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1 Detaljplaneändringens syfte 

1.1 Läsanvisning 
Denna detaljplaneändring berör hela Skaven-Nore fritidshusområde och därmed sju 
stycken detaljplaner, eller tidigare planändringar. För att effektivisera 
handläggningen av detaljplanerna har samma dokument, planbeskrivningen, används 
för samtliga planer. I dokumentet beskrivs och belyses därför planernas 
förutsättningar, planeringsunderlag, konsekvenser och genomförande med samma 
text, endast innehållet under rubrik 3, “Motiv till detaljplanens regleringar”, varierar 
utifrån vilka ändringar som görs i respektive plan. När benämningen “planområdet” 
används i planbeskrivningen avses samtliga planer inom Skaven-Nore 
fritidshusområde.    

1.2 Syfte 
Syftet med att ändra detaljplanenerna är att ändra tillåten byggnadsarea för huvud- 
och komplementbyggnad. Föreslagen byggrätt är 125 m² byggnadsarea för 
huvudbyggnad och 45 m² byggnadsarea för komplementbyggnad. Genom utökad 
byggrätt tillgodoses förändrade krav på boendestandard inom området.  

En översyn av prickmarkerad mark (mark där byggnad inte får uppföras) görs inom 
planändringen för att befintliga byggnader till övervägande del ska vara planenligt 
placerade inom tomtmarken. Den prickmarkerade marken ersätts med en 
placeringsbestämmelse med ett minsta avstånd till fastighetsgräns om 4,5 meter. I 
samband med planändringen görs en översyn av befintliga u-områden (mark 
tillgänglig för underjordisk ledning) som inte används och kan tas bort.  

I övrigt ska planbestämmelser i respektive detaljplan fortsätta att gälla.  
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2 Beskrivning av detaljplanen 

2.1 Planens huvuddrag 
Området för planändringarna är lokaliserat i nordöstra delen av Lidköpings kommun, 
ut mot Vänern i Kållandsö nordvästra skärgård, Ekens skärgård. Området omfattas 
av sju detaljplaner och planändringar som upprättats från 1964 till 1991. Arealen för 
hela området uppgår till cirka 140 hektar varav cirka 30 hektar är detaljplanelagd 
kvartersmark för bostäder.  

Figur 1: Kartbild med planområdet, Skaven-Nore fritidshusområde, inom röd markering. Infälld liten 
bild visar planområdets läge, inom Lidköpings kommun.   

Området har byggts ut successivt och omfattar idag drygt 100 tomter varav cirka tio 
stycken brukas för åretruntboende. Del av den planerade marken, cirka 40 tomter, är 
inte bebyggd. Föreningen har inte för avsikt att bygga ut denna del av planen i närtid.  

Naturmiljön består av kuperad, bergig naturmiljö. I norr finns strandlinje med strand, 
klippor och vass mot Vänern. Hela området är ett rekreationsområde där också 
allmänheten har tillträde genom området till klippor och strandlinje.  
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De berörda detaljplanernas lagakraftdatum är mellan åren 1964 till 1991 och syftar 
till att möjliggöra för fritidshusbebyggelse. Planerna medger byggrätter om 100 m² 
byggnadsarea för huvudbyggnad och 30 m² byggnadsarea för komplementbyggnad 
per tomt. Placering av byggnad på tomt regleras genom prickmarkerad mark (mark 
som inte får bebyggas). 

Förändringar i det traditionella fritidshusboendet med bland annat högre krav på 
boendestandard samt att användandet av fritidshus sker under längre tid av året 
medför att ett förändrat synsätt kring tillåten byggrätt kan tillämpas. Områdets 
karaktär bedöms inte påverkas nämnvärt av den ändrade exploateringsgraden 
eftersom tomterna är relativt stora och till största del består av naturmark. 

Figur 2: Orienterinsskyltar vid infarten till fritidshusområdet.   

Eftersom det inom delar av området är kuperad naturmark har genom åren 
byggnation av fritidshus inte varit möjligt att uppföras inom område för utpekad 
byggrätt inom respektive tomt. Byggnader har därför placerats helt eller delvis inom 
prickmarkerat område. En översyn av prickmarkerad mark görs därför inom 
planändringen för att byggnader ska vara planenligt placerade. 

Samhällsbyggnad anser att det är lämpligt att använda planeringsverktyget ”Ändring 
av detaljplan” för att justera planbestämmelser som inte längre anses relevanta. 
Genom att detaljplanen ändras i de aktuella planbestämmelserna svarar planen bättre 
mot behoven och vad Samhällsbyggnad anser är lämpligt i området. 
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2.2 Genomförandetid 
Genomförandetiden för de aktuella detaljplanerna har gått ut. Ändringen av 
detaljplanerna föreslås få en genomförandetid på fem år. Detta motiveras med att 
ändringen endast tillåter en begränsad utökning av byggrätten för varje enskild 
fastighet. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång.  

Genomförandetiden är den tid som detaljplanen är avsedd att genomföras. Tiden 
räknas från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Under genomförandetiden får 
planen inte ändras eller upphävas och fastighetsägaren är garanterad sin byggrätt. 
Om detaljplanen ändras eller upphävs innan genomförandetiden har gått ut, har 
fastighetsägaren rätt till ersättning från kommunen för den förlorade byggrätten.  

2.3 Allmän plats 
Planändringen omfattar inte några förändringar av allmän plats. 

2.4 Kvartersmark 
Planändringen innebär inte någon ändrad användning av kvartersmarken som fortsatt 
är bostad (B). Inom kvartersmarken för bostäder utökas byggrätten till 125 m2 för 
huvudbyggnad och 45 m2 för komplementbyggnad. Prickmarkerad mark ersätts med 
en bestämmelse om placering av byggnad minst 4,5 meter från fastighetsgräns.  

2.5 Vattenområde 
Planändringen omfattar inte några förändringar av vattenområde. 

2.6 Varför ändring av detaljplan valts 
Planändringen motiveras med att detaljplanerna anpassas till nya förhållanden. 
Förändringar i användningen av traditionella fritidshusboenden, med bland annat 
högre krav på boendestandard samt att användandet av fritidshus sker under längre 
tid av året, medför att ett förändrat synsätt kring tillåten byggrätt kan tillämpas. 
Tomterna är relativt stora inom planområdet och består till största del av naturmark. 

I förslag till ändring föreslås en utökning av byggrätten till en byggnadsarea om  
125 m² för huvudbyggnad och 45 m² för komplementbyggnad.  

Då, genom åren, en del byggnader placerats helt eller delvis inom prickmarkerat 
område eftersom området är kuperad naturmark, görs en översyn av prickmarkerad 
mark inom planändringen för att byggnader ska vara planenligt placerade. 
Prickmarkerade markområden ersätts av en placeringsbestämmeler, p1, som 
föreskriver att byggnader ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns. Även en 
översyn av u-områden sker där fyra stycken u-områden kan tas bort eftersom 
ledningsdragning placerats i annat läge.  
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Områdets karaktär och användning bedöms inte påverkas nämnvärt av ändrad 
exploateringsgrad, justering av prickmark eller av borttagande av u-områden.  

2.7 Ärendeinformation 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen 
(2010:900) efter 1 januari 2015. Detaljplanen beräknas kunna antas under första 
kvartalet 2023 om inget oförutsett sker. 

2.8 Berörda detaljplaner 
Ändring av detaljplaner inom 
fritidshusområde Skaven-Nore på 
Kållandsö i Lidköpings kommun 
omfattas av samtliga detaljplaner 
inom Skaven-Nore 
samfällighetsförening.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 och 4: Kartöversikt över berörda detaljplaner och ändringar, siffra inom parentes är årtal för laga 
kraft. Tabellen visar berörda planer samt datum för laga kraft. * Plan nr 1039 är en ändring av planerna 
nr 1006-1025. Planen har ingen tillhörande karta utan har redovisats gemensamt med plan nr 1006.  

Plannummer Detaljplan Lagakraftdatum 

1006  
1039* 

Skaven 1:3 m fl.   
Ändring av detaljplan för Skaven 1:3 

1964-10-30 
1980-04-16 

1020 Ändring av detaljplan för Skaven 1:9 och del av Skaven 1:3 1970-02-10 

1023 Ändring av detaljplan för Skaven 1:16 - 1:18  1970-08-11 

1025 Ändring av detaljplan för Skaven 1:13 - 1:17 1972-07-17 

1028 Ändring av detaljplan för Nore 1:3 och Skaven 1:3 1974-11-13 

1058 Ändring av detaljplan för Skaven 1:8 1991-10-22 
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3 Motiv till detaljplanens regleringar 

3.1 Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 
3.1.1 Bestämmelser som tillkommer genom ändring i plankartan 
BETECKNING - BESTÄMMELSEFORMULERING: MOTIV 

e1 – Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 125,0 m2 
Planändringen syftar till att möjliggöra en större byggrätt för fastigheterna inom 
detaljplanen och ersätter tidigare bestämmelse om högsta tillåtna byggrätt för 
huvudbyggnad.   

e2 – Största byggnadsarea för komplementbyggnad är 45,0 m2 
Planändringen syftar till att möjliggöra en större byggrätt för fastigheterna inom 
detaljplanen och ersätter tidigare bestämmelse om högsta tillåtna byggrätt för 
komplementbyggnad.   

p1 – Byggnad ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns 
Planändringen syftar till att begränsa byggnads placering inom fastigheten till minst 4,5 
meter från fastighetsgräns. Planbestämmelsen ersätter tidigare begränsning av byggnads 
placering genom prickmarkerad mark vars syfte varit att begränsa byggrätten inom 
fastigheten. Eftersom området till stor del är väldigt kuperat har en placering inom 
byggrätten på fastigheten inte alltid varit genomförbar. Bygglov har lämnats för den mest 
lämpliga placeringen utifrån topografin och därigenom har avvikelser mot detaljplanens 
bestämmelse om prickmark gjorts.  

Genom denna planändring blir fler byggnader planenligt placerade. Avståndet om minst 
4,5 meter mot fastighetsgräns, inklusive mot gata, bedöms som tillräckligt.  

3.1.2 Justering av befintliga planbestämmelser 
Ett u-område (u – Mark tillgänglig för underjordiska ledningar) beläget mellan 
fastigheterna Skaven 1:13 och och 1:14 tas bort eftersom det inte nyttjas eftersom 
ledningar anlagts i annat läge. Genom planändringen frigörs mark för byggnation.   

3.1.3 Planbestämmelser som utgår i plan 1028 
Planbestämmelser som utgår har strukits över och rödmarkerats i planbeskrivningen.   

§ 6 Antal byggnader och byggnadsyta på tomtplats 
2 mom.  På tomtplats som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad jämte 
uthus eller annan gårdsbyggnad icke upptaga större sammanlagd areal än 100 m2. 

Fristående uthus eller annan gårdsbyggnad får ej upptaga större areal än 30 m2. 
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Figur 5: Utsnitt ur plankartan sedan ändringar utförts. 
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4 Planeringsförutsättningar 

4.1 Kommunala 
4.1.1 Detaljplan 
Totalt finns sju gällande detaljplaner/planändringar inom aktuellt planområde (se 
Figur 6 och 7 sidan 10). Samtliga planer har upprättats med syftet; Bostäder för 
fritidsbebyggelse. Byggnaderna ska vara fristående, i en våning utan inredd vind, 
dessutom regleras byggnaders area och höjd. Planbestämmelser anger att 
bostadstomt inte ska vara mindre än 1100 m2. 

Den allmänna platsmarken omfattar gatunät, natur- och vattenområden och ägs 
gemensamt av Skaven-Nore samfällighetsförening därav förvaltas den enskilt.   

4.1.2 Planbesked 
Den 14 december 2021, § 199, beslutade samhällsbyggnadsnämnden om positivt 
planbesked för ändring av detaljplanerna inom Skaven-Nore samfällighetsförening.   

4.1.3 Översiktsplan 
Planändringen strider inte mot kommunens gällande översiktsplan från 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 - 8: Tre fotografier från Skaven-Nore fritidshusområde som visar på olika bostadstyper och 
hur de placerats utifrån topologiska förutsättningar på respektive tomt inom planområdet.   
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4.2 Riksintressen 
4.2.1 Naturvård 
Större delen av planområdet ligger inom riksintresse för naturvård enl 3 kap. 6 § 
miljöbalken. Området beskrivs som en stor sötvattenskärgård i sprickdalslandskap 
med kala fågelskär längst ut och tall- och lövskogsklädda öar mot land. Variationsrik 
geologi med traktvis rik flora. Exponerade stränder och skyddade vassvikar med en 
rik fågelfauna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9: Riksintresse för naturvåd inom grön skraffering. En bredare grön linje visar riksintressets 
avgränsining inom planområdet.  
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4.2.2 Friluftsliv 
Hela planområdet omfattas av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § 
miljöbalken. 

4.2.3 Kulturmiljövård 
Norra delen av planområdet, ut mot skärgård och öar, ligger inom riksintresse för 
kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Området hör till Ekens skärgård som 
beskrivs vara en fornlämningsmiljö med spridda bronsåldersrösen, med ett ovanligt 
högt pedagogisk värde genom sina lägen på öar intill forntida vattenvägar på Vänern 
vars vattennivå i stort är oförändrad. (Skärgårdsmiljö).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: Riksintresse för kultutmiljövård inom röd skraffering inom norra delen av planommrådet. 
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4.2.4 Totalförsvar 
Planområdet omfattas av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § miljöbalken. 
Området ligger inom influensområde för väderradar, MSA-ytor samt stoppområde 
för höga objekt.  

4.2.5 Rörligt friluftsliv 
Hela planområdet omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § 
miljöbalken. 

4.3 Hushållningsbestämmelser enligt 3 kap. miljöbalken 
Planändringen omfattas inte av hushållningsbestämmelser enligt 3 kap. miljöbalken. 

4.4 Miljökvalitetsnormer 
4.4.1 Luft 
Lidköpings kommun ingår i luftvårdsförbundet, Luft i Väst, som genomför 
regelbundna kontroller av luftkvaliteten. Mätningar och spridningsberäkningar som 
gjorts visar att luften i Lidköpings kommun, både på landsbygden och inom 
tätorterna, klarar miljökvalitetsnormerna med god marginal.  

4.4.2 Vatten 
Lidköpings kommun tillhör Västerhavets vattendistrikt. Planområdet ligger inom, 
och har som recipient, ytvattenförekomsten Dalbosjön - Vänern med 
avrinningsområde Göta älv. Vattenförekomsten har enligt senaste klassningen 
måttlig ekologisk status. Källa: VISS (Vatteninformation i Sverige) 

4.4.3 Buller 
Planändringen omfattas inte av påverkan av miljökvalitetsnormer för buller.  

4.5 Miljö 
4.5.1 Strandskydd  
Strandskyddet är upphävt inom planområdet och prövas inte i aktuell ändring av 
detaljplaner. 

4.6 Hälsa och säkerhet 
4.6.1 Risk för översvämning 
Planområdet ligger nära Vänern med kraftigt varierande marknivåer om mellan cirka 
+46,5 och +58,0 meter (RH2000). Närheten till Vänern innebär att det finns risk för 
höga översvämning när vattennivån i sjön stiger samt vid stora regnmängder. För att 
bedöma risk för översvämning används Länsstyrelsens handbok ”Stigande vatten – 
En handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden”. Där framgår 
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planeringsnivåer för olika typer av markanvändning där nivåerna är uppdelade i fyra 
olika zoner. Planeringsnivåerna kring Vänern utgår från återkomsttider för vatten-
nivån, därefter har klimateffekt, vinduppstyvning och landhöjning lagts till. Den 
beräknade högsta vattennivån, inom den zon där man kan planera för helårsboende 
utan att särskilda åtgärder krävs, är för Lidköping +47,25 meter (RH2000).   

Enligt handboken bör fritidshus placeras inom zon 1 (+ 47,25), men kan placeras ned 
till zon 3 (+ 46,46) om åtgärder vidtas.  

 

 

 

Figur 11: Kartbild med färgraster som illustrerar marknivåer inom planområdet. Grön färg visar 
markhöjder från +47,25 meter, gult-orange mellan +46,6 - 47,25 meter och rött visar från +46,6 
meter och lägre (RH 2000). Blå färg visar öppen vattenyta. Inom område markerad med kryss finns 
vattenpump placerad som avlastar vid stora vattenmängder. (Stor del av rödmarkerat område är 
beväxt med vass.) 
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4.7 Kulturmiljö 
Norra delen av planområdet ligger inom kulturhistoriskt värdeområde, Ekens 
skärgård, skyddat inom riksintresse för kulturmiljövården. Området beskrivs vara en 
fornlämningsmiljö med spridda bronsåldersrösen på öar intill forntida vattenvägar på 
Vänern. Befintlig fritidshusbebyggelse bedöms inte ha kulturhistorika värden som 
kräver varsamhetsbestämmelse i detaljplanen.  

4.8 Teknik  
4.8.1 Vatten och avlopp 
Vatten och avloppsledningar finns inom hela planområdet, i huvudsak placerade 
inom gatumark. Skaven-Nore samfällighetsförening ingår, genom avtal, i Västra 
Kållands VA förening. Planområdets ledningsnät är anslutet till kommunens 
allmänna ledningsnät för vatten och avlopp vid, av kommunen, anvisad 
anslutningspunkt. Därmed ingår området i kommunens verksamhetsområde för 
vatten och avlopp.  

Gemensamma vattenmätare har installerats av kommunens tekniska enhet och 
brukningsavgift utgår till föreningens medlemmar enligt kommunens gällande VA-
taxa.  

4.8.2 Dagvatten 
Planområdet omfattas inte av kommunens verksamhetsområde för dagvatten. 
Hantering av dagvatten sker genom dagvattenledningar, kompletterat med grävda 
diken samt fördröjning inom den egna fastigheten. Området är kuperat och tomterna 
stora (i genomsnitt 1500 m2) vilket ger goda förutsättningar och utrymmen att 
fördröja dagvattnet innan det leds vidare mot recipienten, Vänern. Även stenkistor 
för fördröjning förekommer. Tre pumpstationer finns som kompletterar och avlastar 
dagvattenledningar och diken vid högt vattenstånd i Vänern.    

4.8.3 El 
Föreningen är ansluten till kommunens ledningsnät för elförsöljning. I samband med 
grävning och anläggning av bredband görs en kapacitetsförsärkning av elnätet inom 
området som säkrar upp för framtida behov av elförsörjning inom området.  

4.8.4 Bredband  
Anläggning av bredband pågår inom planområdet där delar av föreningens 
medlemmar valt att ansluta sin fastighet.  
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5 Planeringsunderlag 

5.1 Utredningar 
5.1.1 Inventering av nyttjade byggrätter  
En inventering av planområdet har utförts som visar att övervägande del av 
fastigheterna inom planområdet har byggrätter upp till cirka 20 m2 kvar att nyttja. 
Inventeringen visar också att det finns byggnader där, hela eller del av byggnaden 
ligger på prickmarkerad mark (mark som inte får bebyggas).   

5.1.2 Inventering u-områden  
I samband med planarbetet har en inventering av u-områden gjorts. Berörda 
detaljplaner har tillkommit vid olika tillfällen och ledningsnätet byggts ut successivt. 
I vissa delar har andra lösningar på ledningsdragning gjorts vilket medför att endel u-
områden inte är i bruk och därför tas bort, vilket sker i samband med denna ändring 
av detaljplaner.  

Figur 12 – 14: Tre fotografier visar vassbeväxt område ut mot Vänern, en av tre båtbryggor i 
föreningens ägo samt promenadstigen inom naturmarken ut till badplatsen.  
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6 Konsekvenser 

6.1 Fastigheter och rättigheter  
Genom denna ändring av detaljplan ges utrymme för ett mer ändamålsenligt sätt att 
utnyttja byggrätten inom respektive fastighet. När byggrätten utökas något samt 
prickmarkerat område (mark som inte får bebyggas) tas bort kan byggnationen bättre 
matcha dagens krav på boendestandard samt byggnaders placering utgå från de 
topografiska förutsättningarna inom respective fastighet.   

6.2 Natur 
Planändringen berör inte några naturområden, endast kvartersmark för bostäder 
påverkas.   

6.3 Miljö 
6.3.1 Miljöbedömning 
Föreslagen ändring av detaljplaner är av sådan begränsad karaktär att den inte 
bedöms innebära några miljökonsekvenser. Motiven till bedömningen grundas på 
följande:  

• Ändringen möjliggör endast en mindre förändring på redan etablerad tomtmark. 

• Föreslagen ändring bedöms inte medföra någon påverkan på strandskyddet som är 
utsläckt i hela planområdet. 

• Riksintressen för kust- turism och friluftsliv, för natur- eller kulturvärden med 
hänsyn till friluftslivet samt för totalförsvaret bedöms inte påverkas av 
detaljplaneändringen. 

• Genomförandet bedöms inte innebära några risker för människors hälsa och 
säkerhet. 

• Miljökvalitetsnormerna riskerar inte att överskridas. 

• Ett genomförande av ändring av gällande detaljplaner bedöms sammantaget 
medföra ringa miljöpåverkan. 

6.3.2 Ställningstagande 4 kap. 33 b § plan- och bygglagen (2010:900) 
Genomförandet av planen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan. En 
strategisk miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap. 34 § PBL 
bedöms inte vara nödvändig att upprätta. Länsstyrelsen har i yttrande 2022-08-25 
framfört att de gör samma bedömning.  
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6.3.3 Strandskydd 
Strandskyddet är upphävt inom området och påverkas inte av planändringen.  

6.3.4 Vatten och avlopp  
Den förändrade belastingen på vatten- och avloppsledningar utifrån ökad byggrätt 
inom planområdet bedöms som ringa. Därmed görs bedömingen att kapaciteten på 
befintligt ledningsnät för vatten och avlopp är tillfredsställande.    

6.3.5 Dagvatten 
Planområdet ingår inte i kommunens verksamhetsområde för dagvatten. Ansvar för 
hantering av dagvatten inom området ligger på samfällighetsföreningen och varje 
enskild fastighetsägare gemensamt. Eftersom den utökade byggrätten bedöms vara 
marginell samt att tomterna inom planområdet är relativt stora, i genomsnitt 1500 m2, 
finns goda förutsättningar och utrymmen att fördröja dagvatten innan det leds vidare 
mot recipient. Därmed görs bedömningen att en tillfredsställande dagvattenlösning 
åstadkoms inom planområdet. Lämplig dagvattenhantering säkerställs vid bygglov 
för varje enskild fastighet med beaktande av området som helhet.  

6.4 Miljökvalitetsnormer 
Planändringen bedöms inte påverka några miljökvalitetsnormer eftersom ändringen 
är av begränsad omfattning. 

6.5 Hälsa och säkerhet 
6.5.1 Risk för översvämning 
Risken för översvämning inom planområdet bedöms vid genomförandet av 
planändringen vara oförändrad gentemot dagens situation. Till största delen ligger 
planområdet med gator och bostadstomter högre än den dimensionerade nivån 
(+47,25 meter) för Vänern. Den klart övervägande delen av bebyggelsen är 
fritidsboende och alltså endast tillfälligt boende.  För att minimera risk för 
översvämning finns inom planområdet tre pumpstationer som avlastar dagvattennätet 
vid höga vattennivåer.     

Rekommenderad höjd för ny huvudbebyggelse hanteras i bygglovet utifrån 
Länsstyrelsens riktlinjer för beräknat högsta vattenstånd. I samband med uppförandet 
av ny huvudbebyggelse bör geotekniska förutsättningar och dagvattenhantering 
utredas för den enskilda fastigheten.  

6.6 Riksintresse 
Inget av riksintressen beskrivna ovan under punkterna 4.2.1 – 4.2.5 bedöms påverkas 
av planändringen.  
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7 Genomförandefrågor 

7.1 Fastighetsrättsliga frågor 
Planändringen medför inte några fastighetsrättsliga konsekvenser. 

7.2 Ekonomiska frågor 
7.2.1 Planavgift  
Ingen planavgift ska tas ut i vid ansökan om bygglov.  

7.3 Organisatoriska frågor 
7.3.1 Planavtal 
Ett planavtal har upprättats mellan Skaven-Nore samfällighetsförening och 
kommunen som reglerar kostnader för planändringens uprättande och handläggning.  

7.3.2 Tidplan 
Planändringen beräknas kunna antas av Samhällsbyggnadsnämnden under första 
kvartalet av 2023 om inget oförutsett sker.   
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