planförslaget har tagits fram enligt ett standardförfarande så har yttrandena 

från samråds- och granskningstiden sammanställts i ett gemensamt utlåtande. 

 

Nedan redovisas en sammanfattning av de yttranden som kommit in under 

samrådet och granskningen. Yttrandena finns i sin helhet på 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Lidköpings kommun.  

 

Länsstyrelsen        

 

Samråd 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 

och nu kända förhållanden att planändring kan accepteras och därför inte 

kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas. 

 

Råd enligt PBL och MB 

Vatten 

Syftet med markavvattningsföretaget är en bättre torrläggning och ökad 

alstringsförmåga. Eftersom kommunen numera har tagit över ansvaret för vatten 
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och avlopp fyller inte markavvattningsföretag någon funktion och kan upphävas 

hos mark- och miljödomstolen. Markavvattningsföretaget är ett tillsynsobjekt 

för Länsstyrelsen. Det står i utlåtandet till handlingarna bland annat ”att rörbrott, 

ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas”. 

Länsstyrelsen rekommenderar en översyn av gällande markavvattningsföretag 

för att onödiga sådana ska kunna upphävas helt eller delvis. 

 

Kulturmiljö 

Länsstyrelsen vill uppmuntra kommunen att arbeta in motsvarande skrivningar 

likt de detaljplaner i kommunen där man under 2020 tagit bort kravet på röda 

takpannor, för att öppna upp för möjligheten till integrerade solcellstak, där 

kommunen samtidigt uttrycker en fortsatta strävan mot ett enhetligt taklandskap. 

Syftet med dessa skrivningar är att trots solcellsanläggningarna så långt möjligt 

kunna bibehålla den kvalitet i området som de enhetliga taklandskapen bidrar 

till. I detta fall har det enhetliga taklandskapet även betydelse som anpassning 

till den berörda kulturmiljön – Villa Giacomina. Detta på grund av den 

kommunalt utpekade kulturmiljön och den direkta närheten till parken och 

herrgården som är byggnadsminne sedan 1979 med synnerligen höga 

kulturvärden. 

 

Kommentar: 

Vatten 

Ingen ändring har gjorts i planförslaget vad gäller upphävande av 

markavvattningsföretag då de inte anses berörda av föreslagen planändring.  

 

Kulturmiljö 

Planbeskrivningen har kompletterats med kommunens intentioner att fortsatt 

sträva mot ett enhetligt taklandskap med hänsyn till kulturmiljön.  

 

Granskning                                                                  

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 

och nu kända förhållanden att planändring kan accepteras och därför inte 

kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas. 

 
Länsstyrelsen anser att deras synpunkter från samrådet har i stort sett beaktats. De 

har ingen erinran att den föreslagna planändringen genomförs. 

 

Lantmäteriet        

 

Samråd 

Lantmäteriet har inte hittat några behov av kompletteringar eller justeringar av 

handlingarna då det är uppenbart att ändringen endast rör byggnadstekniska 

planbestämmelser och inte har någon betydelse för fastighetsbildningen. 

Lantmäteriet godkänner därför planförslaget i dess nuvarande skick. 

 

Granskning                                                                   

Lantmäteriet har inget att erinra.  
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Justeringar i planhandlingarna 
Utifrån inkomna synpunkter har planhandlingarna justerats.  

 

Efter samrådet justerades planhandlingarna enligt följande: 

 Planbeskrivningen har kompletterats med kommunens intentioner att 

fortsatt sträva mot ett enhetligt taklandskap med hänsyn till kulturmiljö. 

 Plankartan har kompletterats med en planbestämmelse om takvinkel.  

 

Efter granskning har endast mindre redaktionella justeringar gjorts.  

 

Ställningstagande och förslag till beslut 
De flesta synpunkter som har framförts på detaljplaneförslaget har helt eller 

delvis tillgodosetts. Förslag till beslut är att samhällsbyggnadsnämnden antar 

detaljplaneändringen. 

 

Beräknat antagande 
Samhällsbyggnadsnämnden beräknas anta detaljplaneändringen den 2 februari 

2021. 

 

LIDKÖPINGS KOMMUN 

Samhällsbyggnad/Plan-Trafik 

 

Judit Ernvik 

Planarkitekt 

 


