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Planbeskrivning
Planens syfte och huvuddrag
Planen syftar till att ge en samlad bild över utvecklingsmöjligheter och 
bevarandevärden vid Spiken. Detaljplanen ska även möjliggöra för en 
utveckling av besöksnäringen i området samtidigt som yrkesfisket ska 
kunna fortleva.

Detaljplanen innebär inte att några nya byggrätter för bostäder tillska-
pas utan syftar i huvudsak till att reglera och befästa redan befintliga 
förhållanden. Istället är syftet att ge förutsättningar för de fiske- och 
besöksanknutna verksamheter som redan finns och möjliggöra att dessa 
kan utvecklas över tid. Bebyggelsen vid fiskeläget på Spikudden  regle-
ras i linje med vad som tidigare uttryckts i arrendeavtal och tillhörande 
bygganvisningar. Lovplikten utökas generellt för den bebyggelse som 
anses bevarandevärd ur kulturmiljöperspektiv.

Befintlig parkering i öst tillåts att expandera och omfatta ställplatser 
för husbilar, tömningsstation, toalett med mera. En ny parkering söder 
om bostadsbebyggelsen etableras för att avlasta befintliga parkeringar 
under turistsäsong och vid evenemang. Från den nya parkeringen till 
fiskeläget anläggs en delvis ny gång- och cykelväg.

Avvägning enligt miljöbalken
Planen berör följande riksintressen enligt 3 och 4 kap, Miljöbalken:

• Geografiskt riksintresse för Vänern med öar och strandområden
• Riksintresse för friluftslivet på Kållandsö-Hindens rev-Svalnäs
• Riksintresse för kulturmiljövården i Otterstad-Läckö
• Riksintresse för naturvård i Kållandsö skärgård
• Riksintresse för yrkesfisket, dels i Spiken som hamn och dels för 

Vänern som fiskevatten

Riksintressena bedöms inte påverkas negativt av detaljplanen eftersom 
syftet med planen är att strukturera upp området kring Spiken. Planen 
syftar även till att bevara de områden med naturvärden som finns och att 
utveckla det fisket och den besöksnäring som finns i Spiken. 

Planen bedöms inte överskrida miljökvalitetsnormer enligt 5 kap, Mil-
jöbalken (MB).

Lägesbestämning
Planområdet är beläget vid Spikudden på Kållandsös nordöstra del där 
väg 2583 tar slut. Avgränsningen för planområdet följer den befintliga 
samlade bebyggelsen vid Spikudden samt kommunägd mark.
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Fig. 1 Planområdets geografiska läge

Areal
Planområdet omfattar 21,7 ha, varav 5,8 ha vattenområde.

Markägoförhållanden
Kommunen äger fastigheten Otterstads-Berg 2:26 som till stor del är 
utarrenderad till lokala föreningar. Fastigheten innefattar Spikenudden 
med hamn och strandområden närmast Spikenfjorden. Andra större 
fastigheter är Otterstads-Låkälle 1:33 och Otterstads-Berg 1:38 som är 
i privat ägo. Utöver dessa finns 30 mindre privatägda fastigheter. Väg 
2583 utgörs av en samfällighet där Trafikverket har vägrätt. 



PLANBESKRIVNING
DETALJPLAN FÖR OTTERSTADS-BERG 2.26 M FL, 

LIDKÖPINGS KOMMUN

5

Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
Detaljplanen överensstämmer med kommunens översiktsplan från 
2018. Ytterligare bostadsbebyggelse föreslås sydväst om hamnen, det 
behandlas dock inte i aktuell detaljplan. I översiktsplanen ges följande 
rekommendationer: 

• Ny sammanhållen bebyggelse ska prövas i detaljplan
• All ny bebyggelse ska anslutas till kommunalt vatten- och avlopp
• Anpassning till befintlig bebyggelse ska ske vid ny- och om-

byggnad av bebyggelse på Spikudden samt bybildningen närmast 
söder om udden

• Enstaka bostadshus kan prövas som komplettering till den befint-
liga bebyggelsen. Det ska vara möjlig att ansluta till kommunalt 
VA, och möjligheten att anordna säker utfart ska finnas

Detaljplaner och områdesbestämmelser
Det finns en detaljplan, Läckö 1:5 Uthyrningsstugor i Spiken (nr 1079), 
som angränsar till planområdet. Detaljplanen vann laga kraft 2006-04-
12 och syftar till att skapa utrymme för uthyrningsstugor i Spiken. I 
övrigt finns inga detaljplaner i eller kring Spikens fiskeläge.

Program
Inför detaljplanen för uthyrningsstugorna gjordes ett detaljplanepro-
gram, Program för utbyggnad av hamnområdet i Spiken (februari 
2000). Programmets syfte var att klargöra förutsättningarna och kon-
sekvenserna av en utbyggnad med 15-20 fritidshus inklusive båtplatser 
och parkering. 

Strandskydd och LIS-område
Strandskyddet som planområdet omfattas av upphävs för hela planom-
rådet i detaljplanen med hänvisning till det särskilda skälet att området 
redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydel-
se för strandskyddets syften, enligt MB 7 kap, 18 § c, 1 och att delar 
av detaljplaneområdet är utpekat som LIS-område enligt MB 7 kap, 
18 § d. Kommunen har för avsikt att fortsatt vara fastighetsägare i de 
strandnära lägen som detaljplanen omfattar och på så sätt säkerställa 
allmänhetens tillgång. Eftersom planen innebär små förändringar av 
redan befintliga förhållanden bedöms inte växt- och djurliv påverkas i 
nämnvärd omfattning.



6

PLANBESKRIVNING
DETALJPLAN FÖR OTTERSTADS-BERG 2.26 M FL

LIDKÖPINGS KOMMUN

Fig. 2 LIS-område och strandskydd enligt kommunens översiktsplan

Kommunala beslut i övrigt
Uppdrag att ta fram en detaljplan för Otterstads-berg 2:26 m.fl. (Spi-
ken) gavs av samhällsbyggnadsnämnden 2014-04-08 § 76.
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Ställningstaganden
Undersökning inför miljöbedömning
Genomförandet av planen bedöms inte innebära någon betydande mil-
jöpåverkan varför någon miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL 4 kap 
34 § inte bedöms vara nödvändig. Länsstyrelsen gjorde samma bedöm-
ning 2016-10-13.

Barnkonventionen
Genom planläggning av Spiken kan området få ett ökat besöksunderlag 
vilket innebär att fler barn kan komma att besöka Spiken. Detta skul-
le kunna innebära att fler aktiviteter för barn och unga kan anordnas. 
Detaljplanens genomförande kommer inte att negativt påverka barns 
situation inom planområdet eller i Spiken som helhet. Planens genom-
förande kan istället komma att föra med sig positiva effekter på barn 
och ungas inflytande över Spikens framtida utveckling.

Jämlikhet
Besöksmålet är möjligt att besöka för alla. Det finns bussförbindelser 
för grupper utan tillgång till bil. Handikappanpassade toaletter finns 
tillgängliga och större delen av hamnområdet är asfalterat och fram-
komligt för funktionshindrade. 

Riktlinjer för hållbar samhällsplanering 
och hållbart byggande
Riktlinjer för hållbar samhällsplanering och hållbart byggande i Lid-
köping har antagits av kommunstyrelsen 2017-05-29 och gäller i första 
hand för kommunens planering och byggande men kan även vara väg-
ledande för andra fastighetsägare och privatpersoner. 

De delar av riktlinjerna som framför allt berörs av denna detaljplan är 
Trafik och infrastruktur, Yttre miljö, biologisk mångfald och vatten och 
Social hållbarhet, trygghet och säkerhet. Vad gäller trafik och infra-
struktur så har detaljplanen föregåtts av en åtgärdsvalsstudie tillsam-
mans med Trafikverket som enbart syftat till att reda ut och ge förslag 
på åtgärder för att förbättra trafiksituationen till och kring Spiken. 

Yttre miljö, biologisk mångfald och vatten berörs genom att planen äm-
nar att bevara värdefulla naturområden från exploatering och samtidigt 
peka ut områden i befintlig struktur där mer exploatering skulle kunna 
ske. 

Genom att detaljplanelägga Spiken och peka ut områden för allmän-
heten att vistas på skapas även möjligheter till nya mötesplatser vilket 
bidrar till social hållbarhet, trygghet och säkerhet.
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Förutsättningar, förändringar 
och konsekvenser
Natur och kulturmiljö
Mark och vegetation
Spiken är belägen på nordöstra Kållandsö vid Spikenfjorden. Området 
består av kuperad terräng med berg i dagen och skog. Själva Spikudden 
består till stora delar av fyllnadsmassor och har fyllts ut i omgångar för 
att fiskeriverksamheten i området skulle kunna expandera.

Fig. 3 Natur i området och utsikt över spikudden

Geotekniska förhållanden
En geoteknisk undersökning genomfördes 1980-02-08 inför utfyllna-
den av Spikudden. Då gjordes framförallt provtagningar på sjöbottnen 
för att kunna beräkna vilka åtgärder som krävs för att säkra bärigheten 
för utfyllnaden. Någon ytterligare geoteknisk undersökning har inte ge-
nomförts.

Fornlämningar
Ett fynd av en stenyxa gjordes på en bostadsfastighet i byn i mitten av 
1980-talet. Yxan förvaras idag på annan plats. Förutom det fyndet har 
en maritim lämning i form av en barlastplats hittats strax nordost om 
Spikudden. Detaljplanen påverkar inte lämningen.

Bebyggelseområden
Bostäder
Det finns omkring 20 stycken hushåll i planområdet och cirka 15 styck-
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en avstyckade fritidsbostäder. I väster finns en bostadsrättsförening 
med ca 20 stycken fritidsbostäder. Området ingår inte i detaljplanen. 

Den äldre byggnationen utmed väg 2583 är en del av upplevelsen med 
att besöka Spiken då väg 2583 är klassat som en kulturväg. Många hus 
har redan ändrats eller byggts ut vilket leder till att ett mer generellt 
förhållningssätt föreslås. Den södra bostadsbebyggelsen är av mer va-
rierande ålder och därmed finns inte heller samma behov av att reglera 
utformningen. Planområdets byggnadskultur och gestaltning utvecklas 
under rubriken med samma namn.

Fig. 4 Skiss över bebyggelse i Spiken
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Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Fiskeläget på Spikudden anses vara den största hamnen för yrkesfisket i 
Vänern med historia från 1800-talet. Eftersom Spiken växt fram utifrån 
fiskeverksamheten är det viktigt att förutsättningarna för yrkesfiskarna 
inte försämras. 

I hamnen ute på Spiken finns det cirka 25 stycken fiskebodar som är 
utförda i rödmålad stående träpanel, vita knutar och vindskivor samt 
enklare plåttak. Bodarna formar tillsammans en enhetlighet genom 
samma karaktärsdrag, bland annat är taklutning, placering med gaveln 
orienterad mot vattnet med utblickar mot vattnet mellan byggnaderna. 

I arbetet med den nya detaljplanen för området ska ett nytt arrendeavtal 
skrivas med fiskehamnsföreningen angående bodarna och dess använd-
ning. De utformningskrav som tidigare fanns i arrendeavtalet återspeg-
las nu istället i detaljplanen. Arrendeavtalet, i likhet med detaljplanen, 
syftar till att bodarnas användning  i första hand ska ha en koppling till 
marin- eller fiskeverksamhet. Se mer under rubriken ”Byggnadskultur 
och gestaltning”.

Fig. 5 Fiskeriverksamhet på Spiken

Offentlig och kommersiell service
Viss offentlig service som exempelvis förskola och skola upp till och 
med årskurs 6 finns i Otterstad, ca 3,5 km söder om planområdet. I 
övrigt hänvisas kommunal service till Lidköpings tätort, ca 25 km från 
planområdet.

Under sommarhalvåret är besöksnäringen och båtturismen stor i Spiken 
och på Spikudden, uppskattningsvis har Kållandsö har omkring 500 
000 besökare per år. Det finns flera restauranger, kiosker och mindre 
butiker som säljer fisk och andra delikatesser. Det finns även en mindre 
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servicebutik som har öppet året runt.

I detaljplanen är Spikudden utpekad som hamnverksamhet vilket om-
fattar ett brett spektra av kompletterande verksamheter. Förutom den 
direkta hamnverksamheten kan i mindre omfattning handel och service 
tillåtas, exempelvis kiosker, restauranger, caféer och butiker. Även kon-
tor, hotell och konferensanläggningar kan ingå. 

Historiskt sett och även idag är hamnområdet ämnat för fisket, detta är 
något som sakta håller på att förändras i och med att antalet yrkesfis-
kare minskar. Bodar görs om och får annan verksamhet. För att bevara 
karaktären bör de verksamheter som bedrivs ute på Spiken i första hand 
ha någon koppling till fiske eller marin verksamhet.

Byggnadskultur och gestaltning
Bebyggelsen i Spiken har olika karaktärer, fiskeläget på Spikudden, 
den äldre småskaliga bostadsbebyggelsen, den södra bostadsbebyggel-
sen av varierande ålder samt de nybyggda bostadsrätterna väster om 
Spikudden (ingår inte i planområdet).

Fiskeläget på Spikudden
Längst i norr är själva fiskeläget på Spikudden och söder där om fiskar-
nas bostadshus och tomter. Det finns en lång historia, från 1960-talet 
och framåt, som har legat till grund för utvecklingen i Spiken hittills. I 
sin nuvarande form är Spiken ett resultat av ett flertal åtgärder från både 
stat, kommun och fiskerinäringen. 

Utvecklingen av bebyggelsen i fiskeläget har betytt att fisket har kunnat 
bedrivas på ett framgångsrikt sätt, vilket är förutsättningen för kultur-
miljön på platsen. Förändringar gjordes först på 1980-talet, vilket gett 
två sidor av bebyggelsen på udden. Den östra är den moderna, mer stor-
skaliga. 2005 öppnade serviceanläggningen Fyren som är den första 
byggnad man möter i fiskeläget.

Fiskelägets kulturmiljövärden sammanhänger intimt med fiskets ut-
veckling på platsen. En uppenbar risk är att då fiskerinäringen får allt 
svårare att bedriva sin verksamhet på platsen på grund av regleringar 
och begränsningar av fisket kommer också bebyggelsen förändras i takt 
med att andra verksamheter etableras.
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Fig. 6 Spikudden, fiskelägets östra del

Fram tills nu har utformningen av bodarnas exteriörer stadgats i det 
arrendeavtal som finns med fiskehamnsföreningen. Avsteg från detta 
har dock gjorts i flera fall. Viktigt är att exteriören på bodarna behålls i 
det enkla skick de har idag. Av ovanstående anledning har lovplikten 
utökats för fiskeläget i detaljplanen. Vid en eventuell bygglovsprövning 
bör följande principer gälla för de nyare fiskebodarna, i likhet med tidi-
gare anvisningar: 

• Bodarna placeras med gavlar mot vattnet
• Bodar utmed längskaj får byggas med max 9x8 meter och högst i 

1 1/2  plan.
• Bodar vid spadbryggor får bebyggas med max yttermått 5x12 me-

ter (längdmått kan variera från fall till fall), inbördes förskjutna ( t 
ex parvis) och högst i ett plan

• Invändig takhöjd 2,4 meter
• Utvändigt beklädda med stående träpanel (läktad) som målats 

med röd slamfärg. Fönster, foder etc målas vita.
• Traditionellt sadeltak med lutning 23 grader gällande både 1- och 

1 1/2 -plansbyggnader.
• Tak belägges med korrugerad plåt i en färgnyans så likt lertegel 

som möjligt.
• Vindskivor utförs med rejäla mått och målas vita
• Skärmtak över bryggorna får byggas med ensidig lutning eller 

sadeltak, dock med samma lutning som bodarna (23 grader) och 
täcks med samma typ av plåt.

• Ingen av byggnaderna får utföras eller förändras till bostadsända-
mål, fritidshus eller motsvarande
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Nordgrens rökeri, på den västra sidan av Spikudden, har delvis en an-
nan karaktär och omfattas inte av samma anvisningar som ovan. Röke-
riet och bodarna är dock av stor kulturhistorisk betydelse för platsen.

Fig. 7 Nordgrens rökeri

Det tidigare ismagasinet, idag del av sjörestaurangen, är från tidigt 
1900-tal och med stor sannolikhet förebild för mycket av bebyggels-
en på Spikudden. Byggnaden hade tidigare ett vasstak i dåligt skick, 
numera endast täckt med takpapp, vilket har varit en traditionell bygg-
nadsteknik på Kålland. Vasstaket bör restaureras. 

Fig. 8 Ismagasinet
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Den äldre bostadsbebyggelsen
Den äldre bostadsbebyggelsen utmed väg 2583 ingår i kulturmiljön och 
har uppförts styckvis från början av 1900-talet, många byggnader har 
ändrats eller byggts till under senare år. För att bevara karaktären har 
lovplikten utökats i delar av bostadsbebyggelsen i detaljplanen. Vid en 
eventuell bygglovsprövning bör följande principer gälla för dessa om-
råden: 

• Bebyggelsen bör anpassas till terrängen
• Bibehållen tomtstruktur är av stor vikt för upplevelsen av området
• Ny- och ombyggnationer anpassas till den lokala traditionen vad 

gäller volymer, färgsättning, tak och exteriörer i allmänhet. 
• Uthus och ekonomibyggnader hålls i en småskalig utformning 

anpassad till existerande huvudbyggnader
• Fasader ska ha ljus kulör
• Taklyft eller takkupor är inte tillåtna
• Stor varsamhet med ny-, om- och tillbyggnader i stort

Den södra bostadsbebyggelsen
Den södra bostadsbebyggelsen utmed väg 2583 är en blandning av ny-
are och äldre byggnader från 1900-talets mitt fram tills idag. Inga sär-
skilda varsamhets eller utformningskrav är nödvändiga.

Tillgänglighet
Området är i huvudsak tillgängligt för alla. Det finns några områden 
med berg i dagen ute på Spikudden som kan vara mindre tillgängliga 
för personer som har svårt att ta sig fram vid höjdskillnader. 

Busslinje 132 trafikerar sträckan Lidköping-Spiken med flera turer per 
dag.

Friytor
Det finns i dagsläget ingen lekplats i Spiken men det finns gott om yta 
för rekreation och lek i naturområde samt en badbrygga. Spiken med 
sin service och gästhamn utgör utgångspunkt för friluftsliv i nordöstra 
delen av Kållandsö och Ekens skärgård. Spiken är ett stopp på den pil-
grimsled som går genom Kållandsö. 

Naturmiljö
Längs väg 2583 ligger bebyggelsen tätt men bakom bebyggelsen finns 
stora oexploaterade skogsområden, särskilt på västra sidan av vägen. I 
detta område finns även en pilgrimsled som går från Lidköping via Kål-
land till Läckö. Skara stift har även inrättat ett stiftsreservat på sin fast-
ighet Otterstad 1:7. Stiftsreservatet består av äldre barrskog, främst tall 
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och anses vara den äldsta orörda skogsmarken i Lidköpings kommun. 
Området omfattar ca 10 ha. Området kring Spikudden har höga värden 
av vassbunden fågel. Det har bland annat siktats svarthalsad dopping, 
brunand samt rördrom som alla är starkt hotade arter.

Vattenområden
Spiken är mest känd för fiskehamnen och Spikudden. Spiken är belä-
get i Spikefjorden och omfattar dels småbåtshamn med gästhamn och 
dels privata fiskebodar med tillhörande brygga för yrkesfiskare. Den 
genomsikt som finns mellan fiskebodarna i hamnen gör att vattnet all-
tid är närvarande. Öster om Spikudden finns vassområden, klippor och 
badbrygga. Om några åtgärder ska göras i vattenområden kan en mari-
narkeologisk utredning komma att krävas.

Fig. 9 Badbrygga i planområdets östra del

Gator och trafik
Gatunät, gång- cykel och mopedtrafik
Vägen ner till Spikens fiskeläge går via väg 2583. Väghållare är Tra-
fikverket vilket innebär att det är de som är ansvariga för drift, underhåll 
och åtgärder på vägen. Vägen är utpekad som kulturväg och får därför 
inte förändras i sin sträckning eller breddas nämnvärt. Vägen tros vara 
en del av Nidarosvägarna som är en pilgrimsled från medeltiden. Leden 
går genom Kållandsö på väg från Sundsvall till Trondheim i Norge och 
2010 utsågs leden till europeisk kulturväg. 

I samband med detaljplanen har en förenklad åtgärdsvalsstudie (ÅVS) 
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genomförts tillsammans med Trafikverket. För att utreda existeran-
de problematik samt att möjliggöra för en utveckling av Spiken var 
ÅVS:en ett krav från Trafikverket. ÅVS:en pekar på följande åtgärder:

• Att sikten förbättras vid vändplanen.
• Att det anläggs mötesplatser på väg 2583 i anslutning till och 

genom bebyggelsen. 
• Att en gång- och cykelförbindelse skapas genom den tätaste be-

byggelsen längs vägen som även kopplar ihop Spiken med Läckö.
• En utökad parkering med iordningställda ställplatser för husbilar 

vid den östra parkeringsplatsen.

Trafikverket genomförde en trafikmätning 2011-07-01 som visar att 
årsdygnstrafiken (ÅDT) är 584 fordon varav 7 % är tung trafik. Trafik-
mängden är dock betydligt högre under sommaren med upp till 1600-
1700 fordon/dygn. En uppskattad ökning av fordon med 30 % sedan 
den senaste mätningen, speciellt under sommaren anses som rimlig. De 
senaste åren har även antalet husbilar ökat vilket innebär att mängden 
tung trafik ökar. Vägbredden på väg 2583 varierar mellan 4,8 meter 
som bredast och 3,5 meter som smalast. De smalaste partierna är genom 
de tätbebyggda sträckorna av vägen. Den förenklade ÅVS:en föreslår 
fler mötesplatser för bilar genom bebyggelsen, men även mötesplatser 
längs med hela vägen.

Det finns ingen gång- och cykelväg längs väg 2583. Eftersom vägen 
är förhållandevis smal och krokig med bostadsbebyggelse tätt intill så 
är det svårt att skapa en gång- och cykelväg längs vägen. Det finns 
ingen mätning på antalet cykel- och gångtrafikanter men, framför allt 
cykelturism förekommer längs vägen. Det finns en ambition att koppla 
samman Läckö slott med Spiken i form av en gång och cykelväg. 

I detaljplanen föreslås det att en enkel gång- och cykelväg delvis an-
läggs mellan ny parkering i söder och småbåtshamnen i norr. Den första 
delen sker gång- och cykeltrafik i blandtrafik (på grund av utrymmes-
brist på befintlig väg). Sedan följer gc-vägen befintlig utfartsgata ös-
ter om väg 2583 och vidare i ny sträckning mot den östra parkeringen 
vid småbåtshamnen. Den befintliga utfartsvägen och den nya sträckan 
föreslås bli en gemensamhetsanläggning. Utförandet av gång och cy-
kelvägen är tänkt att likna den existerande kopplingen från Läckö med 
grusbeläggning och enklare anvisningsskyltar.
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Fig. 10 Föreslagen gång- och cykeltrafik

Kollektivtrafik
Busslinje 132 trafikerar sträckan Lidköping-Spiken med flera turer per 
dag. Busshållplats finns i anslutning till servicehuset och gästbryggor-
na. 

Parkering, varumottagning, utfarter
I dagsläget finns två parkeringar i området. Sammanlagt rymmer de 
båda parkeringsplatserna ca 230 bilar och ca 30 meter är avsatta för 
husbilar och trailers. Detaljplanen möjliggör en utvidgning av den östra 
parkeringen i form av ökat antal ställplatser och parkeringsplatser. I 
planen föreslås området bli 0,5 hektar och inkluderar möjlighet till att 
uppföra servicehus och tömningsstation. 
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Fig. 11 Förslag på utökad parkering vid småbåtshamnen med ställ-
platser och tömningsstation

Under sommarhalvåret är Spiken en av Lidköpings kommun mest be-
sökta plats med ungefär 200 000 besökare/säsong. Ett så stort besöks-
underlag medför stora behov av parkeringsplatser. 

För att avlasta parkeringsytorna under de mest aktiva perioden på som-
maren föreslås en parkeringsyta skapas söder om planområdet (se il-
lustration). Förslagsvis kan det vara en enklare grus- eller gräsyta av-
sedd för båttrailers och användas som extra personbilsparkering vid 
evenemang.

Fig. 12 Förslag på ny parkering i söder för avlastning vid eve-
nemang och får båtrailers

Varumottagning till de olika restaurangerna, kioskerna och fiskebodar-
na måste kunna ske ute på udden. Det är dock inte lämpligt att någon 
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varumottagning sker under de tider på dygnet när det rör sig som mest 
besökare i området. Det finns även en trailerramp för sjösättning av 
båtar och kanoter nere vid hamnområdet.

Risker och störningar 
Buller
Några bullerstörningar förekommer inte i området.

Risk för skred eller höga vattenstånd
Viss översvämningsrisk föreligger i området i de delar närmast Vänern 
som inte är beläget på bergsryggarna. Enligt länsstyrelsens rekommen-
dationer Stigande vatten bör bostadsbebyggelse uppföras på en höjd av 
+47,02 (RH2000) vid Vänern. Detta innebär att tillkommande bostads-
bebyggelse för året-runt-vistelse inte bör uppföras på marknivå lägre 
än +47,02 (RH2000). För verksamheterna och delårsboende gäller att 
det vid en översvämning ska gå att ta sig från byggnaden och att bygg-
naden inte skadas vid översvämning enligt Stigande vatten. Alla bygg-
nader som är till för verksamhet, service, delårsboende och liknande 
bör uppföras på en lägsta höjd om +46,40 (RH2000). Vid om- eller 
nybyggnation av byggnader på Spikudden är det viktigt att tänka på 
översvämningsrisken. Att ha i beaktande är exempelvis möjligheter till 
invallning runt byggnaden samt placering av eluttag och andra känsliga 
detaljer på en vattensäker nivå. 

Viss skredrisk förekommer längst in i den östra viken, norr om parke-
ringsplatsen. Detta har medfört att parkering inte får ske närmare än 15 
meter från stranden.

Fig. 13 Översvämning Spikudden år 2000. Foto: Jonas Wedebrand
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Förorenad mark
Eftersom området består av småbåtshamn och fiskeriverksamhet så kan 
det finnas risk för föroreningar i mark och i bottensediment. Om förore-
nad mark upptäcks eller misstänks finnas ska Miljö-Hälsa, Lidköpings 
kommun kontaktas.

Radon
Ingen radonundersökning har genomförts.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Det finns kommunalt vatten- och avloppssystem i Spiken med ett re-
ningsverk i sydöstra delen av planområdet.  

Värme
Enskild uppvärmning sker.

El
Alla fastigheter är anslutna till Lidköpings Elnät.

Bredband
Lidköpings Bredband erbjuder bredbandsanslutning.

Avfall
Kommunal hämtning av avfall sker vid gata. 
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Genomförande
Organisatoriska frågor
Planförfarande
Detaljplanen handläggs med utökat standardförfarande enligt Plan- och 
bygglagen (2010:900) efter 1 januari 2015.

Tidplan
Detaljplanen beräknas kunna antas vintern 2021/2022 om inget oförut-
sett sker.

Ansvarsfördelning, huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för de naturområden som angränsar till Vä-
nern för att säkerställa allmänhetens tillgång till dessa områden. 

Kommunen är inte huvudman för väg 2583 till Spiken, detta är del av 
en äldre samfällighet där kommunen dock ingår. Staten är väghållare 
för väg 2583 och därmed bedöms allmänhetens tillgång vara tryggad. 

Övriga tillfartsvägar till väg 2583 är antingen enskilda eller samfällig-
heter.

Fastighetsrättsliga frågor 
För att öka trafiksäkerheten för gående och cyklister från den södra par-
keringsytan till hamnområdet har kommunen lagt ut ett markreservat 
(x1 i plankartan) för gång och cykelväg. Kommunen ska bekosta an-
läggningens utbyggnad och stå för nödvändigt underhåll i framtiden. 
Markreservatat ligger delvis på samfälld mark (Otterstads-Berg s:6), 
på grund av antalet delägare i samfälligheten samt att delägande fast-
igheter ej är fullständigt registrerade avser kommunen ansöka om att 
lantmäteriet upprättar ett officialservitut (inom x1) för allmän gång- och 
cykeltrafik, till förmån för den kommunala parkeringsfastigheten. Lant-
mäterikostnader bekostas av kommunen. 

I sydöstra delen av detaljplanen finns en rektangulär yta som är utlagd 
för parkeringsändamål. Kommunen är ägare av ytan. Syftet är att kom-
munen ska anlägga en parkeringsyta för att allmänheten ska ges tillträ-
de till hamnområdet. Kommunen vill även kunna ha möjligheten att i 
mindre omfattning arrendera ut parkeringsytan, därav är marken utlagd 
som kvartersmark.

Till fastigheten hör också en del av vägen mot Läckö (g1 i plankartan 
som idag sköts av en oregistrerad vägförening. I detaljplanen finns stöd 
för att skapa en vägsamfällighet.

De arrendeavtal som kommunen har med olika aktörer inom detaljpla-
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neområdet ska uppdateras när detaljplanen vunnit laga kraft i enlighet 
med planens intentioner. 

Ekonomiska frågor
Planekonomi
En grovkalkyl avseende detaljplanens exploateringskostnader har tagits 
fram. Kalkylen kommer att revideras i samband med att området de-
taljprojekteras. Detta är en detaljplan som inte kommer generera några 
exploateringsinkomster eftersom det inte tillskapas några nya byggrät-
ter. Det innebär att kassaflödet i exploateringskalkylen blir minus 9,4 
mnkr. Detaljplanen bör ses som ett led i att nå kommunens mål om ett 
fördubblat besöksantal till 2030 och på så sätt motiveras investeringar-
na.

Investeringsutgifterna uppgår till totalt ca 9,1 mnkr. Investeringsutgif-
terna innefattar utökning av befintlig parkering vid småbåtshamnen, 
inklusive ställplatser och tömningsstation, ny grusad parkering i söder 
samt nybyggnation av gång- och cykelväg för att binda samman dessa. 
Exploateringsutgifterna uppgår till ca 270 tkr vilket avser framtagan-
det av detaljplanen. Denna plan kommer inte medföra ökade kostnader 
gällande drift- och underhåll eftersom driften sker inom ramen för be-
fintliga arrendeavtal. Kapitalkostnaden är beräknad till 0,5 mnkr. Denna 
kostnad kommer att påverka servicenämndens budget.

Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är den tid som detaljplanen är avsedd att genom-
föras. Genomförandetiden räknas från den dag detaljplanen vinner laga 
kraft. Under genomförandetiden får planen inte ändras eller upphävas. 
Under den här tiden är fastighetsägaren garanterad sin byggrätt. Om 
detaljplanen ändras eller upphävs innan genomförandetiden har gått ut, 
har fastighetsägaren rätt till ersättning från kommunen för den förlo-
rande byggrätten. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens 
utgång.   

Detaljplanen föreslås få en genomförandetid på fem år. Den korta ge-
nomförandetiden motiveras med att planområdet redan är etablerat och 
anses färdigbyggt. Föreslagen utbyggnad av parkeringsplatser är av-
sedd att genomföras i direkt anslutning till att detaljplanen vinner laga 
kraft.
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