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Förslag till detaljplan för Moviken 3:1 m.fl., Moviken, Ma-
riestads kommun har varit föremål för granskning under 
perioden 16 maj t.o.m. 24 juni 2019. Inkomna synpunkter 
under granskningstiden redovisas  och kommenteras i detta 
granskningsutlåtande.

INKOMNA YTTRANDEN
LÄNSSTYRELSEN
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att planen inte 
kan accepteras och kan därför komma att prövas av Läns-
styrelsen om den antas.

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar att:
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 

(MB 7 kap)

Länsstyrelsen konstaterar att kommunen inte har tagit bort 
den tomt som ligger längst i norr närmast vattnet utan bara 
minskat den något. Länsstyrelsen anser fortsatt att den tomt 
som placerats längst i norr med byggnadsarea 80 m2 närmast 
vattnet ska tas bort. Tomtens placering är fortsatt mycket 
nära vattnet. Den inverkar på den fria passagen utmed stran-
den och motverkar i och med detta strandskyddets syften i 
området. De 16 tomter, som anges i LIS-planen, återfinns, 
som tidigare nämnts, på andra platser inom området.

Planområdet har dessutom försetts med ett nytt hamnområ-
de i sydvästra delen av planområdet. Länsstyrelsen anser det 
högst olämpligt med denna placering även om strandskyddet 
i hamnområdet inte upphävs. Det föreslaget Hamnområde 
kommer enligt Länsstyrelsens mening att begränsa den fria 
passagen som finns mellan husen och vattnet i väster. Det 
föreslaget hamnområde med komplementbyggnader som 
förråd, bastu och liknande samt tillkommande muddring, 
schaktning, etc. och inom ett område med naturvärden, stri-
der mot strandskyddets syfte och därmed är olämpligt enligt 
Länsstyrelsen. Om skälen till detta är att tillskapa ytterligare 
båtplatser så bör dessa kunna anordnas inom det befintliga 
hamnområdet.

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)

• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och sä-
kerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller 
erosion (buller, strålning,

Synpunkter på granskningshandlingen
Kommunen har utrett buller översiktligt och gjort bedöm-
ningen att rekommenderade riktvärden kommer att kunna 
innehållas vid bostadsbyggnad. Länsstyrelsen vill uppmärk-
samma att det inte framgår av planhandlingarna om riktvär-
det 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljud-
nivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till 
byggnaden kommer att kunna innehållas.

Synpunkter enligt annan lagstiftning
Åtgärder i vattenområden i den norra hamnen som tex 
muddring och nya bryggor behöver normalt anmälas till läns-
styrelsen innan de utförs. Större åtgärder behöver tillstånd 
som söks hos mark- och miljödomstolen.

Kommentarer
Till antagandehandlingen har den tidigare föreslagna byggrätten på ud-
den utgått. Likaså har hamnområdet i den sydvästra delen av planom-
rådet utgått. 

Eftersom planförslaget anger att det är en- och tvåbostadshus (fritids-
hus) som avses medges bedömer kommunen att det finns goda möjligheter 
att anordna uteplatser som uppfyller gällande krav.

Information om anmälan alternativt tillstånd för åtgärder i vatten redo-
visas i planbeskrivningen.
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LANTMÄTERIET
Vid genomgång av planförslagets granskningshandlingar (da-
terade maj 2019) har följande noterats:

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste 
förbättras

Förtydliga innebörden av enskilt huvudmannaskap
I plankartan och planbeskrivningen framgår att allmänna 
platser ska förvaltas med enskilt huvudmannaskap. Det be-
höver förtydligas vad enskilt huvudmannaskap innebär för 
konsekvenser för fastighetsägarna, främst avseende de kost-
nader och ansvar för utbyggnad och underhåll av de allmänna 
platserna för att kunna genomföra detaljplanen.

Upphävande av servitut och omprövning av gemensamhets-
anläggningar På s. 39–40 i planbeskrivningen framgår att 
Moviken GA:1, GA:2 och GA:3 behöver omprövas. Servitut 
ska även upphävas i samband med genomförandet av pla-
nen, och eventuellt uppdateras vid en eventuell ombyggnad 
av hamnen.

I detta sammanhang behöver förtydligande göras kring vem 
som tar initiativ till att ansöka om lantmäteriförrättning för 
omprövning av gemensamhetsanläggningarna och upphä-
vande av servitut. För ser-vitut gäller olika regler beroende 
på om det är ett official- eller av-talsservitut, se länk: https://
www.lantmateriet.se/sv/Fastig-heter/Andra-fastighet/Till-
gang-till-annans-mark/Servitut/?qry=av-talsservitut

Likaså behöver frågan om vem som bekostar åtgärderna be-
skrivas.

Fastighetsbildning
Under avsnittet ”fastighetsrättsliga frågor – fastighetskon-
sekvensbeskrivning” framgår bland annat att omprövning 
ska göras av gemensamhetsanläggningar på grund av tillkom-
mande fastigheter. Lantmäteriet anser dock att det bör redo-
göras tydligare hur fastighetsbildningen är tänkt att gå till. Ska 
både avstyckning och fastighetsreglering göras? Kan det vara 
lämpligt att ha med en fastighetskonsekvensbeskrivning även 
på fastighetsnivå?

I kartan nedan visas områden mellan befintliga fastigheter 
som planlagts med kvartersmark. Är tanken att dessa områ-
den ska överföras till de intilliggande fastigheterna?

Delar av planen som bör förbättras
Upphävande av strandskydd
Bland planbestämmelserna i plankartan framgår att strand-
skydd ska upphävas inom kvartersmark och LOKALVÄG. 
Eftersom strandskyddet ej avses att upphävas inom hela pla-
nområdet, är det lämpligt att även sätta ut en beteckning på 
kartan inom de områden strandskyddet upphävs. Förslagsvis 
med beteckningen ”a”.

Stora arealer allmän plats i förhållande till kvartersmarkens behov
Inom planområdet är det mycket stora områden som är av-
satta som allmän plats NATUR resp. PARK. Omfattningen 
av allmän plats förefaller överdimensionerad och mer knuten 

till exploatörens markinnehav än till vad som kan uppfattas 
som funktionell skötselyta för kvartersmarkens behov av all-
männa platser.

Då allmänna platser ska förvaltas med enskilt huvudman-
naskap kan det finnas risk att storleken på naturmarken be-
döms vara överdimensionerad för att uppfylla en väsentlig 
betydelse för fastighetsägarna, i samband med bildande av 
gemensamhetsanläggning.

Delar av planen som skulle kunna förbättras
(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom 
Lantmäteriets lagstadgade bevakningsområden, men som enligt Lant-
mäteriet skulle förbättra detaljplanen.)

Plankartan följer inte Boverkets rekommendationer
Regeringen har i flera sammanhang betonat vikten av att de-
taljplanerna utformas på ett enhetligt sätt för att underlätta 
framtida digitalisering och förenkla byggprocessen. Detalj-
planen tas fram enligt PBL med de regler som gäller för de-
taljplaner med planstart under tiden fram till och med decem-
ber 2014. För denna typ av detaljplaner bör som bekant PBL 
Kunskapsbanken (i den form som gällde fram till årsskiftet 
2014/2015), tillämpas som Boverkets rekommendationer för 
utformning av planen. Plankartans utformning uppfyller inte 
dessa råd på följande punkter och det finns inget motiv angi-
vet till varför så har skett:

• Bestämmelsen N1 är inte formulerad enligt rekommen-
dationerna.

• Hänvisning till aktuella paragrafer i PBL är inte nödvän-
digt, men är förstås upplysande och bra.

• Bestämmelsen tomtplatsmarkering skall finnas finns ej 
som egenskapsbestämmelse bland rekommendationer-
na. Ifyllda prickar över användningsgräns, som redovisas 
i plankartan, är en bestämmelse om ”stängsel ska fin-
nas”.

Ansvarsfördelningen
På s. 37 framgår att exploatören ska ansvara för rättighets-
upplåtelser, projektering m.m. Vem menar kommunen är 
exploatör i detta sammanhang? Är det fastighetsägaren till 
Moviken 3:1 eller fastighetsägarna inom planområdets ge-
mensamt?

Kommentarer
Planområdet har idag enskilt huvudmannaskap för allmän plats och 
kommunen anser att det på ett ttillräckligt vis framgår i planbeskriv-
ningen vad detta innebär för de enskilda fastighetsägarna.

Initiativ till fastighetsbildning ska tas av exploatören, planbeskrivning-
en kompletteras med detta. Fördelning av kostnader bestäms i lantmä-
teriförrättning.

Planbeskrivningen kompletteras med en redovisning hur fastighetsbild-
ningen är tänkt att gå till.

Kommunens bedömning är att införande av beteckning ”a” inom alla 
användningsområden där strandskydd upphävs snarare skapar dålig 
läsbarhet än den generellt hållna regleringen.
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Kommunen har i samband med utformningen av planen övervägt om-
fattningen av planlagd NATUR med enskilt huvudmannaskap och 
kommit fram till att det är en lämplig omfattning.  

Exploatören är densamma som ägaren till stamfastighten Moviken 3:1.

TRAFIKVERKET
Trafikverket har inte några synpunkter på planförslaget.

Kommentarer
Noteras.

SVENSKA KRAFTNÄT
Svenska kraftnät har i yttrande daterat 2018-12-18 svarat på 
berörd remiss. Utöver tidigare lämnat remissvar har Svenska 
kraftnät ingenting att erinra mot upprättat förslag.

Kommentarer
Noteras.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMN-
DEN
Plankartan behöver kompletteras med en gatuanslutning till 
tomten omedelbart norr om Moviken 3:1.

Kommentarer
Den föreslagna tomten har till antagandehandlingen utgått.

TEKNISKA NÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT
Om detaljplanen vinner laga kraft behöver fortsatt va-ut-
byggnad ske. Tekniska nämnden önskar därför att planen 
möjliggör ledningsförläggning i gator.

Kommentarer
Allmänna ledningar kan förläggas inom allmän plats.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA 
SKARABORG
Räddningstjänsten har inget att erinra i aktuellt ärende.

Kommentarer
Noteras.

AVFALLSHANTERING ÖSTRA 
SKARABORG
Gällande sophämtning för ovanstående vill vi framhålla föl-
jande för att uppfylla reglerna i renhållningsföreskrifterna. 

För genomförande av sophämtning ska vägen till hämtnings-
platsen ha en fri höjd på minst 3,65 meter, ha en fri bredd på 
minst 3 meter samt ha en bärighet för ett fordon på 18 ton. 

Vid hämtningsplatsen ska yta finnas med en bredd på minst 
4,5 meter, fri längd på minst 14 meter samt ha en fri höjd på 
minst 5 meter. 

För återvändsgator ska det finnas en vändyta med diameter 
18 meter same en fri remsa på cirka 1,5 meter utanför vändy-
tan. 

Säkerheten vid hämtning är ytterst viktigt och backning med 
hämtningsfordon ska inte förekomma. Vi ber er med anled-
ning av ovanstående att speciellt titta över vändningsmöjlig-
heterna vid varje återvändsgata. 

För ytterligare information kontakta, info@avfallskaraborg.
se 

Kommentarer
Noteras.

VATTENFALL ELDISTRIBUTION 
AB
Vattenfall har inga elanläggningar inom och i närheten av planområdet 
och har därför inget att erinra.

Kommentarer
Noteras.

VÄSTTRAFIK
Västtrafik har tagit del av granskningshandlingen för det 
förslag till detaljplan som Mariestads kommun har upprät-
tat för Moviken m.fl. Mariestad kommuns diarienummer KS 
2017/00375.

Kommunen har tagit hänsyn till våra tidigare synpunkter och 
kompletterat texten om kollektivtrafik.

Västtrafik har inga ytterligare synpunkter på detaljplanen, 
utöver de vi lämnade i samrådsskedet.

Kommentarer
Noteras.
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MOVIKENS SAMFÄLLIGHETS-
FÖRENING OCH MOVIKENS IN-
TRESSEFÖRENING
Movikens samfällighetsförening har yttrat sig över den Tema-
tiska fördjupningen till översiktsplanen (TÖP) med förslag 
på LIS-områden (2011-03-28 respektive 2011-05-03) vidare 
har föreningen beretts tillfälle att yttra sig i samband med dia-
logmöte med Mariestads kommun 2018-05-14. Föreningen 
vidhåller de synpunkter som framförts vid dessa tillfällen. Vi 
har i yttrande daterat 2018-08-23 kompletterat med ett för-
tydligande av tidigare yttranden. Under samrådsskedet har 
Movikens samfällighetsförenings styrelse inlämnat yttrande 
daterat 2018-12-19 där vi i allt väsentligt vidhåller de syn-
punkter som framförts i tidigare skrivelser. 

Vi konstaterar inledningsvis att vi är positiva till at områ-
det detaljplaneläggs och att förslaget till planen i huvudsak 
har beaktat de riktlinjer som finns i antagen översiktsplan för 
området; ”landsbygdsutveckling i strandnära lägen, s.k. LIS-
områden. Emellertid är förvånande att konstatera att försla-
get i vissa delar har frångått riktlinjerna i antagen översikts-
plan för området. För området anges tydligt att; ”befintliga 
gemensamhetsanläggningar ska beaktas och nya fastigheter 
inom området lämpligen ansluter sig till dessa”, avsnitt 3.2.3 
i översiktsplanen. För området anges tydligt att ”komplette-
ring med bebyggelse i Moviken ska ske så att den inte expo-
neras mer från sjön än den befintliga bebyggelsen”. Vidare 
anges tydligt att man vid detaljplaneläggning ska se till att fri 
passage tillgodoses inom området och att det fortfarande ska 
finnas god tillgång till strandområden för allmänheten och 
förutsättningar för att bevara goda livsvillkor för djur och 
växtlivet (jfr. 7 kap 18e och 18f  §§ miljöbalken, 1990:8080). 
Detaljplanen får inte motverka miljömålen; ”ett rikt växt- och 
djurliv”. Enskilda bryggor ska inte tillåtas.  

Gemensamhetsanläggningarna
En gemensamhetsanläggning är en rättighet för de fastighe-
ter som har andelar i anläggningen. Gemensamhetsanlägg-
ningen ska tillgodose ”ändamål av stadigvarande betydelse”. 
Inom föreslagen detaljplaneläggning finns bl.a. de tre gemen-
samhetsanläggningarna; Moviken ga:1, ga:2 och ga:3, som vi 
förvaltar, ytterligare gemensamhetsanläggningar och servitut, 
m.m. Beslut om vad som ska ingå i gemensamhetsanlägg-
ningarna och hur de deltagande fastigheterna tillsammans 
ska bygga, sköta och fördela kostnaderna för den gemen-
samma anläggningen har fattats genom förrättningsbeslut 
hos lantmäteriet och genom beslut i tingsrätt och hovrätt. Vi 
konstaterar således att de tre samfälligheter som vi förvaltar 
har en stark rättslig ställning, med stöd av beslut hos lantmä-
teriet och i tingsrätt och hovrätt och att ändring av de villkor 
som gäller samfälligheterna inte kan ske utan vidare. 

Vi konstaterar att förutsättningarna för ändring i befintliga 
gemensamhetsanläggningar inte har berörts i förslagen till 
detaljplaneläggning. Det erinras att nuvarande fastigheter har 
olika andelar i gemensamhetsanläggningarna, och i vissa fall 

inga andelar alls i gemensamhetsanläggningarna. Det finns 
inskränkande villkor i gemensamhetsanläggningarna, t.ex. 
innehar endast vissa fastigheter andel i de olika vägarna på 
området, i vägen till båtplatsudden, och i hamnanläggningen. 

Nyttjande av vägen till båtplatsudden är kraftigt inskränkt för 
deltagande fastigheter och får inte nyttjas alls i övrigt. Detta 
är något som Göta Hovrätt fastslagit. Det har i förslaget till 
detaljplaneläggning inte heller berörts hur eventuell anslut-
ning för nya fastigheter ska ske till befintliga gemensamhets-
anläggningarna, s.k. rätt till väg. Det har inte heller berörts på 
vilket sätt de nya fastigheterna eventuellt ska ha del i badplats 
och båtplatser. 

Det erinras att nuvarande deltagande fastigheter har lagt ned 
väsentliga belopp i bildandet och skötsel av de nu aktuella 
tre gemensamhetsanläggningarna. Det medför att det i nu-
läget föreligger stor osäkerhet om t.ex. rätt till väg för före-
slagna nya fastigheter. Det föreligger likaledes stor osäkerhet 
gällande tillträde till bad, båtplats, m.m. för föreslagna nya 
fastigheter. Det är oklart om skäl till ändring av befintliga ge-
mensamhetsanläggningar finns. Vi kan konstatera att denna 
osäkerhet, som inte är löst i förslaget till detaljplaneläggning, 
inte är bra för deltagande fastigheter i gemensamhetsanlägg-
ningarna, för stamfastigheten på området och för eventuellt 
nybildade fastigheter. Förslaget till detaljplan kan ifrågasättas 
i denna mycket viktiga del. 

Nya byggnaders exponering mot sjön
Vi konstaterar med glädje att kommunen instämmer i vår 
uppfattning om byggnadernas utformning beträffande fasad-
material trä och högsta tillåtna nockhöjd 5,0 m. Att byggrät-
ten för uthyrningsstugorna nu begränsas till 200m² i gransk-
ningshandlingarna är också positivt. 

Vi anser att byggrätten bör begränsas till 120-140 kvm. En 
begränsad minskning av byggrätten till 180 m² motverkar 
planens syfte att tillskapa fastigheter för fritidshusändamål. 
Om man tittar på jämförbara områden för fritidshusändamål 
i andra kommuner runt om i landet, kan man konstatera att 
detaljplaneinstrumentet är det som nästan uteslutande an-
vänds för att styra bebyggelsen till avsedd användning. Där 
man önskar fritidshusbebyggelse är byggrätten i de flesta fall 
begränsad till i storleksordningen 40-80 m². Vill man ändra 
ett område från fritidshusbebyggelse till permanenthusbe-
byggelse så har man möjlighet att utöka byggrätterna, se t 
ex området Lindenäs i Hammarö kommun. I sammanhanget 
kan man även väga in det lagförslag som ligger för antagan-
de i juli i år, som innebär utökad rätt att bygga altaner utan 
bygglov. Vi har inget att invända mot en begränsad perma-
nenthusbebyggelse i området, men vi värnar om områdets 
karaktär av fritidshusområde, som riskerar att gå förlorad i 
det förslag som föreligger. 

Vi anser inte att kommunen rätt tolkar uttrycket; ”exponering 
mot sjön. Verbet exponera är synonymt med visa, avslöja och 
det är precis vad det handlar om. Området ska inte synas mer 
mot sjön än vad det gör idag. Byggnation mellan befintliga 
byggnader och sjön kommer otvetydigt att exponera området 
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ytterligare mot sjön. 

Kommunens uppfattning att fastigheternas utformning inte 
påverkar genomsikten mot sjön faller på sin egen orimlighet. 
Självklart kan man med en lämpligare utformning av tom-
terna kombinerat med begränsad byggrätt förbättra möjlig-
heterna för genomsikt. 

Djur- och växtlivet 
Vi konstaterar att Länsstyrelsen I Västra Götaland för när-
varande har motsatt sig den norra fastigheten längst ut på 
udden. I den händelsen Mariestads kommun inte beaktar 
länsstyrelsens uppfattning vill vi erinra att befintliga gemen-
samhetsanläggningar i princip inte ger denna nya fastighet 
möjlighet till tillträde via fordon. Det är mycket som talar för 
att denna fastighet även kränker befintlig gemensamhetsan-
läggning. Denna viktiga fråga om omfattningen av gemen-
samhetsanläggningen måste lösas före det att detaljplanelägg-
ningen av området fastställs. Vi erinrar ånyo att den väg som 
leder fram till Moviken 3:11 har omfattande restriktioner för 
trafik. Vid en ökning av trafiken, en trafik som idag inte är 
tillåten, kommer såväl djur- som växtliv att påverkas negativt. 
Vi vidhåller att strandzonen generellt är alltför snålt tilltagen. 
Det finns otaliga exempel på hur såväl naturvärden som rör-
liga friluftslivet påverkas negativt när dessa är alltför snålt till-
tagna. Den lilla strandzon som finns bör därför inte minskas. 

Vi noterar med glädje att kommunen delar vår uppfattning 
om ängen, med beklagar att dess skötsel inte kan garanteras. 

Vi konstaterar avslutningsvis besviket att föreningen syn-
punkter inte har beaktats i större omfattning och anser fort-
satt att kommunens avvägning mellan olika enskilda intressen 
(exploatörens och boende i området) bör ifrågasättas. Fram-
förallt gäller den påverkan på befintliga gemensamhetsan-
läggningar, rätt till väg och eventuell kränkning av befintlig 
gemensamhetsanläggning. Det gäller även den fortfarande 
alltför väl tilltagna byggrätten och den alltför snålt tilltagna 
strandzonen.

Vi anser fortfarande att förslaget måste förändras i väsentliga 
delar (se ovan). 

Yttranden antaget vid Movikens samfällighetsförenings och 
Movikens Intresseförenings styrelsemöte Moviken 2019-06-
20. 

Kommentarer
Ändringar i befintliga gemensamhetsanläggningar beslutas av lantmäte-
rimyndigheten. För lantmäteriets beslut och prövning kommer detaljpla-
nen för Moviken 3:1 m.fl. utgöra underlag.

I föreslagen detaljplan som ger möjlighet till nya byggrätter följer bl.a. 
behov av väganslutning, avfall, VA m.m. I planförslaget beskrivs att 
gator och natur ska ha enskilt huvudmannaskap och att tillkommande 
fastigheter ska ingå i gemensamhetsanläggning för detta. De restriktio-
ner som gäller idag, t.ex. för vägen till båtplatsudden kommer i sam-
band med fastighetsbildning omprövas. Det är exploatören som ska ta 
initiativ till ansökan hos lantmäteriet och bekosta detta. Skälen för 

ändring av befintliga gemensamhetsanläggningar är detaljplanen som 
möjliggör avstyckning av nya fastigheter. Det är så detaljplanen är 
tänkt att genomföras. För att förtydliga detta kompletteras planbeskriv-
ningen i denna del.

Avvägningen om bebyggandets omfattning (exploateringsgrad) 180 m2 
byggnadsarea per fastighet har så som beskrivits tidigare gjorts utifrån 
befintliga förhållanden samt dagens behov. Kommunens bedömning är 
att regleringen största tilltåna byggnadsarea 180 m2 per fastighet och i 
kombination med reglering av fastigheters storlek är förenlig med LIS-
planen och fritidshusbebyggelse.

Kommunen har i samråd meddelat innebörden av ”Komplettering med 
bebyggelse vid Moviken ska ske så att den inte exponeras mer från sjön 
än den befintliga” avser tillkommande bebyggelses utformning, såsom 
höjd och inte placering. Planbeskrivningen har till granskningsskedet 
kompletterats för att förtydliga detta.

Vad gäller genomsikt mellan tillkommande byggnader har skälig hän-
syn tagits till detta och placeringsbestämmelser infört för att möjliggöra 
denna genomsikt. Frågan om genomsikt och utsikt över Vänern har i 
övrigt inte bedömts utgöra en olägenhet för befintlig bebyggelse i plan- och 
bygglagens mening.

Föreslagen byggrätt på udden har till antagandehandlingen utgått.

ANITA OCH ARNE ANDERSSON
Vi konstaterar att vårt tidigare yttrande daterat 2018-12-27 
i mycket ringa omfattning har beaktats i kommunens sam-
rådsredogörelse och vill därför förklara att vi i allt väsentligt 
vidhåller de synpunkter vi framfört i nämnda yttrande.

Det är framförallt några saker vi vill poängtera och viktigast 
av dessa är att områdets karaktär av glest bebyggt fritidshus-
område bevaras. Vi anser att det är stor risk för att området 
förvanskas och förlorar sin karaktär om den föreslagna de-
taljplanen genomförs. På Boverkets hemsida www.boverket.
se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaliplan kan man 
läsa följande under vägledning för detaljplanering:

”Planens syfte kan vara anspråkslöst och enbart ange vilken 
användning som avses i planen. Syftet kan också vara mer 
utförligt och tydligt ange motiv till planbestämmelserna. Ett 
exempel kan vara ett område som har begränsade byggrät-
ter, vilket i syftet förklaras med att kommunen vill säkerställa 
karaktären av fritidshusområde. Om kommunen då vill ändra 
planen för att utöka byggrätterna och möjliggöra permanent-
boende måste kommunen överväga om det verkligen är för-
enligt med planens syfte. I ett sådant fall är det förmodligen 
mer lämpligt att ta fram en ny detaljplan, där de nya förutsätt-
ningarna och syftena kan prövas.”

För att bibehålla områdets karaktär och inte motverka pla-
nens syfte anser vi att byggrätten bör begränsas till maximalt 
120 m² på tomter avsedda för fritidshus. I detta samman-
hang bör beaktas den väl tilltagna möjligheten for att uppföra 
komplementbyggnader utan bygglov och den möjlighet som 
ges från 1 juli i år att aven uppföra altan utan bygglov.



6(9)Detaljplan för Moviken 3:1 m.fl.

Vi anser även att exponeringen mot sjön ar viktig för områ-
dets karaktär och yrkar därför på att de fyra tomterna längst 
mot väster och söder ska utgå ur förslaget. Dessa tomter an-
ser vi även har en menlig inverkan på både djurliv och det 
rörliga friluftslivet längs med stranden. Om kommunen trots 
allt framhärdar i placeringen av nämnda tomter anser vi att 
åtminstone den nordligaste av dessa tomter (den väster om 
Moviken 1:23) bor utgå för att säkerställa en grön korridor 
som ökar djurens möjlighet att röra sig genom området från 
stranden upp over ängen och vidare. Vi anser aven att strand-
zonen bör utökas i denna del for att säkerställa ovanstående. 
I detta sammanhang vill vi även påpeka vikten av att den s k 
Ängen bevaras enligt förslaget.

Avslutningsvis vill vi påpeka att vi absolut inte har några in-
vändningar mot att området detaljplaneläggs och att det sker 
en viss förtätning med tillkommande fritidshus. Vi har heller 
inga invändningar mot att det finns viss permanentboende 
i området så länge områdets karaktär av fritidshusområde 
bevaras. Den föreslagna begränsningen av nockhöjd och be-
gränsningen av fasadmaterial, trä är positiva inslag i den fö-
reslagna detaljplanen. Den sammanhållna bebyggelsen med 
relativt stora tomter och större sammanhållna naturområden 
är också positivt for områdets karaktär.

Kommentarer
Hänvisning till Boverkets hemsida avser vägledning huruvida en plan 
bör tas fram som en ändring, s.k. ändring av detaljplan eller ersättas 
med en ny detaljplan. Kommunens bedömning är att den föreslagna 
regleringen är förenlig med planens syfte.

Kommunen vidhåller vad som tidigare angetts om förhållande till lov-
befriade åtgärder och reglering av bebygganets omfattning, kommunens 
utgångspunkt är att lagstiftarens intention är att detta inte ska beaktas 
i planläggning. 

Kommunens bedömning är att de fyra tomterna i sydvästra delen av 
planområdet inte påverkar djur- och växtliv på ett oacceptablet vis eller 
den fria passagen.

SUNE OCH GUNVOR CARLSSON
De synpunkter vi framfört i vårt tidigare yttrande över De-
taljplanen är endast delvis besvarande och kvarstår därför.

Vi kan dessutom konstatera att gränser för gemensamhetsan-
läggningar fortfarande är oklara och måste utredas / klargö-
ras i Detaljplanen.

Det förvånar att fastigheten på Udden kvarstår om än mindre 
yta, detta trots att ett flertal instanser klart uttalat att denna 
fastighet inte bör eller skall tillåtas.

Våra synpunkter angående Hamn och badplats har bara del-
vis besvarats. Vi ser dock positivt på förslaget att den gamla 
båthamnen kan byggas ut i stället för nuvarande hamn som 
vi anser är högst olämplig att utöka.

Våra synpunkter och klargöranden angående vägen till vår 
fastighet och Hamnen har besvarats med att en ny förrätt-
ning tar bort befintliga restriktioner om hur vägen får nyttjas. 
Detta är att förenkla saken betydligt. De restriktioner som 
gäller har fastställts i Domstol av Göta Hovrätt och torde 
inte enkelt gå att ändra endast genom en ny förrättning. Det 
som i Domstol beslutats finns där av en anledning och tas 
inte bara bort.

Att domstolsbeslut gäller före förrättning framstår klart då 
kommunens tolkning av gränser till gemensamhetsanlägg-
ningar baseras på samma domstolsbeslut.

Således är inte heller frågan om väg till ev ny fastighet/ fast-
igheter löst.

Angående tillåten byggyta anser vi fortfarande att det är i 
överkant om man vill bibehålla området som Fritidshusom-
råde. Vår tidigare synpunkt att ca 150 Kvadratmeter vore mer 
lämplig kvarstår.

Kommentarer
Gräns för gemensamhetsanläggningar har beslutats i lantmäteriförätt-
ning (1680-873) och fastställts av Göta Hovrätt, dom 1990-12-28. 
Domen 1990-12-28 och förrättningen (1680-873) utgör underlag för 
grundkartan som detaljplanen är ritad på. Eventuellt behov av utred-
ning/klargörande av gemensamhetsanläggningarnas gränser görs inte i 
kommunens planarbete utan av lantmäteriet i samband med avstyck-
ning av nya fastigheter och reglering av gemensamhetsanläggning.

Föreslagen byggrätt på udden har utgått till antagandehandlingen.

Till antagandehandlingen har planläggning av den äldre hamnen ut-
gått, istället får nya båtplatser lokaliseras inom den senare tillkomna 
småbåtshamnen.

Påverkan på och ändring av befintliga gemensamhetsanläggningar för-
tydligas i planbeskrivningen. Se även kommentar till Movikens samfäl-
lighetsförening och Movikens intresseförening på s. 5.

KRISTINA CARDELL
Vi anser att förslaget till detaljplan för Moviken 3:1 ensidigt 
gynnar nybyggnation på alltför stor bekostnad av äldre bygg-
nation i området.

Några exempel:

1. ”För att i möjligast mån bibehålla stråk, spridningskorridorer och 
befintlig struktur har ny bebyggelse föreslagits placeras i anslutning 
till befintliga bebyggelsegrupper.” s. 17.

Planen ger möjlighet att bygga betydligt större hus med en 
högre takhöjd än befintliga byggnader, dessutom placerade 
mitt framför några av de äldre husen. Det anser vi inte vara 
en varsam förtätning i området som skrivs i planen .

2. ”I LIS- planen anges att kompletteringen med bebyggelse ska ske 
så den inte exponeras mer från sjön än den befintliga. Med detta 
avses inte att ny bebyggelse inte får förläggas framför befintlig be-
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byggelse mot sjön utan att den nya bebyggelsen ska anpassas genom 
storlek och höjd.” s.24.

Vi vill inte tro att målet med kommunens LIS-plan är att sti-
mulera en strandnära byggnation på bekostnad av områdets 
befintliga byggnation och karaktär?

När det gäller tomterna på udden framför fastigheterna 
1:22,1:14 och 1:11 mot sjön, så möjliggör detaljplanen ny-
byggnation av fastigheter som är dubbelt så stora och med 
en högre takhöjd än befintliga stugor på udden. Hur kan det 
anses vara en anpassning av storlek och höjd som inte för-
ändrar vyn utifrån sjön?

För vår egen del är vi naturligtvis också oroliga för att den 
föreslagna byggnationen framför våra fastigheter på udden 
innebär att den vackra vyn mot sjön kommer att ersättas av 
moderna villor som blockerar utsikten.

Vi anser att betydligt större hänsyn till befintlig bebyggelse 
och områdets karaktär behöver säkerställas i detaljplanen, så 
att framförallt storlek och stil på nybyggnation i högre grad 
harmoniserar med befintlig bebyggelse och områdets karak-
tär.

Kommentarer
Se tidigare kommentarer till Movikens samfällighetsförening och Movi-
kens Intresseförening vad gäller reglering av bebyggelse och placering av 
nya fastigheter(tomter).

MIKAEL FRANSSON OCH STURE 
SOHLBERG
Vi anser att förslaget till detaljplan for Moviken 3:1 ensidigt 
gynnar nybyggnation på alltför stor bekostnad av äldre bygg-
nation i området.

Några exempel:

1. ”För att i möjligast mån bibehålla stråk, spridningskorridorer och 
befintlig struktur har ny bebyggelse föreslagits placeras i anslutning 
till befintliga bebyggelsegrupper.” s. 17.

Planen ger möjlighet att bygga betydligt större hus med en 
högre takhöjd än befintliga byggnader, dessutom placerade 
mitt framför några av de äldre husen. Det anser vi inte vara 
en varsam förtätning i området som skrivs i planen .

2. ”I LIS- planen anges att kompletteringen med bebyggelse ska ske 
så den inte exponeras mer från sjön än den befintliga. Med detta 
avses inte att ny bebyggelse inte får förläggas framför befintlig be-
byggelse mot sjön utan att den nya bebyggelsen ska anpassas genom 
storlek och höjd.” s.24.

Vi vill inte tro att målet med kommunens LIS-plan är att sti-
mulera en strandnära byggnation på bekostnad av områdets 
befintliga byggnation och karaktär?

När det gäller tomterna på udden framför fastigheterna 
1:22,1:14 och 1:11 mot sjön, så möjliggör detaljplanen ny-
byggnation av fastigheter som är dubbelt så stora och med 
en högre takhöjd än befintliga stugor på udden. Hur kan det 
anses vara en anpassning av storlek och höjd som inte för-
ändrar vyn utifrån sjön?

För vår egen del är vi naturligtvis också oroliga för att den 
föreslagna byggnationen framfor våra fastigheter på udden 
innebär att den vackra vyn mot sjön kommer att ersättas av 
moderna villor som blockerar utsikten.

Vi anser att betydligt större hänsyn till befintlig bebyggelse 
och områdets karaktär behöver säkerställas i detaljplanen, så 
att framförallt storlek och stil på nybyggnation i högre grad 
harmoniserar med befintlig bebyggelse och områdets karak-
tär.

Kommentarer
Se tidigare kommentarer till Movikens samfällighetsförening och Movi-
kens Intresseförening vad gäller reglering av bebyggelse och placering av 
nya fastigheter(tomter).

SABINA BIRGERSON
Gällande bebyggelse på udden så anser jag att Länsstyrelsens 
anseende ska gälla, absolut ingen bebyggelse på udden.

Skälet till detta är att framkomligheten  och användande av 
området försämras för dom boende och allmänheten, dessut-
om påverkas djurlivet negativt för  tex huggorm, snok, ödlor 
och groddjur.  Sjönära boende innebär inte att man måste bo 
15-30 meter från stranden. 

Även byggnationen mot Vänern i övrigt kommer alldeles för 
nära stranden, som har både rödlistade arter och ett idag högt 
värde för dom boende. 

I kommunens LIS-plan står det att ”Moviken kan tänkas vara 
föremål för en försiktig förtätning och att området ska upple-
vas som luftigt”, jag anser inte att 16-17 nya tomter är en för-
siktig förtätning, det är nästan en fördubbling av antalet tom-
ter. Dessutom kan det bli fler bostäder på stamfastigheten. . 
Vi har dessutom en massa fåglar som häckar här, som tex 2 
olika typer av hackspettar samt flera olika rovfåglar. Det finns 
gott om ormar av alla slag samt ödlor, grodor och paddor. 
Deras områden kommer att minskas av tänkta byggnation.

Gällande fastigheternas utformning så ska det vara enplans-
hus, men med en nockhöjd på 5 meter, så verkar det inte vara 
så. Att husen ska vara av ”trä” känns som att dom kommer 
att kunna se ut hur som helst.  

Det är sagt att områdets karaktär ska bevaras, och då ska det 
inte göras om till ett villaområde, området ska dessutom vara 
glest bebyggt 
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Moviken är dessutom ingen fritidsby för turister och bör  inte 
vara ett område för uthyrning av stugor. Det finns redan i 
Askervik en liten bit bort.

Uthyrning skulle innebära en stor ökning av människor, ljud, 
trafik och övrigt slitage på vägar, stränder och övrig natur

Jag godkänner inte detaljplanen, och absolut inte någon form 
av vinstdrivande uthyrning i Moviken.

Kommentarer
I antagandehandlingen har byggrätt på udden utgått.

Vad gäller planläggning av mark för uthyrningsstugor (N1) är denna 
lokaliserad till den äldre gårdsmiljön och av begränsad omfattning. 
Kommunens bedömning är inte att denna föreslagna utveckling medför 
betydande ökning av buller eller liknande.

TORSTEN FLOBERG OCH LISE-
LOTTE REHN-FLOBERG
Vi vill bestrida eventuell byggnation på udden norr om 
tomterna 1:15 och 3:11. Naturen runtomkring udden är 
sagolik, Movikens pärla. Att kunna gå strandpromenaden 
runt udden, sätta sig på parkbänken ute på berget ostört och 
njuta av solen som går ned i Vänern, det är helt fantastiskt 
och mycket rofyllt.

Området används idag av 24 fastigheter som finns i området. 
Man träffas vid grillplatsen som ligger ute på udden, umgås 
och äter en god bit mat tillsammans och kanske spelar lite 
boule på boulebanan. Det är viktigt att området bevaras som 
idag med distans till områdets fastigheter.

Låt oss få bevara denna idyll!

Skäl varför inte tomten/byggrätten på udden ska bebyg-
gas:

1. En eventuell byggnation på udden kommer att försämra 
allmänhetens möjlighet att röra sig på platsen och priva-
tisering föreligger.

2. Den här tomten fanns inte med i den första detaljplane-
ringen för Moviken. När tomten senare dök upp på de-
taljplanen hade vi en telefonkontakt med Länsstyrelsen 
som sa att man aldrig får bygga där. Stigar får inte heller 
läggas igen. På detaljplanen/kartan för Moviken är 
udden ”prickad”, vilket innebär att ”byggnad får ej 
uppföras” enligt förklaring.

3. Den föreslagna byggnationen norr om 3:11 innebär en 
exponering mot sjön.

4. Strandskyddets syfte är att trygga förutsättningarna för 
allmänhetens friluftsliv samt att bevara goda livsvillkor 
på land och i vatten för djur- och växtliv. En byggnation  
inverkar negativt på djur- och växtliv. Här går änder-
na upp från sjön och bygger bo och lägger sina ägg. Nu 
i vår såg vi anden ruva på ett bo med 7 ägg.

5. I samtliga yttranden anges maximala antalet tillkom-
mande tomter till 16. Det liggande förslaget till de-
taljplanen redovisar 17, då tomten på udden tillkommit 
senare i detaljplaneringen. Sammantaget finns därmed 
starkt vägande skäl för att tomten norr om 3:11 ska utgå. 
Regleringen om minsta tillåtna fastighetsstorlek medför 
att det inte är möjligt att skapa fler än 16 nya fastigheter 
inom de områden som berörs av regleringen.

6. Byggnaden är tänkt att tillhöra stamfastigheten Moviken 
3:1 som byggrätt. Det utesluter dock inte eventuell av-
styckning och fastighetsbildning framöver. Vi tycker att 
det är att kringgå reglerna.

7. Byggnaden är placerad inom Samfällighetsföreningens 
gemensamhetsanläggningar GA 2 och GA 3, vilket bor-
de omöjliggöra en eventuell byggnation.

8. En eventuell byggnad och befintlig väg som avses an-
vändas ligger inom risknivåer för att översvämmas till 
följd av stigande vatten i Vänern därför behöver detta 
undersökas vidare.

 

Vad det gäller övrig bebyggelse i området så ska de över-
ensstämma med de hus som finns sedan tidigare, d.v.s. i 
storlek och utseende.

Kommentarer
Den föreslagna byggrätten har utgått till anatagndeskedet.

BRITT-SOFIE LUNDSTEDT
Har tidigare yttrat mig om förslag till detaljplan. Tycker som 
tidigare att ingen byggnation på udden. Marken och badhäl-
larna utmed sjön blir om en fastighet skapas på udden, ett 
privat område då det kan tänkas byggas trädäck mm på denna 
fastighet. Avståndet mellan fastigheten och vattnet blir väl-
digt inskränkt för oss som vill vistas där. 

Storleken på husen som kan tänkas byggas enligt detaljplanen 
liknar mer ett ordinärt villaområde och meningen är väl då 
att detaljplanen syftar till att Moviken skall bli ett villaområde 
och fortsättningsvis inte vara ett fritidsområde. 

Anser att byggnader skall få vara högst 100 m² stora. Med 
komplementbyggnader så blir det ändå en stor total bygg-
nadsyta. Att sommarstugorna som byggdes på 40-60 talen 
hamnar bakom en rad av villor hade väl ingen tänkt sig när 
nu området detaljplaneläggs. 

Förstör inte karaktären på fritidsområdet med för stora bygg-
rätter. Om denna detaljplan genomförs kommer stora delar 
av de befintliga fritidshusen att hamna bakom en rad av stora 
villor och altaner med skärmväggar mm väster mot Värnen. 
Tag mer hänsyn till områdets karaktär. 
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Kommentarer
Se kommentarer till Movikens samfällighet och Movikens Intresseför-
enings yttrande.

MARIESTADS NATURSKYDDS-
FÖRENING
Naturskyddsföreningen ser möjligheter för fastighetsägarna 
att skapa en ängsmark vid stranden som skulle gynna de 
tänkta husägarna genom fri sikt över vattnet och naturen 
genom att marken slås i början av augusti och sedan räfsas 
någon vecka senare så att det slagna gräset och örter får fröa 
av sig först. Genom slåtter och fagning så gynnas växter och 
djur som saknar naturliga habitat och är ovanligt i dagens kul-
turlandskap. Det skapas en vacker äng som samtidigt utgör 
fri sikt över vattnet.

Naturskyddsföreningen vill framhålla att det är viktigt att 
hjälpa sällsynta ekosystem att överleva. Vi behöver fler plat-
ser med sina unika ekosystem som bidrar till vår försörjning. 
Marken behöver slås i slutet av juli/början av augusti för att 
sedan fagas för att gynna blommande växter och därmed pol-
linerande insekter

 

Kommentarer
Kommunen uppskattar föreningens engagemang och förslag till åtgärder. 
Förslaget lämnas över till markägaren för vidare hantering.

PLANENHETEN

Adam Johansson
Tf. planchef


