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Ändring av detaljplaner för Skaven-Nore 
fritidshusområde, Kållandsö, Lidköpings kommun 
Granskningsutlåtande 
 
Hur samråd och granskning bedrivits 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna ändring av 
detaljplaner för Skaven-Nore fritidshusområde för samråd den 2 februari 
2021. Under samrådstiden, som varade mellan den 10 november och 5 
december 2022 kom två yttranden in, från lantmäteriet och 
länsstyrelsen.   
 
Granskningstiden varade mellan den 19 december 2022 och den 9 
januari 2023. Under granskningstiden kom ett yttrande in, från 
länsstyrelsen, som fått förlängd svarstid till den 13 januari.   
 
Information om samråd och granskning har skickats till länsstyrelsen, 
lantmäteriet, sakägare och berörda. Planhandlingarna har varit 
tillgängliga på kommunens webbplats och i stadshuset på Skaragatan 8 i 
Lidköping. 
 
Eftersom planförslaget har tagits fram med ett standardförfarande enligt 
plan- och bygglagen 5 kap. 7 § har yttrandena från samråds- och 
granskningstiden sammanställts i ett gemensamt granskningsutlåtande 
som bifogas planhandlingen.  
 
Inkomna yttranden  
Nedan redovisas en sammanfattning av inkomna synpunkter från 
samråds- och granskningstiden. Kommunens kommentarer och 
ställningstagande redovisas i kursiv stil. Eftersom länsstyrelsens 
synpunkter i huvudsak är de samma för samtliga planändringar biläggs 
ett samråds- och ett granskningsyttrande från länsstyrelsen. Samtliga 
yttranden finns att tillgå i kommunens diarium.   
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Länsstyrelsen         Bil. 1 
Samråd (2022-11-30) 
(Yttrandets huvudsakliga innehåll) 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 
10 § PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av ändring av en 
detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas. 
 
I sitt samrådsyttrande framför länsstyrelsen råd enligt plan- och 
bygglagen och miljöbalken samt synpunkter enligt annan lagstiftning.  
 
Kommentar: Kommunen noterar de Råd enligt PBL och MB som 
länsstyrelsen framför. Synpunkterna medför ingen ändring av 
planhandlingen.  
 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att förslaget inte innebär 
betydande påverkan på miljön, således behöver inte en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram.  

 
Granskning (2023-01-10)                                                         Bil. 2 
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 plan nr 1023 och 1058   
Det framgår i granskningshandlingen att detaljplaneområdet inte 
omfattas av kommunens verksamhetsområde för dagvatten samt att 
hantering av dagvatten sker genom dagvattenledningar, grävda diken 
samt fördröjning inom den egna fastigheten. Utifrån detta så är det bra 
om det framgår i detaljplanekartan att fördröjning av dagvatten behöver 
kunna ske inom fastigheten.  
 
Kommentar: Dagvattenhanteringen bedöms vara tillgodosedd genom 
att den utökade byggrätten är marginell, området i huvudsak består av 
naturmark samt är tomterna stora (i genomsnitt 1500 m2). Synpunkten 
medför ingen ändring av planhandlingen.  
 
Länsstyrelsen har i övrigt inga ytterligare synpunkter att tillföra 
detaljplanerna. 
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Lantmäteriet         Bil. 3 
Samråd (2022-12-05) 
Lantmäteriet framför följande:  
 
Delar av planen som bör förbättras, SKAVEN 1:13 (ÄNDRING AV 
PLAN 1025). Lantmäteriet har noterat att delar av den nuvarande 
utformningen av Skaven 1:13 inte överensstämmer med gällande plan. 
Sydvästra området av fastigheten är utlagt som park/plantering. 
Planförfattaren bör överväga att justera förslaget så att planens 
användning för bostad överensstämmer med bostadsfastighetens 
utformning.  
 
I övrigt har lantmäteriet inga synpunkter på förslaget.  
 
Kommentar: Enligt plan- och bygglagen kan man inte, inom åtgärden 
”Ändring av detaljplan”, utöka ett detaljplaneområde eftersom det nya 
markområdets lämplighet inte har prövats tidigare. Lantmäteriets 
synpunkt medför ingen ändring av planhandlingarna.  
 
Justeringar i planhandlingarna 
Efter samrådet har plankartorna, i plan nummer 1020, 1023 och 1025, 
reviderats där tidigare “kryssade” och därmed borttagna linjer, har 
raderats. I övrigt har endast mindre redaktionella revideringar utförts.  
 
De justeringar som gjorts av planförslaget bedöms inte vara väsentliga. 
Ny granskning enligt 5 kap 25 § PBL erfordras därför inte.   
 
Ställningstagande och förslag till beslut 
De synpunkter som framförts på detaljplaneförslaget under samråds- 
och granskningstiden har bemötts och bedöms vara tillgodosedda. 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att   

• anta ändring av detaljplan för Skaven 1:3 m fl. 
• anta ändring av detaljplan för Skaven 1:9 och del av Skaven 1:3. 
• anta ändring av detaljplan för Skaven 1:16 – 1:18. 
• anta ändring av detaljplan för Skaven 1:13 – 1:17. 
• anta ändring av detaljplan för Nore 1:3 och Skaven 1:3. 
• anta ändring av detaljplan för Skaven 1:8. 
 

Beräknat antagande 
Miljö- och byggnadsnämnden beräknas anta detaljplaneändringarna den 
7 februari 2023.  
 
LIDKÖPINGS KOMMUN 
Sektor samhälle, Område tillväxt 
 
Marie-Anne Eriksson 
Planarkitekt 
0510-77 11 59 
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Förslag till ändring av detaljplan för Skaven 1:16 – 1:18, 1023, 
Kållandsö, Lidköpings kommun, Västra Götalands län 
Handlingar daterade oktober 2022 för samråd enligt 5 kap. 11 (7a §) plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900), standardförfarande 
 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900). 
 
Syftet med att ändra detaljplanerna 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. 
Detaljplanen överensstämmer med intentionerna i Översiktsplan Lidköping 
2018 och handläggs enligt plan- och bygglagens (PBL 2010:900) regler för 
standardförfarande. 
 
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. 
 
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. 

mailto:samhallsbyggnad@lidkoping.se
mailto:Marie-Anne.Eriksson@lidkoping.se
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#R26
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• Riksintresse (både MB kap 3 och 4) 
• 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 
 
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. 
Naturmiljö 
Strandskydd 
En stor del av den planlagda marken utgör naturmark. Ett återinförande av 
strandskydd bör ske för naturmarken. Det är inte lämpligt att så stora, 
strandnära markområden ligger oskyddade. 
 
Byggrätter som ej byggts ut 
Vad gäller de 40 byggrätter i söder som ännu ej byggts ut noterar 
Länsstyrelsen att dessa berör naturmark som kan tänkas ha naturvärden. 
Området ligger i anslutning till vattnet och ser ut att bitvis ha blöta partier. 
Det kan inte uteslutas att det finns skyddsvärda arter i området. Innan en 
eventuell utbyggnad är det därför lämpligt att göra en naturinventering av 
området (inkluderande grod- och kräldjur, häckfågel och fladdermöss). 
 
Vatten 
Viktigt att fråga vattenvård-/naturvård-/miljöskyddsenheten 
Om planförslaget strider mot värden som rör vatten (dagvatten, VA, 
grundvatten, vattenverksamhet, skydd av vattentäkter osv)  
 
Kulturmiljö 
Aktuella planområden berörs av riksintresse för kulturmiljö i dess norra 
delar precis som kommunen nämner, föreslagna ändringar bedöms inte 
påverka riksintressets kulturvärden på ett betydande sätt mot bakgrund av 
att bestämmelserna enbart ändras i begränsad omfattning avseende befintlig 
kvartersmark, genom utökad byggnadsarea för huvudbyggnad och 
komplementbyggnad samt borttagande av mark med byggförbud och 
ersättning med avstånd till fastighetsgräns (4,5 m).   
 
Länsstyrelsen vill uppmuntra kommunen att se över om fritidshusområdet 
(Skaven-Nore) tas upp som värdefullt i kommunens nya 
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kulturmiljöunderlag, och i sådant fall hantera detta något vidare inom 
planbeskrivningen, exempelvis genom redovisning av eventuella värden, 
vilka uttryck dessa i sådant fall har samt hur man då bör förhålla sig till 
eventuella viktiga karaktärsdrag att ta hänsyn till. 
 
Synpunkter enligt annan lagstiftning 
Ändringen berör hela Skaven-fritidshusområde med sju stycken detaljplaner 
och sammanlagt ett stort antal fastigheter. 
Ändringen syftar till att ändra tillåten byggnadsarea. Den utökade 
byggrätten ska tillgodose förändrade krav på boendestandard inom området. 
Med det kan också ökade krav komma att ställas på dimensionerande VA-
ledningar för nätet, ökat behov av vatten samt en ökad belastning på 
avloppsreningsverket. 
Skaven-Nore samfällighetsförening har via Västra Kållands VA-förening 
anvisats anslutningspunkt för vatten och avlopp till kommunens allmänna 
ledningsnät. 

Länsstyrelsen vill tydliggöra att enligt lagen om allmänna vattentjänster har 
kommunen en skyldighet (§6) att om det med hänsyn till skyddet för 
människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp 
i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, ska 
kommunen 
   1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 
vattentjänsterna behöver ordnas, och 
   2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 
verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning. 
Från och med årsskiftet ändras lagen med tillägget ”vid bedömningen av 
behovet enligt första stycket ska särskild hänsyn tas till förutsättningarna att 
tillgodose behovet av en vattentjänst genom en enskild anläggning som kan 
godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.” 

Om kommunen bedömer att området är ett §6-område ska alltså 
verksamhetsområde bestämmas och vattentjänster ordnas. I MÖD-domar 
har det klarlagts att det innebär att kommunen har ansvar för ledningar till 
fastighetens gräns.  
Om kommunen väljer att inte bedöma området som ett §6-område eller 
bedömer att en enskild anläggning kan godtas vill Länsstyrelsen upplysa om 
det i en framtid blir aktuellt med t ex att boende i området inte längre vill ha 
ansvaret för ledningsnätet eller att det blir andra problem som initierar ett 
tillsynsärende enligt lagen om allmänna vattentjänster, kan kommunen 
komma att bli skyldig att överta ansvaret för ledningsnät och se till att en 
allmän va-anläggning ordnas.  
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Kommunen har bedömt att den ökade byggrätten innebär en ringa 
förändring av belastningen på vatten och avloppsledningar.  Kommunen bör 
ändå försäkra sig om att det finns tillräckligt med kapacitet på 
avloppsreningsverk med anledning av att en ökad boendestandard i regel 
innebär mer användande av vatten och därför en ökad belastning av 
avloppsvatten. 
 
Behovsbedömning  
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på 
miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram.   
 
Detta ärende har beslutats av arkitekt Mehdi Vaziri. I den slutliga 
handläggningen har även Naturavdelningen, Samhällsavdelningen, 
Miljöskyddsavdelningen, Vattenavdelningen, medverkat. 
 
 
Mehdi Vaziri                                  
 
 
Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
 
Kopia till: 
 
Länsstyrelsen/ 
Naturavdelningen 
Miljöskyddsavdelningen 
Samhällsavdelningen 
Vattenavdelningen 
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Granskningsyttrande över detaljplan för Skaven 1:13 – 1:17 Nr 
1025, i Lidköpings kommun, Västra Götalands län 
Handlingar daterade 2022-12-16 för samråd enligt 5 kap 22 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 
 
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 i övrigt inga ytterligare synpunkter att tillföra detaljpla-
nen.  
 
Detta beslut har fattats av arkitekt Mehdi Vaziri. I den slutliga handlägg-
ningen har även Naturavdelningen, Miljöskyddsavdelningen, Vattenavdel-
ningen, Samhällsavdelningen, medverkat. 
 
 
Mehdi Vaziri 
 
 
Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
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  Lidköpings kommun 
samhallsbyggnad@lidkoping.se 

YTTRANDE I ÄRENDE LM2022/055017 

 
DATUM: 2022-12-05 

KOMMUN: LIDKÖPING 

SKEDE: SAMRÅD 

ERT ÄRENDE:  SBN 2021/269, SBN 2021/292, SBN 

2021/305, SBN 2021/306, SBN 2021/307, SBN 2022/148 

LÄN:   VÄSTRA GÖTALANDS LÄN  

 

Ändring av detaljplaner inom Skaven-Nore fritidshusområde, 

Kållandsö 

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade oktober 2022) har följande 
noterats:  

Delar av planen som bör förbättras 

SKAVEN 1:13 (ÄNDRING AV PLAN 1025) 

Lantmäteriet har noterat att delar av den nuvarande utformningen av Skaven 1:13 
inte överensstämmer med gällande plan. Sydvästra området av fastigheten är utlagt 
som park/plantering. Planförfattaren bör överväga att justera förslaget så att 
planens användning för bostad överensstämmer med bostadsfastighetens 
utformning.  

I övrigt har Lantmäteriet inga synpunkter på förslaget.  

 

Information 

Genomgången har skett utifrån de till Lantmäteriet inkomna handlingar beträffande 
plan 1006 (1039). Berörande övriga förslag till ändringar av planerna: 1020, 1023, 
1025, 1028, 1058 har kopior av samrådshandlingarna inte kommit in till 
Lantmäteriet. För dessa har istället genomgången gjorts utifrån de 
samrådshandlingar som funnits publicerade på kommunens hemsida.  

 

För Lantmäteriet 

Anne-Britt Daniels 

Anne-Britt Daniels 

Kopia till: 

vastragotaland@lansstyrelsen.se 
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Läs hur Lantmäteriet hanterar dina personuppgifter på vår webbplats 

www.lantmateriet.se/personuppgifter, eller genom att kontakta kundcenter på 0771-63 63 63 eller 

kundcenter@lm.se 

 

L
M
2
0
2
2
/
0
5
5
0
1
7
-
0
0
0
4
 
 
 
 
 
2
0
2
2
-
1
2
-
0
5

http://www.lantmateriet.se/personuppgifter
mailto:kundcenter@lm.se

	2023-01-16 Granskningsutlåtande Skaven-Nore
	Ändring av detaljplaner för Skaven-Nore fritidshusområde, Kållandsö, Lidköpings kommun

	1023 Yttr. 47327-22 ändring av dp för Skaven nr. 1023 i Lidköpings kommun
	Förslag till ändring av detaljplan för Skaven 1:16 – 1:18, 1023, Kållandsö, Lidköpings kommun, Västra Götalands län
	Länsstyrelsens samlade bedömning
	I övrigt ska planbestämmelser i respektive detaljplan fortsätta att gälla. Detaljplanen överensstämmer med intentionerna i Översiktsplan Lidköping 2018 och handläggs enligt plan- och bygglagens (PBL 2010:900) regler för standardförfarande.

	Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
	Motiv för bedömningen
	Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
		Riksintresse (både MB kap 3 och 4)
		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
	Råd enligt PBL och MB
	Naturmiljö
	Vatten
	Kulturmiljö


	1025 Lantmäteriets Yttrande samråd dp Skaven 18
	Ändring av detaljplaner inom Skaven-Nore fritidshusområde, Kållandsö
	Delar av planen som bör förbättras
	Skaven 1:13 (ändring av plan 1025)

	Information


	GrANSKNIN.YTTR. 52964-22 Ändring av dp för Skaven 1025 i Lidköpings kommun(23033872) (0)_TMP
	Länsstyrelsens samlade bedömning
	Motiv för bedömningen
		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)
	till risken för olyckor, översvämning eller erosion (buller, strålning, risk för olyckor, översvämning, erosion)





