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Detaljplan för kvarteret Stacken, Lidköpings kommun 
Granskningsutlåtande 
 
Hur samråd och granskningen bedrivits 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna detaljplanen för samråd den 
4 april 2022.  Samrådstiden varade mellan den 13 april och 4 maj 2022. Under 
samrådstiden inkom tre yttranden, varav Lidköpings Energi inte hade något att 
erinra. 
 
Granskningen av detaljplanen varade mellan den 6 maj och 20 maj 2022. Under 
granskningstiden inkom det två yttranden, varav Länsstyrelsen inte hade några 
synpunkter på förslaget. 
 
Information om samråd och granskning har skickats till Länsstyrelsen, 
Lantmäteriet, sakägare och berörda. Information har också sänts till berörda 
kommunala nämnder, förvaltningar och bolag. Planhandlingarna har varit 
tillgängliga på kommunens webbplats och i kommunens stadshus. 
 
Eftersom planförslaget har tagits fram enligt ett standardförfarande så har 
yttrandena från samråds- och granskningstiden sammanställts efter 
granskningen i ett gemensamt granskningsutlåtande. 
 
Inkomna yttranden  
Nedan redovisas en sammanfattning av de synpunkter som inkommit. 
Kommunens kommentarer och ställningstagande redovisas efter varje yttrande.  
 
Länsstyrelsen       
Samråd 
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att ett antagande ändring av en detaljplan enligt 
förslaget inte kommer att prövas. 
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Motiv för bedömningen 
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för 
att det antagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter 
handlar om anvisningar för att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav. 
 
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av 
en plan eller områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de 
fem prövningsgrunderna. 
 
Riksintresse (både MB kap 3 och 4, se listan i webbgis) 
• Mellankommunala frågor och regionala förhållanden 
• Miljökvalitetsnormer (MKN) (MB 5 kap, luft och vatten) 
• Strandskydd (MB 7kap) 
• Hälsa och säkerhet (risk för olyckor, översvämning, erosion) geoteknik 
 
Länsstyrelsen anser inte att ändring av den nu aktuella detaljplanen kommer i 
konflikt med några av ovanstående kriterierna. 
 
Råd enligt PBL och MB 
Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att 
särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i lagen i 
övrigt om det behövs från allmän synpunkt. (standard, efter 1 januari 2015) 
Plan och bygglagen (2010:900) anger i 2 kap att planläggning enligt denna lag 
ska ske med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter, bl.a. 
genom en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt 
goda miljöförhållanden i övrigt. 
 
Länsstyrelsen vill påminna kommunen om att alla planer och program ska enligt 
plan och bygglagen genomgå en dokumenterad 
behovsbedömning/undersökningssamråd. Länsstyrelsen har inte tagit del av ett 
sådant dokumenterat underlag. 
 
Av planhandlingarna bör dessutom framgå förfarandevarianten. 
 
Synpunkter enligt annan lagstiftning 
Som kommunen påpekar är det högriskområde för förorenad mark och det finns 
misstanke om att föroreningar finns även på den mark som omfattas av 
markreservatet. Innan markarbeten sker ska därför anmälan/samråd göras till 
tillsynsmyndigheten (kommunens miljö- och hälsa). Detta för att föroreningar 
inte ska spridas och att massor tas omhand på ett godtagbart sätt. Det bör framgå 
tydligt i planhandlingen. 
 
Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 
 
Synpunkter i övrigt 
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Länsstyrelsen har inga ytterligare synpunkter att tillföra planen. 
 
Granskning  
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att 
prövas av Länsstyrelsen om den antas. 
 
Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att: 

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap 3 och 4) 
• Mellankommunal samordning blir olämplig. 
• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap, luft och vatten) 
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap) 
• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller 
• till risken för olyckor, översvämning eller erosion (buller, strålning, risk 

för olyckor, översvämning, erosion) 
 
Synpunkter på granskningshandlingen 
Länsstyrelsen har inga ytterligare synpunkter att tillföra planen.                                                               
 
Kommunens kommentar 
• Länsstyrelsen påtalar att förfarandevarianten ska framgå av 

planhandlingarna. Förfarandet framgår av rubrik 2.6 sidan 8 i 
planbeskrivningen – standardförfarande. 

• Behovsbedömning/undersökningssamråd. Länsstyrelsen menar att det inte 
har hållits ett undersökningssamråd. Kommunen menar att det har skett och 
att Länsstyrelsen dessutom har inkommit med ett yttrande, dnr 402-11618-
2022. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att detaljplanen inte 
innebär en betydande miljöpåverkan. 

• Förorenad mark. Att anmälan/samråd ska ske med tillsynsmyndigheten 
framgår under rubrik 4.6.6 samt 6.5.5. 

 
Lantmäteriet        
Samråd 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 
 
PLANBESTÄMMELSE OM GENOMFÖRANDETID 
I planbeskrivningen anges att genomförandetiden för planändringen ska vara 5 
år. På plankartorna saknas dock en bestämmelse om att det ska vara så. Detta 
behöver kompletteras för att det inte ska bli en tolkningsfråga ifall 
planbeskrivningens angivelse om 5 år (dokumentet är ju inte styrande) eller den 
generella bestämmelsen om 15 år när ingen genomförandetid anges ska gälla för 
planen. 
 
Granskning 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade maj 2022) har följande 
noterats: 
 
Delar av planen som skulle kunna förbättras 
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(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom 
Lantmäteriets lagstadgade bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet 
skulle förbättra detaljplanen.) 
 
ANGIVELSE AV GENOMFÖRANDETID I MÅNADER 
Traditionellt brukar som bekant genomförandetiden redovisas i antal år. 
Eftersom det kan upplevas lite lättare att förhålla sig till 5 år än 60 månader 
underlättar det för förståelsen om genomförandetiden anges i år.                                                                 
 
Kommunens kommentar 
• Genomförandetid. Kommunen har kompletterat plankartorna med en 

genomförandetid på 60 månader. Anledningen till att genomförandetiden 
redovisas i månader och inte år är att programvaruleverantören för 
framtagande av plankarta har begränsat den möjligheten, troligtvis utifrån 
BFS 2020:5 och digital tillgänglighet. 

 
Lidköpings Energi        
Samråd 
Från Lidköping Energi har vi inget att erinra mot förslaget. Framöver skulle vi 
vilja diskutera en lösning för tågtransport av bränsle till vår tomt då vi ser en 
sårbarhet i att förlita oss på enbart båtar som kostnadseffektivt och miljövänligt 
transportmedel för import. 
 
Kommunens kommentar 
• Kommunen noterar yttrandet. 
 
Justeringar i planhandlingarna 
Efter samrådet justerades planhandlingarna enligt följande: 

- Plankartorna kompletterades med genomförandetid på 60 månader (5 år) 
från förväntat laga kraftdatum. 

 
Efter granskning har ingen justering av planhandlingarna gjorts utöver mindre 
redaktionella ändringar. 
 
Ändringarna av förslaget bedöms inte vara väsentliga. Ny granskning enligt 5 kap 
25 § PBL erfordras därför inte.   
 
Ställningstagande och förslag till beslut 
Alla synpunkter som har framförts på detaljplaneförslaget har helt eller delvis 
tillgodosetts. Kommunen har inte ändrat genomförandetiden från månader till år 
enligt Lantmäteriets yttrande.  
 
Förslag till beslut är att samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplanen. 
 
Beräknat antagande 
Samhällsbyggnadsnämnden beräknas anta detaljplanen den 7 juni 2022. 
 
LIDKÖPINGS KOMMUN 
Samhällsbyggnad/Plan-Trafik 
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Eric Alnemar 
Planarkitekt 
0510-77 10 41 
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