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Förslag till detaljplan för Moviken 3:1 m.fl., Moviken, Ma-
riestads kommun har varit föremål för samråd under perio-
den 23 november 2018 till 2 januari 2019. Planförslaget har 
skickats till ett flertal remissinstanser och funnits utställd på 
Stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad samt på kommunens 
hemsida.

Den 17 december genomfördes ett samrådsmöte med bo-
ende, allmänheten och övrigt berörda av planförslaget. Vid 
mötet närvarade knappt 30 personer.

Under samrådstiden har 27 yttranden inkommit till kommu-
nen. Dessa redovisas och kommenteras i denna samrådsre-
dogörelse.

INKOMNA YTTRANDEN
LÄNSSTYRELSEN
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § 
plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Detaljplanen syftar till att tillskapa nya fastigheter för fritidshusända-
mål genom avstyckning från stamfastigheten Mariestad Moviken 3:1. 
Länsstyrelsen vill påtala vikten av att riskbedömning med avseende på 
farligt gods transport, översvämning, skyfall ska arbetas fram och läggas 
till grund för etableringen av fritidsboenden inom området.
Länsstyrelsen anser att den tomt som placerats längst i norr närmast 
vattnet ska tas bort.
Länsstyrelsen anser inte att strandskyddet ska upphävas inom hamn-
området.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att frågor som 
berör hälsa/säkerhet eller risken till olyckor samt översväm-
ning måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med 
vad som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas 
av Länsstyrelsen.

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 
antagandebeslut av en plan eller områdesbestämmelser om 
dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrun-
derna.

• Riksintresse (både MB kap 3 och 4, se listan i webbgis)

• Mellankommunala frågor och regionala förhållan-
den

• Miljökvalitetsnormer (MKN) (MB 5 kap, luft och vat-
ten)

• Strandskydd (MB 7kap)

Länsstyrelsen anser däremot att risk för människors Hälsa 
och säkerhet föreligger i detaljplaneförslaget. Dessa ska un-
dersökas och bedömas ytterligare innan Länsstyrelsen ska 
kunna godkänna planen.

Detaljplan för 

Moviken 3:1 m.fl.
Moviken, Mariestads kommun

Upprättad av planenheten i maj 2019
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Farligt gods
Planområdet ligger intill väg 26 som är primär transportled 
för farligt gods. Marken sluttar från vägen ner mot planom-
rådet. Den planerade utvecklingen i området förefaller ac-
ceptabel men kommunen bör beskriva förhållandet till risker 
från farligt gods på väg 26 på ett något mer. Det saknas en 
bedömning huruvida vätska kan rinna närmare bebyggelsen 
och således minska på det skyddsavstånd som man anser att 
det är mellan vägen och bebyggelsen.

Risk för översvämning från Vänern
I handboken Stigande vatten rekommenderas att bostäder 
placeras på beräknad högsta nivå. Bostäder kan placeras på 
en 200-årsnivå om riskreducerande åtgärder vidtas.

Det framgår att delar av kvartersmarken ligger lägre än 
200-årsnivån. En bestämmelse har införts på plankartan som 
reglerar lägsta grundläggningsnivå för bostäder. Enligt Bo-
verkets tillsynsvägledning för översvämning räcker det inte 
att bara beskriva hur byggnader kan klara en översvämning, 
även framkomligheten på vägar behöver beskrivas. Det är an-
geläget att beskriva tillgängligheten med tanke på att det inte 
går att reglera fritidsboende på plankartan och att det därmed 
även öppnar upp för permanentboende.

Risk för översvämning till följd av skyfall
Länsstyrelsen rekommenderar att påverkan av ett skyfall, 
minst ett 100-årsregn, beskrivs i detaljplan. Planbeskrivning-
en behöver redovisa hur detaljplanen förhåller sig till risken 
för översvämning, till exempel utifrån en skyfallskartering el-
ler annat underlag.

I planbeskrivningen framgår att området kan påverkas av 
kraftiga skyfall och att det är viktigt att skapa plats för vat-
ten inom tomt- och naturmark. Planbeskrivningen behöver 
beskriva var i området det kan bli problem vid ett skyfall. 
Det framgår att naturmark troligtvis kan användas som upp-
samlings- och fördröjningsplats vid stora vattenmängder. 
Det framgår också att kommunen anser att man bör använda 
olika typer av lösningar för att absorbera vatten som fördrö-
jer, magasinerar, infiltrerar, renar och avdunstar vatten. Det 
framgår dock inte hur och var detta kan ske.

Var är det möjligt och lämpligt att tillskapa områden för dessa 
lösningar? Det behöver framgå om dessa åtgärder är genom-
förbara.

Råd enligt PBL och MB
Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter un-
der samrådet att särskilt ge råd om tillämningen av 2 kapitlet 
PBL och bestämmelserna i lagen i övrigt om det behövs från 
allmän synpunkt. (utökat, 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 kulturvär-
den, miljö- och klimataspekter, bl.a. genom en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda 
miljöförhållanden i övrigt.

I 2 kap. PBL finns alltså en rad olika frågor som tas upp. 
Nedan presenteras ett urval. Ta bara med de rubriker nedan 
som är relevant i det aktuella ärendet.

När kommunen väljer att låta en detaljplan ha enskilt huvud-
manna-skap för de allmänna platserna, istället för kommunalt, 
ska de särskilda skälen för detta redovisas i planhandlingarna. 
Vid Länsstyrelsens och Lantmäteriets genomläsning har inte 
någon sådan motivering hittats i de aktuella planhandling-
arna.

Detta behöver åtgärdas.

Kommunen bör uppmärksamma Lantmäteriets synpunkter i 
sammanhanget. (Kommunen har fått ta del av yttrande från 
Lantmäterimyndigheten daterad 2018-11-27).

Förhållande till ÖP
Det aktuella området ingår i kommunens Översiktsplan 2030 
och det tidigare framtagna tematiska tillägget till översiktspla-
nen, LIS-områden från 2011.

I kommunens LIS-plan (landsbygdsutveckling i strandnära 
läge) ingår området i LIS-område 2a Moviken. Det aktuella 
planområdet utgör del av område 2a Moviken.

Naturmiljö
I kommunens LIS-planen anges nedanstående:

”Moviken kan tänkas vara föremål för en försiktig förtätning i den 
mån där befintliga värden inom området bevaras, bland annat att om-
rådet fortfarande upplevs som luftigt, rikt på grönområden och att stråk 
genom området och ner till vattnet bevaras. För att dessa nyckelvärden 
ska kunna bevaras inom området anses max 16 tillkommande fastig-
heter lämpligt som ska anpassa sig till områdets befintliga karaktär.

Strandzonenen i själva Moviken med Båthusudden och i söder, mellan 
och norr om bebyggelsegrupperna hyser allmänna till höga värden för 
djur- och växtlivet och bör av detta skäl undantas från vidare exploa-
tering. Det samma gäller även den öppna äng som ramas in av strand-
kant och befintlig bebyggelse inom område 2a. Fynden av Dvärglin och 
Färgginst behöver följas upp vid fortsatt planering. Förekomsterna be-
döms kunna värnas även vid en utveckling av området”

Länsstyrelsen anser att den tomt som placerats längst i norr 
närmast vattnet ska tas bort. Tomten placeras mycket nära 
vattnet. Den inverkar på den fria passagen utmed stranden, 
och motverkar i och med detta strandskyddets syften i områ-
det. De 16 tomter, som anges i LIS-planen, återfinns på andra 
platser inom området.

Länsstyrelsen anser inte att strandskyddet ska upphävas 
inom hamnområdet. Hamnområdet har betydande värden 
för strandskyddets syften. Frågan om eventuell utbyggnad av 
hamnen får prövas i särskild ordning.

Kulturmiljö
Enligt Behovsbedömning om miljökonsekvensbeskrivning 
har kommunen inte för avsikt att införa skydd- eller varsam-
hetsbestämmelser i detaljplanen utan gör bedömningen att 
det generella varsamhetskravet 8 kap 14 PBL är tillräckligt.
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Länsstyrelsen vill dock understryka behovet av att kulturmil-
jövärden utreds och finns som underlag i bygglovsarbetet för 
att aktivt kunna skydda kulturhistoriska värden enligt PBL. 
Det pågående arbetet med att revidera kulturmiljöunderlaget 
inför ett kulturmiljöprogram bör innefatta inventering även 
av fritidsbebyggelse.

Länsstyrelsen anser även att en arkeologisk utredning inom 
planområdet krävs då området översiger 1 ha. Eventuella ar-
keoligiska undersökningar kan också komma att krävas.

Begäran om arkeologisk utredning ska skickas in i god tid till 
kulturmiljöenheten innan planarbetet startar.

Trafik
Kommunen har fått ta del av Trafikverkets synpunkter date-
rad 2018-11-29. Av Trafikverkets synpunkter framgå nedan-
stående som kommunen ska beakta i sammanhanget.

”Trafikverket noterar kommunens analyser och bedömningar avseende 
risker förknippade med vägtrafikbuller och olyckor med farligt gods. 
Kommunens bedömningar får anses vara rimliga, även om bullernivå-
erna för de närmast liggande fastigheterna når upp till relativt höga 
bullernivåer. Om det visar sig att bullernivåerna överskrider riktvär-
dena kan Trafikverket komma att begära ersättning av kommunen för 
bullerskyddande åtgärder i framtiden”.

Synpunkter enligt annan lagstiftning
Länsstyrelsen vill understryka vikten av att ängen (naturvär-
desobjekt 2) fortsättningsvis sköts på ett sätt som bevarar 
och utvecklar dess värden och att invasiva arter i området 
bekämpas.

Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande 
påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, 
således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Kommentarer
Kommunen har i granskningshandlingarna kompletterat bedömning av 
risken till olyckor med farligt gods och specifikt vätskor som kan rinna 
från väg 26 närmare bebyggelsen. Likaså har kommunen arbetat in 
synpunkter om risken till översvämning från Vänern och påverkan på 
bebyggelse och vägar i planbeskrivningen. Med utgångspunkt i länssty-
relsens faktablad med rekommendationer för hantering av översvämning 
till följd av skyfall har kommunen beskrivit hur planområdet påverkas 
av ett 100-årsregn.

Till granskningsskedet redovisas i planbeskrivningen motiv för val av 
enskilt huvudmannaskap för allmän platsmark. Kommunen har tagit 
del av lantmäterimyndighetens granskningsyttrande och arbetat in syn-
punkterna i granskningshandlingen.

Länsstyrelsen anser att den tomt som placerats längst i norr närmast 
vattnet ska tas bort, detta eftersom den inverkar på den fria passagen 
utmed vattnet och därmed motverkar strandskyddets syften. Kommunen 
har i granskningshandlingen fortsatt föreslagit byggrätt på den aktuella 
platsen men minskat tomten och kvartersmarken i syfte att inte mot-
verka strandskyddets syften.

I granskningshandlingen föreslås att strandskydd fortsatt gäller inom 
vattenområde för hamn i enlighet med länsstyrelsens synpunkter.

Till granskningshandlingen har områdets och bebyggelsens kulturmiljö-
värden beskrivits yttareligare i planbeskrivningen. Kommunens bedöm-
ning är dock fortsatt densamma som i samrådsskedet. Pågående arbete 
med inventering och värdering av bebyggelse i kommunens kulturmiljö-
program omfattas hela kommunens bebyggelse, således även fritidshus-
bebyggelse. 

Kommunen delar inte länsstyrelsens bedömning att en arkeologisk ut-
redning krävs. Länsstyrelsen anger som motiv för detta att området 
överstiger 1 ha. Planområdet är till stora delar bebyggt med fritidshus 
som etablerats sedan 1940-talet. Äldre bebyggelse finns från 1900-ta-
lets början och utgörs av den gamla gårdsbildningen med huvudbyggnad 
och lada. Marken har tidigare använts för skogs- och jordbruk och 
under en period för fiske. Några kända forn- eller kulturlämningar 
har inte påträffats under arbetet med framtagande av detaljplan eller 
tidigare registrerats. Kommunens bedömning är att mot bakgrund av ti-
digare användning av marken och den planerade utvecklingen föreligger 
inte behov av arkeologisk utredning. Det faktum att området omfattar 
mer än 1 ha bedöms inte vara tillräckliga skäl för behov av arkeologisk 
utredning. Med utgångspunkt i tidigare användning är det ovisst vilka 
typer av forn- eller kulturlämningar som eventuellt skulle kunna finnas 
i området.

Kommunen har i planbeskrivningen redovisat vägtrafikbuller från väg 
26 och hur det påverkar föreslagen bebyggelse i detaljplanen. I planbe-
skrivningen redovisas att gällande rekommenderade nivåer för buller 
enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader inte 
överskrids. Vid samtal med Trafikverket 2018-12-05 har förtydligats 
att begäran om ersättning för bullerskyddade åtgärder avsett om det i det 
fortsatta planläggningsarbetet framkommer behov av detta. Under sam-
råd av förslag till förestående detaljplan har inga synpunkter inkommit 
som ifrågasatt kommunens redovisning av trafikbuller. Kommunens 
bedömning är således att inga bullerskyddande åtgärder är nödvändiga 
för detaljplanen.

Kommunen delar länsstyrelsens åsikt att ängen fortsatt sköts på ett sätt 
som bevarar och utvecklar dess värden och att invasiva arter i området 
bekämpas.

LANTMÄTERIET
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste 
förbättras
Servitut
Fastigheten Moviken 2:1 har servitut för utfart som går in i 
planområdet. Servitutet går in på kvartersmark. Detta servi-
tut och hur det ska behandlas borde tas upp i genomföran-
debeskrivningen.

Gemensamhetsanläggningar
De gemensamhetsanläggningar som berörs i planen måste 
redovisas på ett sätt så att fastighetsägare kan förstå vad som 
kommer hända och hur fastigheterna påverkas.
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Underrubrik

Motivering till val av huvudmannaskap
När kommunen väljer att låta en detaljplan ha enskilt huvud-
mannaskap för de allmänna platserna, istället för kommunalt, 
ska de särskilda skälen för detta redovisas i planhandlingarna. 
Vid Lantmäteriets genomläsning har inte någon sådan moti-
vering hittats i de aktuella planhandlingarna.

Delar av planen som bör förbättras
u-område saknas
I planbeskrivningen tas upp att nya ledningsrätter för all-
männa vatten- och avloppsledningar ska tillkomma. I det fall 
dessa ledningar kommer att korsa kvartersmark är det lämp-
ligt att lägga ut u-områden för detta.

Kommentarer
Genomförandebeskrivningen kompletteras med information om servitut 
till förmån för Mariestad Moviken 2:1 och hur detta påverkas av de-
taljplanen.

Befintliga gemensamhetsanläggningar inom planområdet (Moviken 
GA:1, GA:2 och GA:3) har fastställts av Göta hovrätt i Jönköping 
1990-12-28. I anläggningsförrättningen (1680-873) redovisas läge, 
storlek och omfattning för respektive gemensamhetsanläggning. Ge-
mensamhetsanläggningarna sköts av Movikens samfällighetsförening. 
Under arbetet med framtagande av samrådshandlingen har konstate-
rats att redovisningen av gemensamhetsanläggningarnas läge och storlek 
(framförallt Moviken GA:2) inte överensstämmer med anläggningsför-
rättningen och den redovisning som görs i Lantmäteriets översiktskarta.

Planbeskrivningen kompletteras till granskningsskedet med redovisning 
av påverkan på gemensamhetsanläggningarna till följd av detaljplanens 
genomförande.

Till granskningshandlingen har kommunen reviderat planbeskrivningen 
till att även omfatta skäl och motiv för val av enskilt huvudmannaskap.

Inför granskningsskedet har planenheten samråd skett med VA-avdel-
ningen och därtill konstaterat att inga VA-ledningar ska förläggas på 
kvartersmark. Således är det inte aktuellt att lägga ut markreservat 
(u-bestämmelse) i plankartan.

TRAFIKVERKET
Ärende
Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna gällande 
detaljplan för Moviken 3:1 m.fl. i Mariestads kommun. Syftet 
med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av ytterli-
gare fritidshusfastigheter genom avstyckning av stamfastig-
heten Moviken 3:1. Området är utpekat som ett LIS-område 
i kommunens översiktsplan genom försiktig förtätning.

Statlig infrastruktur
Trafikverket är väghållare för väg 26 strax öster om planom-
rådet. Väg 26 är av riksintresse för kommunikation och även 
utpekad som funktionellt prioriterad för såväl långväga per-
sonresor som godstransporter och kollektivtrafik. Väg 26 är 
även utpekad som primär väg för farligt gods.

Trafikmängden på sträckan förbi planområdet angavs år 
2017 till 3 300 fordon/dygn, varav 700 tunga.

Trafikverkets synpunkter
Trafikverket noterar kommunens analyser och bedömningar 
avseende risker förknippade med vägtrafikbuller och olyckor 
med farligt gods. Kommunens bedömningar får anses vara 
rimliga, även om bullernivåerna för de närmast liggande fast-
igheterna når upp till relativt höga bullernivåer. Om det visar 
sig att bullernivåerna överskrider riktvärdena kan Trafikver-
ket komma att begära ersättning av kommunen för buller-
skyddande åtgärder i framtiden.

I övrigt har Trafikverket inte några synpunkter på planför-
slaget.

Övrigt
Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet.

Kommentarer
Under samråd har inga synpunkter inkommit som ifrågasatt kommu-
nens redovisning av trafikbuller. Därav gäller fortsatt det som redovisats 
i samrådshandlingen och kommunens bedömning är att det inte krävs 
några bullerskyddande åtgärder för detaljplanens genomförande.

Vid samtal med Trafikverket 2018-12-05 har förtydligats att begäran 
om ersättning för bullerskyddande åtgärder avsett om det i det fortsatta 
planläggningsarbetet framkommer behov av detta. Så har inte skett var-
för ovanstående gäller.

SJÖFARTSVERKET
Yttrande
Sjöfartsverket har inget att erinra på föreslagen detaljplan. 
Den anses inte påverka våra sjöfartsintressen

Kommentarer
Noteras.

SKOGSSTYRELSEN
Skogsstyrelsen har inga synpunkter på förslag till detaljplan 
för Moviken 3:1 m.fl. Vi har hellre inte någon information 
om några naturvärden.

Kommentarer
Noteras. 

TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUT-
SKOTT
Inom planområdet pågår förberedelserna för att anlägga 
kommunala vatten- och spillvattentjänster. Inför gransk-
ningshandlingarna bör plankartan kompletteras med u-om-
råde och prickmark på de områden där kommunala va-led-
ningar är planerade att förläggas.
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Kommentarer
Inför framatagnde av granskningshandlingen har arbetet med byggna-
tion av kommunala vatten- och spillvattentjänster kommit så långt att 
grävarbeten och nedläggning av ledningar påbörjats. Ledningarna har 
förlagts utanför föreslagen kvartersmark, således är markreservat (u-
bestämmelse) i plankartan inte nödvändig.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Användning
Beteckningen C1B behöver förtydligas att det innebär att 
fastigheten kan ha en av användningarna. När det står och så 
kan det tolkas som att det måste finnas både samlingslokal.

Byggrätter
Det är otydligt hur byggrätten längst norrut på udden är tänkt 
att användas. Beteckningen är B (bostad) men det mesta av 
ytan är prickmark, d.v.s. byggnadsförbud. Endast en mindre 
yta återstår. Om avsikten är en anläggning för gemensamma 
ändamål bör detta framgå av planbestämmelserna. Byggrät-
ten är också den mest tveksamma ur strandskyddssynpunkt 
på grund av att den tar i anspråk mark i en del av Movi-
kenområdet som torde ha högt intresse/värde ur allmän syn-
punkt, med tanke på närheten till hamnen, badplatsen och 
strandområdet vid udden.

Enligt gällande översiktsplan för Mariestads kommun (s. 114) 
är området kring Moviken lämpligt för en utbyggnad av bo-
städer upp till max 16 tillkommande fastigheter. Planförslaget 
föreslår upp till 17 tillkommande fastigheter.

Det bör, med hänsyn till ovanstående, övervägas om denna 
byggrätt (längst ut på udden i norr) bör utgå eller reserveras 
för gemensamhetsanläggning som inte inskränker de i områ-
det boendes eller besökandes tillgänglighet.

Placering, utformning, utförande
Plankartan bör kompletteras med bestämmelser för placering 
av huvudbyggnad och komplementbyggnad.

Kommentarer
Syftet med markanvändningen samlingslokal och bostäder (bestäm-
melse C1B) är att medge båda användningarna enskilt och tillsammans. 
Bestämmelsen omformuleras till Samlingslokal och/eller bostäder" för 
att förtydliga detta syfte och motverka missförstånd. Planbeskrivningen 
kompletteras även med anledning av detta.

Den föreslagna byggrätten längst norrut på udden har föreslagits regle-
ras med högsta tillåtna nockhöjd och den byggbara ytan med egenskaps-
gräns. Den byggbara ytan motsvarar 100 m2 byggnadsarea. Mark-
användningen avser kvartersmark, bostäder och är avsett för enskilt 
ändamål och inte gemensamt.

Den föreslagna kvartersmarken/byggrätten är belägen nära strandlin-
jen. Kommunen har med anledning av detta anpassat den föreslagna 
kvartersmarke/tomten för att möjliggöra passage längs strandlinjen. 
Bestämmelse om krav på tomtplatsmarkering har även införts i syfte att 
tydligt redovisa allmän resp. enskild mark så allmänheten kan passera 
längs vattnet utan att uppleva osäkerhet om rätten att beträda områ-

det. I granskningshandlingen har byggrätten och tomten omarbetats och 
minskats för att inte stå i strid med gällande strandskyddsbestämmelser.

I översiktsplanen/LIS-planen, 2011 anges att max 16 tillkommande 
fastigheter anses lämpligt att förtäta i LIS-område 2a Moviken. Det 
aktuella planområdet omfattar stora delar av LIS-område 2a Movi-
ken, delar av planområdet ligger dock utanför LIS-området och omfat-
tas inte heller av strandskyddsbestämmelser.

Kommunens bedömning är att 17 fastigheter kan tillkomma inom de-
taljplanen utan att det är i strid med kommunens översiktsplan, detta 
eftersom den föreslagna tomten mellan Moviken 3:5 och 3:6 ligger 
utanför strandskyddat område och således även utanför LIS-område 
2a Moviken. Således föreslås 16 fastigheter inom område 2a Moviken 
och i enlighet med förutsättningarna som anges i LIS-planen. Detta 
förtydligas i planbeskrivningen och under detaljplanens förhållande till 
LIS-planen.

Till granskningsskedet har plankartan kompletterats med bestämmelse 
om placering av byggnader.

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

Kommentarer
Noteras.

VÄSTTRAFIK
Västtrafik har tagit del av det förslag till detaljplan som Ma-
riestads kommu har upprättat för Moviken m.fl. Mariestad 
kommuns diarienummer KS 2017/00375.

Detaljplanen syftar till att tillskapa nya fastigheter för fritids-
husändamål genom avstyckning från stamfastigheten Marie-
stad Moviken 3:1.

Västtrafik ser positivt på att det planeras bebyggelse i nära 
anslutning till befintlig kollektivtrafik. Planområdet ligger i 
nära anslutning till hållplats för den regionala linjen som kör 
mellan Gullspång och Mariestad, med ett antal resmöjlighe-
ter varje dag i veckan. Vissa turer på linjen är anropsstyrda, 
vilket innebär att turen endast körs om någon har förbeställt 
en resa.

Moviken räknas som landsbygd och kan enligt Västra Göta-
landsregionens Landsbygdsutredning, förvänta sig ett grund-
utbud av kollektivtrafik i form av anropsstyrd trafik, med 
syfte att kunna ta sig till service minst en gång per dag.

Idag har området Närtrafik, utöver det utbud av linjelagd kol-
lektivtrafik som nämns ovan. Närtrafik är i första hand till för 
serviceresor, inte för arbets- och studiependling.
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Det är viktigt att gång- och cykelstråk till befintlig linjelagd 
kollektivtrafik på hållplatserna utmed väg 26, samt passage 
över väg 26, upplevs som trygga och trafiksäkra, för att främ-
ja det hållbara resandet för arbets- och studiependling, och 
för fritidsresande.

Kommentarer
Yttrandet noteras och information om kollektivtrafik tillföres planbe-
skrivningen.

VATTENFALL ELDISTRIBUTION
Vattenfall har inga elanläggningar inom och i närheten av pla-
nområdet och har därför inget att erinra.

Kommentarer
Noteras.

SKANOVA
Skanova har tagit del av rubricerat ärende och vill meddela att 
det ej finns något att invända mot planförslaget.

Kommentarer
Noteras.

ELLEVIO
Ellevio har inom aktuellt område befintliga jordkabelledning-
ar för högspänning 10kV och lågspänning 0,4kV.

Om befintliga jordkabelledningar måste flyttas eller ändras 
tillfälligt, får den som begär ombyggnad eller ändring stå för 
kostnaden.
Vi önskar i god tid bli kontaktade av exploatören för eventu-
ell samordning och samförläggning i området.

För uppgift om befintliga ledningars läge vänligen använd 
Ledningskollen. Det är en kostnadsfri webbtjänst för led-
ningsanvisning, som nås via www.ledningskollen.se.

För övrigt har vi inget att erinra mot det upprättade planför-
slaget.

Kommentarer
Planbeskrivningen kompletteras med ovanstående information.

SVENSKA KRAFTNÄT
Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat 
ärende och har ingenting att erinra mot upprättat förslag.

Kommentarer
Noteras.

MOVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
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 2018-8-23 kompletterat med ett för-
tydligande av tidigare yttranden. Vi konstaterar nu tyvärr att 
föreningens synpunkter inte har beaktats i förslaget till detalj-
plan och vill på det bestämdaste protestera mot förslaget och 
avge följande yttrande.

Syfte
I inledningen till planbeskrivningen uttrycks detaljplanens 
syfte, citet: Detaljplanen syftar till att tillskapa nya fastighe-
ter för fritidshusändamål genom avstyckning från stamfas-
tigheten Moviken 3:1, slut citat. Vi anser att den föreslagna 
byggrätten om 250 m2 motverkar syftet fritidshusändamål 
då den alltför stort tilltagna byggrätten sannolikt kommer att 
innebära permanentboende i större utsträckning. Med den 
föreslagna byggrätten kommer det att bli möjligt att bebygga 
totalt 320 m2 eftersom Attefall och Friggebodsbyggnader får 
byggas utöver byggrätten. Från bygglovssiten Mitt Bygge där 
Mariestads kommun är ansluten hämtas följande informa-
tion:

"Vad är det som går att bygga utan bygglov eller anmälan då? 
Jo du får bygga ett skärmtak upp till 15 kvm utan bygglov 
och du får uppföra en friggebod upp till 15 kvm på tomten.

Du kan också få uppföra en mindre tillbyggnad enligt gäl-
lande attefallsregler på upp till 15 kvm i ett plan. Slutligen 
får du utan bygglov uppföra ett komplementbostadshus (s.k. 
attefallshus) eller en komplementbyggnad enligt attefallsreg-
lerna på max 25 kvm. Tillbyggnaden, attefallshuset eller kom-
plementbyggnaden kan enligt attefallsreglerna också ske på 
s.k. prickmark."

Detaljplanens utformning
I tidigare yttranden bland annat vid dialogmötet (se proto-
koll daterat 2018-05-14) har framförts att detaljplanen inte 
ska innebära ytterligare exploatering av byggnaderna mot 
sjön. Detta är något som även står i den Tematiska översikts-
planen (TÖP). I denna står även under rubriken Djur- och 
växtliv, citat: Strandzonen i själva Moviken med Båthusud-
den och i söder mellan och norr om bebyggelsegrupperna 
hyser allmänna till höga värden för djur- och växtlivet och 
bör av detta skäl undantas från vidare exploatering, slut citat. 
De fyra föreslagna tomterna längs stranden i områdets södra 
del kommer kraftigt att öka exploateringen mot sjön och 
bör därför strykas från förslaget. Dessa tomter skulle med 
fördel kunna placeras söder om vägen till fastighet Moviken 
3:2. Även den föreslagna byggnationen på Båtplatsområdet 
norr om Moviken 3:11 kommer att innebära ytterligare ex-
ponering mot sjön och inverka negativt på djur- och växtliv. 
Den sistnämnda byggnaden är även placerad inom Samfällig-
hetsföreningens gemensamhetsanläggningar GA 2 och GA 
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3. I samtliga tidigare yttranden och i TÖP anges maximala 
antalet tillkommande tomter till 16. Det liggande förslaget 
till detaljplan redovisar 17. Sammantaget finns det därmed 
starkt vägande skäl för att byggrätten på båtplatsområdet helt 
skall utgå.

Den föreslagna tillkommande byggnationen tar inte hänsyn 
till områdets karaktär med mindre huvudbyggnader (cirka 
70-100 m2) och flera små komplementbyggnader. Det är en-
dast en fastighet som är bebyggd med totalt 270 m2 och detta 
är stamfastigheten. Enstaka undantag kan inte anses utgöra 
grund för, att medge den föreslagna, alltför väl tilltagna stor-
leken på byggrätt.

Tomternas utformning med mindre bredd än djup mot sjön 
i kombination med att byggrätten endast begränsas mot sjön 
och inte längs tomternas sidor kommer innebära stor risk för 
att genomsikt mot sjön försvåras. Tomterna bör utformas 
med större bredd än djup och byggrätterna kraftigt begrän-
sas.

Strandzonen är alltför snål tilltagen. Eftersom både till-
byggnader och komplementbyggnader kan uppföras på 
punktprickad mark enligt Attefallsreglerna innebär detta 
att byggnader kommer att kunna uppföras cirka 30 m från 
strandkanten. Området närmast stranden är även väldigt lågt 
och i vissa delar under den föreslagna lägsta grundläggnings-
nivån (+46,85). Detaljplanen anger inte något förbud mot 
lokala uppfyllnader. Den smala strandzonen inverkar negativt 
på såväl djur- och växtliv som det rörliga friluftslivet. Direkt 
norr om Moviken finns exempel på hur man genom att pla-
cera ut bryggdäck, sittgrupper och båtar mellan stranden och 
den egna tomten försvårar fri passage när strandzonen blir 
för liten.

Med hänvisning till vad som ovan anförts beträffande strand-
zonen och ökad exponering mot sjön, anser vi att även de 
tre tomterna väster om fastigheterna 1:11, 1:14 och 1:22 bör 
utgå. Den väg som leder till båtplatsområdet är enligt förrätt-
ningsbeslut tillåten att användas endast under en begränsad 
tid på året, med undantag för trafik till den senare avstyckade 
fastigheten 3:11. Vi anser även att ökande trafik i omedelbar 
anknytning till strandzonen kommer att inverka skadligt på 
framförallt djurlivet i denna.

Ängens bevarande har i flera yttranden och även i LIS-planen 
angetts som viktig och i detaljplanen står även under rubriken 
Grönområden, citat: ...ängen ha högre skötselintensitet för 
att hållas öppen medan skogsmarken inte har samma behov, 
slut citat. För att tillgodose detta bör detaljplanen innehålla 
krav på skötselplaner alternativt en planbestämmelse som sä-
kerställer detta.

Byggnaders utformning
Detaljplanen anger inga krav på utformningen av tillkom-
mande byggnader. Befintlig byggnation utgörs med något 
undantag av byggnader med en tydlig huvudbyggnad och 
flera komplementbyggnader, samtliga med traditionella träfa-
sader. Under rubriken Rekommendationer för ny bostadsbebyggelse 

rekommenderas att, citat: större huvudbyggnader (ca 100 m2 
eller större delas upp i dess volym, slut citat. En rekommen-
dation är till intet förpliktigande och måste ersättas av plan-
bestämmelse. Det bör även införas planbestämmelse som 
anger träfasad.

Under rubriken Uthyrningsstugor anges att befintliga kom-
plementbyggnader alternativt kan ersättas med nya byggna-
der för uthyrning. I planbestämmelserna saknas angivelse om 
maximal storlek för dessa. om byggnaderna ersätts med nya 
bör utformningen anpassas till övriga befintliga byggnader 
och planbestämmelserna bör därför kompletteras även i detta 
avseende.

Under rubriken Småbåtshamn lyder sista meningen: På om-
rådet avses även komplement till småbåtshamnen medges, 
såsom t.ex. förråd, bastu och liknande. På plankartan finns 
inget stöd för detta och den bör kompletteras, så att en min-
dre byggnad för dessa ändamål kan medges.

Övriga synpunkter
Kommunen åberopar 7 kap. 18d § MB som skäl för upphä-
vande av strandskydd. Den aktuella paragrafen i Miljöbalken 
handlar om strandskyddets upphävande för att medge sjö-
nära boende som bidrar till landsbygdens utveckling. Sjönära 
innebär inte att man måste bygga på stranden. Det finns gott 
om alternativa platser för byggnation inom området som 
ändå kan betecknas som sjönära.

Genomförandetiden anges till 5 år. Vi saknar motivet för den 
förhållandevis korta genomförandetiden.

Slutord
Movikens samfällighetsförening har i tidigare kontakter med 
kommunen framfört vad vi avser vara viktigt att beakta vid 
utformning av detaljplan för Moviken. Tyvärr måste vi kon-
statera att dessa synpunkter inte har beaktats i det framlagda 
förslaget till detaljplan. Vi anser att det är av yttersta vikt att 
områdets karaktär som glest bebyggt fritidshusområde be-
varas. Vi motsätter oss inte att ett eller flera hus används för 
permanentboende, men med föreslagna byggrätter och pla-
nens utformning riskerar områdets karaktär att gå förlorad. 
Vi befarar att området kommer att bebyggas med en låg, allt-
för stor villabebyggelse med putsade vita fasader och/eller 
moderna mörka skivmaterial och platta tak. En bebyggelse 
som är fullståndigt  avvikande från den befintliga och som 
nu bidrar till områdets karaktär. De boende i Moviken har, 
med undantag från två permanent boende investerat i ett fri-
tidshusboende - ett ställe för lugn och kontemplation - som 
riskerar att gå förlorat och ersättas av ett vanligt modernt vil-
laområde. Avvägningen mellan olika enskilda intressen (ex-
ploatörens och boende i området) är felatigt gjord.

Sammanfattningsvis innebär detta att vi inte kan acceptera 
det förslag till detaljplan för Moviken som nu föreligger. För-
slaget innebär alltför stora byggrätter och och har placering 
som inte tar till vara vare sig befintliga områdets/byggnaders 
karaktär eller naturvärden. Förslaget måste avsevärt föränd-
ras i dessa avseenden för att vi ska kunna acceptera det och 
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inte utnyttja vår rätt att överklaga ett framtida antagandebe-
slut.

Kommentarer
Till granskningsskedet har den föreslagna byggrätten minskats till högst 
180 m2 byggnadsarea per fastighet.

Lovbefriade åtgärder, såsom t.ex. Attefallshus (25 m2 byggnadsarea) 
och friggebod (15 m2 byggnadsarea) m.fl. får uppföras i strid mot regle-
ring i detaljplan, exempel på detta är mark som inte får bebyggas, s.k. 
prickmark. Byggnader skall dock placeras minst 4,5 meter från fast-
ighetsgräns, med berörda grannars medgivande får byggnaden placeras 
närmare fastighetsgräns. Mot allmän plats får däremot inte byggnader 
uppföras närmare än 4,5 meter, detta eftersom det enligt praxis fast-
ställts att det inte finns någon "granne" som kan representera den all-
männa platsen och på så sätt medge placering närmare fastighetsgräns.

Kommunens bedömning och tillämpning av de lovbefriade åtgärderna 
medför att dem ges litet utrymme för beaktande i utformning och regle-
ring av bebyggelse i detaljplaner, där det saknas särskilda skäl för att 
vara restriktiv. Kommunens bedömning är att det aktuella området inte 
utgör ett sådant område som avses i 8 kap. 13 § PBL (2010:900) och 
att de lovbefriade åtgärderna i 9 kap. 4 § första stycket 3 eller 4 a - 4 c 
§§ PBL (2010:900) ska vara gällande inom planområdet.

I det tematiska tillägget till översiktsplanen, LIS-områden från 2011 
på s. 21 står "Komplettering med bebyggelse vid Moviken ska ske så 
att den inte exponeras mer från sjön än den befintliga." Det tematiska 
tillägget till översiktsplanen, LIS-områden från 2011 har arbetats in i 
kommunens översiktsplan 2030, antagen i juni 2018. Några föränd-
ringar vad gäller LIS-området, 2a Moviken har inte skett i Översikts-
plan 2030. Med skrivelsen "Komplettering med bebyggelse vid Moviken 
ska ske så att den inte exponeras mer från sjön än den befintliga" avser 
kommunen den tillkommande bebyggelsens utformning, såsom höjd och 
inte placering. Skrivelsen avser inte omöjliggöra ny bebyggelse mellan 
strandlinjen och befintlig bebyggelse. Detta förtydligas i planbeskriv-
ningen till granskningsskedet.

Den analys och de förutsättningar som anges i LIS-planen vad gäller 
djur- och växtliv har i detaljplanen studerats och undersökts vidare. 
Som underlag för detaljplanens utformning har en naturvärdesinvente-
ring tagits fram. Den föreslagna markanvändningen och bebyggelsen har 
anpassats till de naturvärden som redovisas i rapporten.

Kommunen delar inte föreningens synpunkter att de fyra föreslagna tom-
terna i planområdets sydvästra del ska strykas och flyttas till någon 
annan plats. Kommunen bedömer att den föreslagna kvartersmarken 
inte är i strid med gällande strandskyddsbestämmelser och att den följer 
kommunens översiktsplan. Vad gäller den föreslagna byggrätten längst 
ut på udden, norr om Moviken 3:11 har till granskningsskedet bygg-
nadshöjd och storlek minskats. Likaså har kvartersmarken minskats 
så den inte påverkar den fria passagen för allmänheten samt djur- och 
växtlivs långsiktiga levandsvillkor. 

Omfattningen av gemensamhetsanläggningarna Moviken GA:2 och 
Moviken GA:3 redovisas i anläggningsförrättning (1680-873) och 
har fastställts av Göta hovrätt i Jönköping 1990-12-28. Omfattning-
en av gemensamhetsanläggningarna som redovisas på s. 30 i planbe-
skrivningen grundar sig på det som redovisas i Lantmäteriets digitala 

översiktskarta. På s. 31 under rubriken Rättigheer och underrubriken 
Gemensamhetsanläggningar står att det finns en osäkerhet i hur gemen-
samhetsanläggningarnas läge och omfattning redovisas i Lantmäteriets 
digitala översiktskarta och hur detta överensstämmer med anläggnings-
förrättning (1680-873) och Göta hovrätts domstolsbeslut 1990-12-28. 
Vad gäller gemensamhetsanläggningarna är Lantmäteriets översikts-
karta är inte juridiskt bindande, det är däremot anläggningsförrättning 
(1680-873) och Göta hovrätts domstolsbeslut 1990-12-28.

Kommunens tolkning av omfattning av Moviken GA:2 enligt anlägg-
ningsförrättning (1680-873) och Göta hovrätts domstolsbeslut 1990-
12-28 är att det som redovisas i Lantmäteriets digitala översiktskarta 
inte överensstämmer med de juridiskt bindande handlingarna. Den fö-
reslagna kvartersmarken längst ut på udden, norr om Moviken 3:11 
omfattas inte av Moviken GA:2. Vad gäller Moviken GA:3 är kom-
munens bedömning att även denna gemensamhetsanläggning ligger ut-
anför den föreslagna kvartersmarken och påverkas således inte av den 
föreslagna byggrätten.

Av de 17 tomter/byggrätter som föreslås i detaljplanen är 16 belägna 
inom LIS-område 2a Moviken och en tomt/byggrätt belägen utanför 
strandskyddat område, detta är den föreslagna tomten mellan fastighe-
terna Moviken 3:5 och 3:6. Planbeskrivningen kompletteras så detta 
framgår tydligare.

I planförslaget konstaterar kommunen att områdets karaktär är varie-
rande vad gäller storlek på byggnader, exploateringsgrad m.m. men att 
det gemensamma karaktärsdragen utgörs av att bebyggelsen i huvudsak 
är låg envåningsbebyggelse med enkla former och material.

Stamfastigheten Moviken 3:1 är bebyggd med ca 340 m2 byggnadsarea 
(huvudbyggnader, lada och övriga komplementbyggnader), den fastighet 
som avses i planbeskrivningen och som är bebyggd med ca 270 m2 bygg-
nadsarea är Moviken 1:16.

Det är inte kommunens uppfattning att ny bebyggelse måste vara av 
samma storlek som den ursprungliga fritidshusbebyggelsen för att vara 
anpassad till områdets karaktär.

Till granskningsskedet har den högsta tillåtna byggnadsarean per fastig-
het minskats till 180 m2. Kommunens avsikt med regleringen är fortsatt 
att möjliggöra ny fritidshusbebyggelse utifrån rådande samt framtida 
efterfrågan och behov. Detta samtidigt som anpassning sker till befintlig 
bebyggelse.

I plankartan regleras de tillkommande fastigheternas (tomter) storlek i 
syfte att motverka en icke önskvärd förtätning av området. Storleken på 
fastigheterna har anpassats till befintliga fritidshusfastigheter. I plan-
kartan anges även att byggnader endast får uppföras som fristående och 
kan därav inte byggas ihop över fastighetsgräns. Till granskningsske-
det har den hösta tillåtna byggnadsarean minskats samt bestämmelse 
om placering av byggnader införts för att möjliggöra siktstråk mellan 
tomterna och bebyggelsen. Fastigheternas bredd och djup fastställs inte 
i detaljplanen utan vid fastighetsbildning. Illustrationslinjen i plankar-
tan som redovisar föreslagen fastighetsgräns är ej avsedd att fastställas 
utan redovisar endast möjlig fastighetsindelning utifrån bestämmelse om 
minsta tillåtna fastighetsstorlek. En reglering i stil med att ge tillkom-
mande fastigheter längre bredd än djup skulle inte säkerställa genomsikt 
mot sjön, detta kan endast bestämmelser om byggnaders placering göra.
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I detaljplanen har kommunen gjort avvägningar mellan intresset att 
ianspråkta mark för enskilt ändamål och allmänna intressen enligt 
strandskyddsbestämmelserna. Kommunen har gjort bedömningen att 
den föreslagna placeringen av kvartersmark och byggrätter om ca 30 
meter från strandlinjen inte är i strid med strandskyddsbestämmelserna. 
Vad gäller förutsättningarna för att uppföra lovbefriade byggnader på 
punktprickad mark redovisas detta på s. 8 i denna samrådsredogörelse.

Till granskningsskedet kompletteras beskrivningen av risker till över-
svämning till följd av stigande vattennivåer i Vänern.

Den föreslagna bebyggelsen väster om fastigheterna Moviken 1:11, 1:14 
och 1:22 anser kommunen motiveras väl i planförslaget. Den aktuella 
platsen hyser inga höga värden för djur- och växtliv enligt naturvärdes-
inventeringen och befintlig väg avskiljer väl den föreslagna bebyggelsen 
och strandlinjen och säkerställer allmänhetens fria passage. Genom att 
placera den föreslagna bebyggelsen i detta område kan området som hel-
het fortsatt upplevas som luftigt och rikt på grönområden.

Vid fastighetsbildning kommer den befintliga vägen beröras och dess 
reglering hanteras i lantmäteriförrättningen.

Kommunen delar åsikten att ängen har häga värden för området och att 
det är viktigt att den fortsatt sköts på ett sådant vis att dessa värden 
kan bibehållas och utvecklas. Det finns dock ingen  möjlighet att i en 
detaljplan reglera att en viss skötselplan ska följas.

För att anpassa tillkommande bebyggelse till befintlig och bibehålla ka-
raktären införs i granskningshandlingen utseendebestämmelse om att 
fasad ska vara i trä.

Kommunens intention med rekommendationer för ny bostadsbebyggelse 
som redovisas i planbeskrivningen har varit just rekommendationer och 
att detta ska fungera som vägledning och inspiration till utformning 
av ny bebyggelse. Därav föreslås inte detta regleras som bestämmelse i 
plankartan.

Vad gäller den föreslagna marken för uthyrningsstugor regleras byggrät-
ten och planbeskrivningen kompletteras till granskningsskedet för att 
tydliggöra dess syfte och den föreslagna utvecklingen.

Reglering av byggnader inom användningen Hamn har inte specifice-
rats med anledning av att medge flexibla förutsättningar för byggnation. 
Detta förtydligas i planbeskrivningen.

Genomförandetid ska bestämmas i detaljplan och får inte vara kortare 
än fem år och inte längre än femton år. Efter genomförandetiden har 
gått ut kan detaljplanens genomförandetid förlängas med högst fem år i 
sänder genom ändring av detaljplan. Syftet med genomförandetid är att 
ange den tid under vilken detaljplanen är tänkt att genomföras. Under 
genomförandetiden garanteras fastighetsägarna byggrätt i enlighet med 
detaljplanen. Detaljplanen med dess byggrätter gäller emellertid fortsatt 
till dess att detaljplanen ersätts, ändras eller upphävs. 

Vid detaljplanens genomförande ska nya fastigheter bildas, mark be-
redas för byggnation av byggnader och gator samt byggnader uppföras 
och tas i bruk. Den föreslagna byggnationen och nya fastigheter har lo-
kaliserats i anslutning till befintlig bebyggelse vilket medför att tillkom-
mande bebyggelse i huvudsak kan anslutas till befintliga vägar. Detta 
innebär att projektering och byggnation av ny infrastruktur är liten. 
Kommunens bedömning är att fem år är rimlig tid för genomförande av 
de åtgärder som detaljplanen avser.

SABINA BIRGERSSON
Jag anser att det är alldeles för många tomter inplanerade. Jag 
godkänner inte ert förslag. Det kommer att begränsa oss som 
redan bor här. Biltrafiken kommer att öka avsevärt, både med 
ljud o avgaser.

Jag vill inte ha min tillvaro förpestad med maskiner o buller, 
samt att framkomligheten i vårt område kommer att begrän-
sas.

Jag bor här för att jag vill ha lugn o ro, detta är ett sommar-
stugeområde.

Gällande LIS, så undrar jag hur ni motiverar att det ska bli 
tillåtet att bygga så nära Vänern som det är tänkt. 

Strandskyddet är 300 meter om jag inte minns fel. Ni vill till-
låta 30 meter, tom 15 meter vid udden???

Jag godkänner absolut inte detta.

I strandskyddslagstiftningen står det:

Vänerns strandområden tillhör en mellanklass av tre klasser 
där lagen anger att kommunerna ska vara restriktiva med att 
peka ut områden för landsbygdsutveckling. Villkoren för att 
området ska kunna pekas ut är bland annat följande:

• Området ska direkt eller indirekt bidra till positiva sys-
selsättningseffekter eller ökat serviceunderlag på lands-
bygden. BIDRAR BYGGANDET TILL DETTA??

• Området får inte innebära att tillgången till stränder för 
allmänheten och för ett rikt växt- och djurliv inte tillgo-
doses långsiktigt. NEGATIVT BÅDE FÖR ALLMÄN-
HET, DJUR O VÄSTER

• Området ska ha liten betydelse för att tillgodose strand-
skyddets syften. OMRÅDET HAR INTE LITEN 
BETYDELSE FÖR OSS SOM BOR HÄR, BÅDE 
MÄNNISKOR O DJUR

Det enskilda LIS-området ska beskrivas i ett större samman-
hang och en bedömning av hur åtgärderna inom området kan 
bidra till ökad ekonomisk aktivitet på orten ska göras.

HUR KAN DETTA BIDRA TILL ÖKAD EKONOMISK 
AKTIVITET PÅ ORTEN?

Dom enda som tjänar på edtta är dom som vill sälja sina 
tomter.

Ni tvingar bort Norrmännen och pensionärer som har bott/
bor här. Är det ekonomiskt?

Kommentarer
Kommunens bedömning är att genomförandet av detaljplanen inte kom-
mer medföra oacceptabla risker för människors hälsa eller säkerhet vad 
gäller buller, lukt, luft eller andra olägenheter.
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I kommunens LIS-plan, 2011 senare inarbetad i Översiktsplan 2030 
redovisas motiven till varför området är lämpligt som s.k. landsbygds-
utveckling i strandnära läge. På s. 21 i LIS-planen, 2011 står "En 
måttlig förtätning av fritidshus bedöms kunna bidra till bättre förut-
sättningar för att driva gemensamma anläggningar som bad, båthamn 
och VA. Fler fritidsboende kan främst sommartid ihop med Askevik 
skapa ett bättre serviceunderlag i Sjötorp och Lyrestad men även i viss 
mån södra Gullspångs kommun."

MARGARETA & MIKAEL FRANSSON, 
GÖRAN NYMAN OCH KRISTINA  
CARDELL
Eftersom vi inte tycker att våra synpunkter har beaktads un-
der framtagningen av planen väljer vi att skicka in dem på 
nytt och hoppas på att vi ska bli mer lyssnade på den här 
gången

Vi reagerar kraftigt på ett förslag som omfattar så många 
nya tomter som 17 st. och så stora fastigheter som 250 kva-
dratmeter plus biutrymmen. Området ursprungliga karaktär 
kommer att försvinna helt och hållet och vyn utifrån sjön 
kommer inte att vara densamma.

Movikens stugområde är, för många av oss som vistas där, 
ett på många sätt unikt område. Där finns den grunda viken 
med den fina sandbottnen, skog, äng, bär, svamp och ett rik-
ligt djurliv. I området växer det svartlistade dvärglinet och en 
rödlistad ginst.

(Arne Sjögren amatörbiolog, numera avliden, har gjort en in-
ventering av blommor och växter och gett ut den i bokform.)
Vid en projektering är det av största vikt att gå varsamt fram 
så att inga värdefulla naturvärden går förlorade.

Mellan stugorna finns det luft och utrymme som ger en na-
turlig hemfristzon. Husen är låga och enkla och smälter på ett 
naturligt sätt in i miljön.

Mariestads kommun skriver i sin LIS-plan att "vyn utifrån 
sjön inte ska förändras" vid en projektering utan vara som 
tidigare.

I området finns ett grenverk av stigar som binder ihop Movi-
ken, Mobäcken, Näset och Sjötorp med varandra. Allemans-
rätten och det rörliga friluftslivet bör inte inskränkas vid en 
fortsatt exploatering. Områden som vi särskilt tycker ska 
fredas är ängen, den gamla fårhagen och udden från äng-
ens början ner mot sjön. Udden är alltför smal för att yt-
terligare en rad med stugor ska få plats med tanke på både 
strandskyddszon och hemfristzon. Vi högvattnet år 2000 
gick vattnet upp över vägen och på vintern som följde blev 
träd ringbarkade av isen som resulterade i att träd sedan un-
der våren torkade och behövde avverkas. Udden utmed sjön 
är det enda ställer där snok och huggorm får vara i fred. I 

stugområdet trängs ormarna undan då ingen tycker att det är 
trevligt att ha dem på den egna tomten. På udden lever även 
den fridlysta sandödlan.

Tidigare markägare har undersökt möjligheten till projekte-
ring av Moviken. han lät utföra provgrävningar i området. 
Udden visade sig då vara mycket olämplig för byggnation då 
de grävda groparna på en gång fylldes med vatten upp till 
kanten. Det är svårt att tänka sig en nybyggnation på udden 
utan att det blir en menlig miljöpåverkan. Ska det ändå byg-
gas uppstår en rad frågor som behöver besvaras. Exempelvis, 
väljs pålning kommer det att innebära högre fastigheter som 
kommer att påverka befintliga fastigheter med skuggbildning 
och kraftigt reducerad utsikt över sjön. Väljs dikning, hur 
kommer det då att påverka befintligt grävda brunnar. Även 
vid kommunalt vatten önskar vi kunna använda vår brunn 
till bevattning.

Det finns så mycket mer att säga om udden; stigar, avskilda 
sol-platser, rovfåglar som havsörn och fiskgjuse som passerar 
och ibland stannar till, fåglar som i mängder samlas utanför 
vattnet, djur som kommer ner för att dricka.

En vacker vy som vi tycker att alla i området och de som 
färdas på vattnet ska få ta del av.

Kommentarer
Till granskningshandlingen har högsta tillåtna byggandsarea minskats, 
antalet föreslagna tomter kvartstår. Vidare har planbestämmelser till-
förts i syfte att anpassa ny bebyggelse till områdets karaktär genom 
utseendebestämmelse att byggnaders fasad ska vara i trä.

Som underlag för detaljplanens utformning har en naturvärdesinven-
tering utförs enligt standarden för naturvärdesinveinteringar (NVI) 
SS 199000:2014. Inventeringen har utförts som fältinveintering med 
detaljeringsgrad detalj och med tillägget Naturvärdesklass 4. En del i 
arbetet med att ta fram naturvärdesinventering innebär inläsning av ti-
digare dokumentation i område och ställningstaganden som gjorts. Kom-
munen har försett konsulten med underlag, bl.a. tidigare inventeringar 
och skrifter. Arne Sjögren omnämns även i rapporten från september 
2018.

I rapporten, Naturvärdesinventering av Moviken 3:1, Mariestads 
kommun redovisas bl.a. förekomsten av dvärglin, sårbar (VU) och 
färgginst, nära hotad (NT).

I detaljplaneförslaget har de redovisade naturvärdena beaktats och för-
slagen ny bebyggelse anpassats efter dessa förutsättningar.

I LIS-planen, 2011 står att "Komplettering med bebyggelse vid Movi-
ken ska ske så att den inte exponeras mer från sjön än den befintliga.", 
s. 21. Ingenstans i planen står så som anges i yttrandet, "vyn utifrån 
sjön inte ska förändras". Innebörden av skrivelsen i LIS-planen redo-
visas i kommentar till Movikens samfällighetsförenings yttrande. Detta 
förtydligas även i planbeskrivningen till granskningsskedet. Kommu-
nens bedömning är att LIS-planens intentioner efterlevs i planförslaget.

Föreslagen ny bebyggelse har placerats enligt kommunens bedömning så 
allmänhetens tillgång till strandområdena bibehålls utan inskränkning.
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Som en del i planprocessen har kommunen undersökt om genomförandet 
av exploateringen kan antas medföra beydande miljöpåverkan enligt 
miljöbalkens bestämmelser. Kommunen bedömning är att planen inte 
antas medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen har även med-
delat att myndigheten delar kommunens bedömning. 

Högsta tillåtna nockhöjd för byggnader har reglerats i plankartan genom 
bestämmelse. Bestämmelsen anger att den högsta tillåtna nockhöjden är 
fem meter. Höjden beräknas vanligtvis från markens medelnivå invid 
byggnaden, om byggnaden placeras närmare än sex meter från allmän 
plats skall dock beräkning av höjden utgå från den allmänna platsens 
medelnivå invid tomten, om inte särskilda omständigheter föranleder 
annat. Grundläggningsmetod påverkar således inte höjd på byggnader.

Vid anslutning till kommunala dricks- och spillvattentjänster kommer 
det fortsatt finnas möjlighet att använda befintliga brunnar för t.ex. 
bevattning.

ROLAND KARLSSON
Den gamla båthamnen belägen i södra ändan av fastigheten 
Moviken 3:1 har varit och är en ännu fungerande båthamn.

Så länge jag, född 1945, kan minnas och troligen mycket 
längre har här legat båtar tillhörande intilliggande fastigheter.

Fastigheten Moviken 3:1 har lämnat servitut för några båt-
platser i denna hamn. Servituten är registrerade på fastighe-
ten Moviken 3:1 och avser båtplats med rätt att närliggande 
parkera ett fordon. Detta medför också rätten att på fastighe-
ten Moviken 3:1 :s vägrätt köra ner till båtplatsen.

Emotseratt dessa servitutsrätter medtages i planläggningen 
av området.

Kommentarer
Informationen tillförs planbeskrivningen.

ANITA & ARNE ANDERSSON
Syfte
I inledningen till planbeskrivningen uttrycks detaljplanens 
syfte, citet: Detaljplanen syftar till att tillskapa nya fastighe-
ter för fritidshusändamål genom avstyckning från stamfas-
tigheten Moviken 3:1, slut citat. Vi anser att den föreslagna 
byggrätten om 250 m2 motverkar syftet fritidshusändamål 
då den alltför stort tilltagna byggrätten sannolikt kommer att 
innebära permanentboende i större utsträckning. Med den 
föreslagna byggrätten kommer det att bli möjligt att bebygga 
totalt 320 m2 eftersom Attefall och Friggebodsbyggnader får 
byggas utöver byggrätten. Från bygglovssiten Mitt Bygge där 
Mariestads kommun är ansluten hämtas följande informa-
tion:

"Vad är det som går att bygga utan bygglov eller anmälan då? 
Jo du får bygga ett skärmtak upp till 15 kvm utan bygglov 
och du får uppföra en friggebod upp till 15 kvm på tomten.

Du kan också få uppföra en mindre tillbyggnad enligt gäl-
lande attefallsregler på upp till 15 kvm i ett plan. Slutligen 

får du utan bygglov uppföra ett komplementbostadshus (s.k. 
attefallshus) eller en komplementbyggnad enligt attefallsreg-
lerna på max 25 kvm. Tillbyggnaden, attefallshuset eller kom-
plementbyggnaden kan enligt attefallsreglerna också ske på 
s.k. prickmark."

Detaljplanens utformning
Vid dialogmötet (se protokoll daterat 2018-05-14) har fram-
förts att detaljplanen inte ska innebära ytterligare exploate-
ring av byggnaderna mot sjön. Detta är något som även står 
i den Tematiska översiktsplanen (TÖP). I denna står även 
under rubriken Djur- och växtliv, citat: Strandzonen i själ-
va Moviken med Båthusudden och i söder mellan och norr 
om bebyggelsegrupperna hyser allmänna till höga värden 
för djur- och växtlivet och bör av detta skäl undantas från 
vidare exploatering, slut citat. De fyra föreslagna tomterna 
längs stranden i områdets södra del kommer kraftigt att öka 
exploateringen mot sjön och bör därför strykas från försla-
get. Dessa tomter skulle med fördel kunna placeras söder om 
vägen till fastighet Moviken 3:2. Även den föreslagna bygg-
nationen på Båtplatsområdet norr om Moviken 3:11 kom-
mer att innebära ytterligare exponering mot sjön och inverka 
negativt på djur- och växtliv. Den sistnämnda byggnaden är 
även placerad inom Samfällighetsföreningens gemensam-
hetsanläggningar GA 2 och GA 3. I samtliga tidigare yttran-
den och i TÖP anges maximala antalet tillkommande tomter 
till 16. Det liggande förslaget till detaljplan redovisar 17. Sam-
mantaget finns det därmed starkt vägande skäl för att bygg-
rätten på båtplatsområdet helt skall utgå.

Den föreslagna tillkommande byggnationen tar inte hänsyn 
till områdets karaktär med mindre huvudbyggnader (cirka 
70-100 m2) och flera små komplementbyggnader. Det är en-
dast en fastighet som är bebyggd med totalt 270 m2 och detta 
är stamfastigheten. Enstaka undantag kan inte anses utgöra 
grund för, att medge den föreslagna, alltför väl tilltagna stor-
leken på byggrätt.

Tomternas utformning med mindre bredd än djup mot sjön 
i kombination med att byggrätten endast begränsas mot sjön 
och inte längs tomternas sidor kommer innebära stor risk för 
att genomsikt mot sjön försvåras. Tomterna bör utformas 
med större bredd än djup och byggrätterna kraftigt begrän-
sas.

Strandzonen är alltför snål tilltagen. Eftersom både till-
byggnader och komplementbyggnader kan uppföras på 
punktprickad mark enligt Attefallsreglerna innebär detta 
att byggnader kommer att kunna uppföras cirka 30 m från 
strandkanten. Området närmast stranden är även väldigt lågt 
och i vissa delar under den föreslagna lägsta grundläggnings-
nivån (+46,85). Detaljplanen anger inte något förbud mot 
lokala uppfyllnader. Den smala strandzonen inverkar negativt 
på såväl djur- och växtliv som det rörliga friluftslivet. Direkt 
norr om Moviken finns exempel på hur man genom att pla-
cera ut bryggdäck, sittgrupper och båtar mellan stranden och 
den egna tomten försvårar fri passage när strandzonen blir 
för liten.
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Med hänvisning till vad som ovan anförts beträffande strand-
zonen och ökad exponering mot sjön, anser vi att även de 
tre tomterna väster om fastigheterna 1:11, 1:14 och 1:22 bör 
utgå. Den väg som leder till båtplatsområdet är enligt förrätt-
ningsbeslut tillåten att användas endast under en begränsad 
tid på året, med undantag för trafik till den senare avstyckade 
fastigheten 3:11. Vi anser även att ökande trafik i omedelbar 
anknytning till strandzonen kommer att inverka skadligt på 
framförallt djurlivet i denna.

Ängens bevarande har i flera yttranden och även i LIS-planen 
angetts som viktig och i detaljplanen står även under rubriken 
Grönområden, citat: ...ängen ha högre skötselintensitet för 
att hållas öppen medan skogsmarken inte har samma behov, 
slut citat. För att tillgodose detta bör detaljplanen innehålla 
krav på skötselplaner alternativt en planbestämmelse som sä-
kerställer detta.

Byggnaders utformning
Detaljplanen anger inga krav på utformningen av tillkom-
mande byggnader. Befintlig byggnation utgörs med något 
undantag av byggnader med en tydlig huvudbyggnad och 
flera komplementbyggnader, samtliga med traditionella träfa-
sader. Under rubriken Rekommendationer för ny bostadsbebyggelse 
rekommenderas att, citat: större huvudbyggnader (ca 100 m2 
eller större delas upp i dess volym, slut citat. En rekommen-
dation är till intet förpliktigande och måste ersättas av plan-
bestämmelse. Det bör även införas planbestämmelse som 
anger träfasad.

Under rubriken Uthyrningsstugor anges att befintliga kom-
plementbyggnader alternativt kan ersättas med nya byggna-
der för uthyrning. I planbestämmelserna saknas angivelse om 
maximal storlek för dessa. om byggnaderna ersätts med nya 
bör utformningen anpassas till övriga befintliga byggnader 
och planbestämmelserna bör därför kompletteras även i detta 
avseende.

Under rubriken Småbåtshamn lyder sista meningen: På om-
rådet avses även komplement till småbåtshamnen medges, 
såsom t.ex. förråd, bastu och liknande. På plankartan finns 
inget stöd för detta och den bör kompletteras, så att en min-
dre byggnad för dessa ändamål kan medges.

Övriga synpunkter
Kommunen åberopar 7 kap. 18d § MB som skäl för upphä-
vande avstrandskydd. Den aktuella paragrafen i Miljöbalken 
handlar om strandskyddets upphävande för att medge sjö-
nära boende som bidrar till landsbygdens utveckling. Sjönära 
innebär inte att man måste bygga på stranden. Det finns gott 
om alternativa platser för byggnation inom området som 
ändå kan betecknas som sjönära.

Genomförandetiden anges till 5 år. Vi saknar motivet för den 
förhållandevis korta genomförandetiden.

Slutord
Movikens samfällighetsförening har i tidigare kontakter med 
kommunen framfört vad vi avser vara viktigt att beakta vid 
utformning av detaljplan för Moviken. Tyvärr måste vi kon-

statera att dessa synpunkter inte har beaktats i det framlagda 
förslaget till detaljplan. Vi anser att det är av yttersta vikt att 
områdets karaktär som glest bebyggt fritidshusområde be-
varas. Vi motsätter oss inte att ett eller flera hus används för 
permanentboende, men med föreslagna byggrätter och pla-
nens utformning riskerar områdets karaktär att gå förlorad. 
Vi befarar att området kommer att bebyggas med en låg, allt-
för stor villabebyggelse med putsade vita fasader och/eller 
moderna mörka skivmaterial och platta tak. En bebyggelse 
som är fullståndigt  avvikande från den befintliga och som 
nu bidrar till områdets karaktär. De boende i Moviken har, 
med undantag från två permanent boende investerat i ett fri-
tidshusboende - ett ställe för lugn och kontemplation - som 
riskerar att gå förlorat och ersättas av ett vanligt modernt vil-
laområde. Avvägningen mellan olika enskilda intressen (ex-
ploatörens och boende i området) är felatigt gjord.

Sammanfattningsvis innebär detta att vi inte kan acceptera 
det förslag till detaljplan för Moviken som nu föreligger. För-
slaget innebär alltför stora byggrätter och och har placering 
som inte tar till vara vare sig befintliga områdets/byggnaders 
karaktär eller naturvärden. Förslaget måste avsevärt föränd-
ras i dessa avseenden för att vi ska kunna acceptera det och 
inte utnyttja vår rätt att överklaga ett framtida antagandebe-
slut.

Kommentarer
Se kommentarer till Movikens samfällighetsförenings yttrande.

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

Ett eventuellt hus med trädgård kommer att hamna där park-
bänken är idag. Idyllen, känslan och parkbänken kommer att 
försvinna.

Där finns också en stig som tar dig upp på berget via en 
stentrappa med räcke fastsatt i berget, den kommer också att 
försvinna vid eventuell byggnation.

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.

Enligt tidigare information från Länsstyrelsen får man 
inte bygga på udden och stigar får inte läggas igen. På 
detaljplanen/kartan för Moviken är udden "prickad", 
vilket innebär att "byggnad får ej uppföras" enligt för-
klaring.
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Vi äger Moviken 1:15 och en tomt med hus norrut, kommer 
att skymma vår sikt mot Vänern och bryggorna där båtarna 
ligger. Vi tar oss idag ned till bryggorna på en stig som har 
funnits i flera decennier från vår tomt, vilken kommer att 
försvinna vid en eventuell bebyggelse.

Vi anser också att den föreslagna byggrätten om 250 m2 - 
320 m2 motverkar syftet för fritidshusändamål. Förslaget 
innebär alltför stora byggrätter som inte tar till vara områdets 
befintliga byggnaders karaktärer.

Kommentarer
Hänvisad information från Länsstyrelsen utgår kommunen att fast-
ighetsägaren fått innan förestående detaljplaneförslag varit föremål för 
samråd. I dagsläget är området inte detaljplanelagt och därmed finns 
ingen rätt att bygga på udden. Samrådsförslaget omfattar kvartersmark 
för bostadsändamål, privat mark med byggrätt om 100 m2 byggandsa-
rea, övrig mark inom den förslagna tomten har belagts med "byggför-
bud", s.k. prickmark vilket innebär att lovpliktiga byggnader inte får 
uppföras. I den tillhörande planillustrationen har redovisats hur byggna-
tion och tomtindelning kan ske med stöd av detaljplaneförslaget.

Förändrade förutsättningar för utsikt och åtkomst till allmän plats är 
frågor som prövas i detaljplanen och så även avvägningen mellan en-
skilda och allmänna intressen. 

Till granskningsskedet har föreslagen högsta tillåtna byggnadsarea per 
fastighet minskats. Till granskningsskedet har även utformningen av 
den föreslagna tomten längst ut på udden omarbetats.

SUSANNE JOHANSSON
Byggnaders utformning
Detaljplanen anger inga krav på utformningen av tillkom-
mande byggnader och ger enligt mitt tycke utrymme att 
bygga alldelses för stora byggnader. befintlig byggnation ut-
görs med något undantag av byggnader med en tydlig hu-
vudbyggnad och flera komplementbyggnader, samtliga med 
traditionella träfasader. För att kunna behålla ett område med 
fritidshuskaraktär där nya byggnader ska kunna smälta in så 
tycker jag följande (som krav, ej endast rekommendation):
Huvudbyggnad begränsas till 150 m2
Fasadbeklädnad ska vara målat trä.
Tak ska vara av typen sadeltak.

Vidare så anser jag inte att det möter några som helst hinder 
att varje fastighet kompletteras med komplementbyggnader 
vid behov.

Tillträde till fastighet Moviken 3:9 norra sidan
Jag vill säkerställa att kunna komma in på tomten via skogs-
väg som ligger i anslutning till fastigheten. Tidigare fastig-
hetsägare samt jag själv har använt denna infart fram till nu.

Kommentarer
Till granskningsskedet har byggrätt minskats till högst 180 m2 bygg-

nadsarea. Detta avser den totala byggrätten och inkluderar huvudbygg-
nad samt komplementbyggnd/-er. Planförslaget delar inte upp reglering 
av huvudbyggnad och komplementbyggnader.

För att bibehålla områdets karaktär införs i granskningshandlingen 
bestämmelse om att fasad på byggnader ska vara i trä, däremot regleras 
inte takutformning. Flera byggnader har idag sadeltak men det finns 
även pulpettak i området. 

Detaljplanen avser inte reglera bort möjligheten för fastigheten Moviken 
3:9 att nå allmän väg via skogsvägen på fastigheten Moviken 3:1, över-
enskommelse/avtal (t.ex. servitut eller liknande) får ske fastigheterna 
sinsemellan. Till granskningsskedet har det aktuella markområdet ut-
gått från planområdet.

SUNE & GUNVOR CARLSSON
Förslaget att bilda en fastighet längst ut på Udden som direkt 
angränsar till vår fastighet anser vi inte kan tillåtas av flera 
själ. Området ingår i Gemensamhetsanläggning enligt de kar-
tor och uppgifter vi fått från Lantmäteriet då vår fastighet 
bildades 2003. Vi har därför levt i tron att detta är ett från 
byggnation skyddat område. Aktuella kartor från lantmäteriet 
visar idag samma sak.

Dessutom finns på detta område gångstigar som används av 
angränsande fastigheter för att komma till stranden men och-
så av alla boende i Området för att ta sig till båthamnen. Sti-
gen ner till hamnen används också flitigt som promenadstråk 
inte bara av boende i området utan även av många som  har 
boende i närområdet runt Moviken. En med staket avgrän-
sad tomt skulle menligt inverka på dessa stigar och förstöra 
karaktären av naturskön strandpromenad. Dessustom skulle 
en byggnad som uppförs på föreslagen plats helt dominera 
bilden på stranden och badplatsen, byggnaden kommer att 
stå på berget som är områdets högsta punkt och med tillåten 
nockhöjd på 5 meter skulle den domiera bland den övriga 
bebyggelsen.

På udden och hela strandremsan söderut finns ochså ett rikt 
djurliv, på marken i form av tex Huggorm , snok och Kop-
parorm ( alla ofta synliga) grodor , ödlor och flera kräldjur. 
Rådjur, Räv, Älg, Hare förekommer ochså. Fågellivet är också 
mycket rikt med flertalet arter häckande småfågel. Utmed 
stranden från Badplatsen runt udden och ända in i viken 
( Näsviken ) uppehåller sig ett stort antal arter av sjöfågel. 
Dagligen ser vi flertalet sorter av Andfågel samt Svanpar, 
Häger , Gäss ,mm. Vi har även frekventa besök av rovfågel , 
även havsörnen besöker oss relativt ofta.

Med anledning av detta anser vi att föreslagen strandremsa 
som inte får bebyggas blir allt för smal . För att bibehålla 
detta rika djurliv bör en bredare strandremsa hållas fri från 
fastighetsbildning. Att behålla strandskyddet i stället för att 
helt upphäva skulle lösa detta. Ett förslag är att minsta till tex 
100 meter i stället för de 300 meter som idag gäller.

Vägen utmed stranden fram till båthamnen har idag mycket 
begränsad Fordonstrafik , får endast användas för iläggning 
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och upptagning båtar under tiden 1 september till 1 Maj. Un-
der perioden Maj-September tillåts endast Fastigheten 3:11 
nyttja vägen för biltrafik. Detta enligt tidigare förättningsbe-
slut. Vi anser att det är viktigt att denna begränsning behålles. 
Då vägen ligger mycket nära vattnet skulle en utökad biltrafik 
menligt störa djurlivet i området. Påpekas kan också att vid 
högt vatten i sjön så har vid ett antal tillfällen ovan nämnda 
väg varit översvämmad.

Med tanke på ovanstående anser vi att alternativ till hamn-
område skall utredas. Nuvarande placering är inte bra då den 
ligger längst ut på Udden i ett oskyddat läge. För att få plats 
med ytterligare båtplatser måste den byggas ut tex måste pi-
ren förlängas och området måste grävas och muddras. En 
sådan utökning skulle också inverka negativt på badplatserna 
i viken då den enda utbyggnadsmöjligheten är närmare bad-
platserna. Medför utökad risk för kollision mellan båttrafik o 
bad. I viken finns både samfällighetens badplatsområde samt 
badplatser i norra delen av viken som används av de boende 
där samt allmänheten med tillgång från gamla väg 26. Ett 
bättre alternativ till båthamn skulle vara utbyggnad av den " 
gamla båthamnen" belägen längre in i Näsviken. Denna har 
ett mer skyddat läge och separerat helt från badplats.

Befintliga byggnader på området är ju som påpekas i förslaget 
av karaktär mindre fritidshus För att inte förstöra områdets 
karaktär så måste den typen av byggnader vara det som ochså 
framgent dominerar. Förslaget att tillåta byggnation på 250 
Kvadratmeter plus icke bygglovspliktiga byggnader innebär 
en mycket stor förändring och bör inte tillåtas. Mer realistiskt 
är ca 150 Kvadratmeter total byggyta plus icke bygglovsplik-
tig byggnation. Om möjligt bör även fasad material begränsas 
till träpanel el liknande.

Föreslagen byggnad av Bastu och förråd på Udden tycker vi 
också inte skall tillåtas av samma skäl som ovan , begränsning 
av tillgänglighet och inverkan på djurlivet.

Vi kan således inte godkänna föreslagen detaljplan i dess nu-
varande utformning. 

Kommentarer
Föreslagen ny tomt längst ut på udden ingår enligt kommunens tolkning 
av beslut 1990-12-28 i Göta hovrätt inte i gemensamhetsanläggning. 
Kommunen känner inte till vilka kartor lantmäterimyndigheten försett 
fastighetsägaren med men konstaterar att de översiktliga kartorna som 
även redovisas i planbeskrivningen inte är juridiskt gällande.

Vid byggnation enligt förslaget är kommunens bedömning att området 
närmst vattnet kommer vara fortsatt allmänt tillgängligt.

Högsta tillåtna nockhöjd för byggnad på udden har ändrats till 4 meter 
i granskningsförslaget.

I samband med fastighetsbildning kommer tidigare förrättingsbeslut gäl-
lande vägen till småbåtshamnen beröras och ändras.

I granskningshandlingen föreslås den äldre småbåtshamnen i sydöstra 
delen av planområdet, i Näsviken även ges möjlighet att fortsatt använ-
das och utvecklas.

Till granskningshandlingen har en omarbetning av byggrätt skett, detta 
har resulterat i ett förslag om högst 180 m2 bygnadsarea per fastighet. 
Bestämmelse om fasadmaterial har även införts.

Komplement till hamnanvändningen såsom förråd, bastu och dylikt av-
ses fortsatt medges i planen. Strandskydd inom dessa områden upphävs 
dock inte i planförslaget utan prövas i samband med bygglov.

STURE SOHLBERG
Syfte
I inledningen till planbeskrivningen uttrycks detaljplanens 
syfte, citet: Detaljplanen syftar till att tillskapa nya fastighe-
ter för fritidshusändamål genom avstyckning från stamfas-
tigheten Moviken 3:1, slut citat. Vi anser att den föreslagna 
byggrätten om 250 m2 motverkar syftet fritidshusändamål 
då den alltför stort tilltagna byggrätten sannolikt kommer att 
innebära permanentboende i större utsträckning. Med den 
föreslagna byggrätten kommer det att bli möjligt att bebygga 
totalt 320 m2 eftersom Attefall och Friggebodsbyggnader får 
byggas utöver byggrätten. Från bygglovssiten Mitt Bygge där 
Mariestads kommun är ansluten hämtas följande informa-
tion:

"Vad är det som går att bygga utan bygglov eller anmälan då? 
Jo du får bygga ett skärmtak upp till 15 kvm utan bygglov 
och du får uppföra en friggebod upp till 15 kvm på tomten.

Du kan också få uppföra en mindre tillbyggnad enligt gäl-
lande attefallsregler på upp till 15 kvm i ett plan. Slutligen 
får du utan bygglov uppföra ett komplementbostadshus (s.k. 
attefallshus) eller en komplementbyggnad enligt attefallsreg-
lerna på max 25 kvm. Tillbyggnaden, attefallshuset eller kom-
plementbyggnaden kan enligt attefallsreglerna också ske på 
s.k. prickmark."

Detaljplanens utformning
Vid dialogmötet (se protokoll daterat 2018-05-14) har fram-
förts att detaljplanen inte ska innebära ytterligare exploate-
ring av byggnaderna mot sjön. Detta är något som även står 
i den Tematiska översiktsplanen (TÖP). I denna står även 
under rubriken Djur- och växtliv, citat: Strandzonen i själ-
va Moviken med Båthusudden och i söder mellan och norr 
om bebyggelsegrupperna hyser allmänna till höga värden 
för djur- och växtlivet och bör av detta skäl undantas från 
vidare exploatering, slut citat. De fyra föreslagna tomterna 
längs stranden i områdets södra del kommer kraftigt att öka 
exploateringen mot sjön och bör därför strykas från försla-
get. Dessa tomter skulle med fördel kunna placeras söder om 
vägen till fastighet Moviken 3:2. Även den föreslagna bygg-
nationen på Båtplatsområdet norr om Moviken 3:11 kom-
mer att innebära ytterligare exponering mot sjön och inverka 
negativt på djur- och växtliv. Den sistnämnda byggnaden är 
även placerad inom Samfällighetsföreningens gemensam-
hetsanläggningar GA 2 och GA 3. I samtliga tidigare yttran-
den och i TÖP anges maximala antalet tillkommande tomter 
till 16. Det liggande förslaget till detaljplan redovisar 17. Sam-
mantaget finns det därmed starkt vägande skäl för att bygg-
rätten på båtplatsområdet helt skall utgå.
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Den föreslagna tillkommande byggnationen tar inte hänsyn 
till områdets karaktär med mindre huvudbyggnader (cirka 
70-100 m2) och flera små komplementbyggnader. Det är en-
dast en fastighet som är bebyggd med totalt 270 m2 och detta 
är stamfastigheten. Enstaka undantag kan inte anses utgöra 
grund för, att medge den föreslagna, alltför väl tilltagna stor-
leken på byggrätt.

Tomternas utformning med mindre bredd än djup mot sjön 
i kombination med att byggrätten endast begränsas mot sjön 
och inte längs tomternas sidor kommer innebära stor risk för 
att genomsikt mot sjön försvåras. Tomterna bör utformas 
med större bredd än djup och byggrätterna kraftigt begrän-
sas.

Strandzonen är alltför snål tilltagen. Eftersom både till-
byggnader och komplementbyggnader kan uppföras på 
punktprickad mark enligt Attefallsreglerna innebär detta 
att byggnader kommer att kunna uppföras cirka 30 m från 
strandkanten. Området närmast stranden är även väldigt lågt 
och i vissa delar under den föreslagna lägsta grundläggnings-
nivån (+46,85). Detaljplanen anger inte något förbud mot 
lokala uppfyllnader. Den smala strandzonen inverkar negativt 
på såväl djur- och växtliv som det rörliga friluftslivet. Direkt 
norr om Moviken finns exempel på hur man genom att pla-
cera ut bryggdäck, sittgrupper och båtar mellan stranden och 
den egna tomten försvårar fri passage när strandzonen blir 
för liten.

Med hänvisning till vad som ovan anförts beträffande strand-
zonen och ökad exponering mot sjön, anser vi att även de 
tre tomterna väster om fastigheterna 1:11, 1:14 och 1:22 bör 
utgå. Den väg som leder till båtplatsområdet är enligt förrätt-
ningsbeslut tillåten att användas endast under en begränsad 
tid på året, med undantag för trafik till den senare avstyckade 
fastigheten 3:11. Vi anser även att ökande trafik i omedelbar 
anknytning till strandzonen kommer att inverka skadligt på 
framförallt djurlivet i denna.

Ängens bevarande har i flera yttranden och även i LIS-planen 
angetts som viktig och i detaljplanen står även under rubriken 
Grönområden, citat: ...ängen ha högre skötselintensitet för 
att hållas öppen medan skogsmarken inte har samma behov, 
slut citat. För att tillgodose detta bör detaljplanen innehålla 
krav på skötselplaner alternativt en planbestämmelse som sä-
kerställer detta.

Byggnaders utformning
Detaljplanen anger inga krav på utformningen av tillkom-
mande byggnader. Befintlig byggnation utgörs med något 
undantag av byggnader med en tydlig huvudbyggnad och 
flera komplementbyggnader, samtliga med traditionella träfa-
sader. Under rubriken Rekommendationer för ny bostadsbebyggelse 
rekommenderas att, citat: större huvudbyggnader (ca 100 m2 
eller större delas upp i dess volym, slut citat. En rekommen-
dation är till intet förpliktigande och måste ersättas av plan-
bestämmelse. Det bör även införas planbestämmelse som 
anger träfasad.

Under rubriken Uthyrningsstugor anges att befintliga kom-
plementbyggnader alternativt kan ersättas med nya byggna-
der för uthyrning. I planbestämmelserna saknas angivelse om 
maximal storlek för dessa. om byggnaderna ersätts med nya 
bör utformningen anpassas till övriga befintliga byggnader 
och planbestämmelserna bör därför kompletteras även i detta 
avseende.

Under rubriken Småbåtshamn lyder sista meningen: På om-
rådet avses även komplement till småbåtshamnen medges, 
såsom t.ex. förråd, bastu och liknande. På plankartan finns 
inget stöd för detta och den bör kompletteras, så att en min-
dre byggnad för dessa ändamål kan medges.

Övriga synpunkter
Kommunen åberopar 7 kap. 18d § MB som skäl för upphä-
vande avstrandskydd. Den aktuella paragrafen i Miljöbalken 
handlar om strandskyddets upphävande för att medge sjö-
nära boende som bidrar till landsbygdens utveckling. Sjönära 
innebär inte att man måste bygga på stranden. Det finns gott 
om alternativa platser för byggnation inom området som 
ändå kan betecknas som sjönära.

Genomförandetiden anges till 5 år. Vi saknar motivet för den 
förhållandevis korta genomförandetiden.

Slutord
Movikens samfällighetsförening har i tidigare kontakter med 
kommunen framfört vad vi avser vara viktigt att beakta vid 
utformning av detaljplan för Moviken. Tyvärr måste vi kon-
statera att dessa synpunkter inte har beaktats i det framlagda 
förslaget till detaljplan. Vi anser att det är av yttersta vikt att 
områdets karaktär som glest bebyggt fritidshusområde be-
varas. Vi motsätter oss inte att ett eller flera hus används för 
permanentboende, men med föreslagna byggrätter och pla-
nens utformning riskerar områdets karaktär att gå förlorad. 
Vi befarar att området kommer att bebyggas med en låg, allt-
för stor villabebyggelse med putsade vita fasader och/eller 
moderna mörka skivmaterial och platta tak. En bebyggelse 
som är fullståndigt  avvikande från den befintliga och som 
nu bidrar till områdets karaktär. De boende i Moviken har, 
med undantag från två permanent boende investerat i ett fri-
tidshusboende - ett ställe för lugn och kontemplation - som 
riskerar att gå förlorat och ersättas av ett vanligt modernt vil-
laområde. Avvägningen mellan olika enskilda intressen (ex-
ploatörens och boende i området) är felatigt gjord.

Sammanfattningsvis innebär detta att vi inte kan acceptera 
det förslag till detaljplan för Moviken som nu föreligger. För-
slaget innebär alltför stora byggrätter och och har placering 
som inte tar till vara vare sig befintliga områdets/byggnaders 
karaktär eller naturvärden. Förslaget måste avsevärt föränd-
ras i dessa avseenden för att vi ska kunna acceptera det och 
inte utnyttja vår rätt att överklaga ett framtida antagandebe-
slut.

Kommentarer
Se kommentarer till Movikens samfällighetsförenings yttrande.
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MARGARETA FRANSSON
Syfte
I inledningen till planbeskrivningen uttrycks detaljplanens 
syfte, citet: Detaljplanen syftar till att tillskapa nya fastighe-
ter för fritidshusändamål genom avstyckning från stamfas-
tigheten Moviken 3:1, slut citat. Vi anser att den föreslagna 
byggrätten om 250 m2 motverkar syftet fritidshusändamål 
då den alltför stort tilltagna byggrätten sannolikt kommer att 
innebära permanentboende i större utsträckning. Med den 
föreslagna byggrätten kommer det att bli möjligt att bebygga 
totalt 320 m2 eftersom Attefall och Friggebodsbyggnader får 
byggas utöver byggrätten. Från bygglovssiten Mitt Bygge där 
Mariestads kommun är ansluten hämtas följande informa-
tion:

"Vad är det som går att bygga utan bygglov eller anmälan då? 
Jo du får bygga ett skärmtak upp till 15 kvm utan bygglov 
och du får uppföra en friggebod upp till 15 kvm på tomten.

Du kan också få uppföra en mindre tillbyggnad enligt gäl-
lande attefallsregler på upp till 15 kvm i ett plan. Slutligen 
får du utan bygglov uppföra ett komplementbostadshus (s.k. 
attefallshus) eller en komplementbyggnad enligt attefallsreg-
lerna på max 25 kvm. Tillbyggnaden, attefallshuset eller kom-
plementbyggnaden kan enligt attefallsreglerna också ske på 
s.k. prickmark."

Detaljplanens utformning
Vid dialogmötet (se protokoll daterat 2018-05-14) har fram-
förts att detaljplanen inte ska innebära ytterligare exploate-
ring av byggnaderna mot sjön. Detta är något som även står 
i den Tematiska översiktsplanen (TÖP). I denna står även 
under rubriken Djur- och växtliv, citat: Strandzonen i själ-
va Moviken med Båthusudden och i söder mellan och norr 
om bebyggelsegrupperna hyser allmänna till höga värden 
för djur- och växtlivet och bör av detta skäl undantas från 
vidare exploatering, slut citat. De fyra föreslagna tomterna 
längs stranden i områdets södra del kommer kraftigt att öka 
exploateringen mot sjön och bör därför strykas från försla-
get. Dessa tomter skulle med fördel kunna placeras söder om 
vägen till fastighet Moviken 3:2. Även den föreslagna bygg-
nationen på Båtplatsområdet norr om Moviken 3:11 kom-
mer att innebära ytterligare exponering mot sjön och inverka 
negativt på djur- och växtliv. Den sistnämnda byggnaden är 
även placerad inom Samfällighetsföreningens gemensam-
hetsanläggningar GA 2 och GA 3. I samtliga tidigare yttran-
den och i TÖP anges maximala antalet tillkommande tomter 
till 16. Det liggande förslaget till detaljplan redovisar 17. Sam-
mantaget finns det därmed starkt vägande skäl för att bygg-
rätten på båtplatsområdet helt skall utgå.

Den föreslagna tillkommande byggnationen tar inte hänsyn 
till områdets karaktär med mindre huvudbyggnader (cirka 
70-100 m2) och flera små komplementbyggnader. Det är en-
dast en fastighet som är bebyggd med totalt 270 m2 och detta 
är stamfastigheten. Enstaka undantag kan inte anses utgöra 
grund för, att medge den föreslagna, alltför väl tilltagna stor-
leken på byggrätt.

Tomternas utformning med mindre bredd än djup mot sjön 
i kombination med att byggrätten endast begränsas mot sjön 
och inte längs tomternas sidor kommer innebära stor risk för 
att genomsikt mot sjön försvåras. Tomterna bör utformas 
med större bredd än djup och byggrätterna kraftigt begrän-
sas.

Strandzonen är alltför snål tilltagen. Eftersom både till-
byggnader och komplementbyggnader kan uppföras på 
punktprickad mark enligt Attefallsreglerna innebär detta 
att byggnader kommer att kunna uppföras cirka 30 m från 
strandkanten. Området närmast stranden är även väldigt lågt 
och i vissa delar under den föreslagna lägsta grundläggnings-
nivån (+46,85). Detaljplanen anger inte något förbud mot 
lokala uppfyllnader. Den smala strandzonen inverkar negativt 
på såväl djur- och växtliv som det rörliga friluftslivet. Direkt 
norr om Moviken finns exempel på hur man genom att pla-
cera ut bryggdäck, sittgrupper och båtar mellan stranden och 
den egna tomten försvårar fri passage när strandzonen blir 
för liten.

Med hänvisning till vad som ovan anförts beträffande strand-
zonen och ökad exponering mot sjön, anser vi att även de 
tre tomterna väster om fastigheterna 1:11, 1:14 och 1:22 bör 
utgå. Den väg som leder till båtplatsområdet är enligt förrätt-
ningsbeslut tillåten att användas endast under en begränsad 
tid på året, med undantag för trafik till den senare avstyckade 
fastigheten 3:11. Vi anser även att ökande trafik i omedelbar 
anknytning till strandzonen kommer att inverka skadligt på 
framförallt djurlivet i denna.

Ängens bevarande har i flera yttranden och även i LIS-planen 
angetts som viktig och i detaljplanen står även under rubriken 
Grönområden, citat: ...ängen ha högre skötselintensitet för 
att hållas öppen medan skogsmarken inte har samma behov, 
slut citat. För att tillgodose detta bör detaljplanen innehålla 
krav på skötselplaner alternativt en planbestämmelse som sä-
kerställer detta.

Byggnaders utformning
Detaljplanen anger inga krav på utformningen av tillkom-
mande byggnader. Befintlig byggnation utgörs med något 
undantag av byggnader med en tydlig huvudbyggnad och 
flera komplementbyggnader, samtliga med traditionella träfa-
sader. Under rubriken Rekommendationer för ny bostadsbebyggelse 
rekommenderas att, citat: större huvudbyggnader (ca 100 m2 
eller större delas upp i dess volym, slut citat. En rekommen-
dation är till intet förpliktigande och måste ersättas av plan-
bestämmelse. Det bör även införas planbestämmelse som 
anger träfasad.

Under rubriken Uthyrningsstugor anges att befintliga kom-
plementbyggnader alternativt kan ersättas med nya byggna-
der för uthyrning. I planbestämmelserna saknas angivelse om 
maximal storlek för dessa. om byggnaderna ersätts med nya 
bör utformningen anpassas till övriga befintliga byggnader 
och planbestämmelserna bör därför kompletteras även i detta 
avseende.



17(20)Detaljplan för Moviken 3:1 m.fl., Moviken, Mariestads kommun

Under rubriken Småbåtshamn lyder sista meningen: På om-
rådet avses även komplement till småbåtshamnen medges, 
såsom t.ex. förråd, bastu och liknande. På plankartan finns 
inget stöd för detta och den bör kompletteras, så att en min-
dre byggnad för dessa ändamål kan medges.

Övriga synpunkter
Kommunen åberopar 7 kap. 18d § MB som skäl för upphä-
vande avstrandskydd. Den aktuella paragrafen i Miljöbalken 
handlar om strandskyddets upphävande för att medge sjö-
nära boende som bidrar till landsbygdens utveckling. Sjönära 
innebär inte att man måste bygga på stranden. Det finns gott 
om alternativa platser för byggnation inom området som 
ändå kan betecknas som sjönära.

Genomförandetiden anges till 5 år. Vi saknar motivet för den 
förhållandevis korta genomförandetiden.

Slutord
Movikens samfällighetsförening har i tidigare kontakter med 
kommunen framfört vad vi avser vara viktigt att beakta vid 
utformning av detaljplan för Moviken. Tyvärr måste vi kon-
statera att dessa synpunkter inte har beaktats i det framlagda 
förslaget till detaljplan. Vi anser att det är av yttersta vikt att 
områdets karaktär som glest bebyggt fritidshusområde be-
varas. Vi motsätter oss inte att ett eller flera hus används för 
permanentboende, men med föreslagna byggrätter och pla-
nens utformning riskerar områdets karaktär att gå förlorad. 
Vi befarar att området kommer att bebyggas med en låg, allt-
för stor villabebyggelse med putsade vita fasader och/eller 
moderna mörka skivmaterial och platta tak. En bebyggelse 
som är fullståndigt  avvikande från den befintliga och som 
nu bidrar till områdets karaktär. De boende i Moviken har, 
med undantag från två permanent boende investerat i ett fri-
tidshusboende - ett ställe för lugn och kontemplation - som 
riskerar att gå förlorat och ersättas av ett vanligt modernt vil-
laområde. Avvägningen mellan olika enskilda intressen (ex-
ploatörens och boende i området) är felatigt gjord.

Sammanfattningsvis innebär detta att vi inte kan acceptera 
det förslag till detaljplan för Moviken som nu föreligger. För-
slaget innebär alltför stora byggrätter och och har placering 
som inte tar till vara vare sig befintliga områdets/byggnaders 
karaktär eller naturvärden. Förslaget måste avsevärt föränd-
ras i dessa avseenden för att vi ska kunna acceptera det och 
inte utnyttja vår rätt att överklaga ett framtida antagandebe-
slut.

Kommentarer
Se kommentarer till Movikens samfällighetsförenings yttrande.

BRITT-SOFIE LUNDSTEDT
När min far köpte fastigheten Moviken 5:1 i mitten av 40 
talet var vi ett av de första fritidshusen i området, gott om 
ytor att ströva på och gå ner till stranden och klipporna. Ka-
raktären av området har bibehållits sedan dess, fast det har 
gått 80 år. Jag min make, barn och barnbarn har kunnat röra 
sig i området fritt sätt och kunnat sitta ner vid klipporna mm.

Detaljplanen som nu har redovisats kommer att helt förändra 
området till det sämre. Att det skall bebyggas och förtätas 
kan man ha förståelse för, men att det skall exploateras på 
detta sätt är jag emot.

• Ingen ytterligare byggnation på udden, som under alla 
dessa år varit mark upplåtet till alla i området. Korri-
doren som blir 15 meter mot vattnet om en fastighet 
placeras enligt detaljplanen längs ut på udden. Vart tog 
gemensamhetsanläggingen väg?

• De sju husen som har placerats väster mot Vänern är ju 
väldigt nära vattnet, vilket innebär att den gamla bebyg-
gelsen hamnar innanför en ridå av bygnader. Strandzo-
nen skall också beaktas i detaljplanen på ett annat sätt 
än som nu är fallet. Styrelsen för samfällighetsförening 
beskriver det på ett föredömligt sätt.

• Varför föreskrivs det att man får bygga hus upp till 250 
m2 plus alla komplementbyggnader som tillsammans 
kan uppgå till 320 m2, vilket styrelsen helt rätt påpekar. 
Småskaligheten skall tydligen raderas ut och ett blivande 
villaområde med en helt annan skala än för fritidsända-
mål, skall tvingas fram.

• Hur många uthyrningsstugor avser man att bygga och 
varför beskrivs inte storleken på dessa? Att besökande 
till dessa skall parkera på gamla riksvägen och gå flera 
hundra meter ner till en uthyrningsstuga, vem tror på 
det? Givetvis kommer bilarna att åka ända fram till dessa 
stugor. Parkeringsfrågan är inte löst.

Tycker att det är tråkigt att en så dålig och överexploaterad 
detaljplan med allt för stora hus och ett antal mycket tvek-
samt placerade tomter nära vattnet föreslås. Hänsyn till ti-
digare framförda synpunkter från befintliga fastighetsägare i 
området är obefintligt i den föreslagna detaljplanen.

Gör om förslaget så att det anpassas till befintlig byggnation 
och ta hänsyn till marken närmast vattnet och de naturvärden 
som finns i området på ett helt annat sätt än vad som har re-
dovisats. Att möjliggöra byggnader på drygt 300 m2 på varje 
fastighet i ett fritidshusområde, vart är vi på väg?

Kommentarer
Området som berörs av den föreslagna bygnationen längst ut på udden 
tillhör fastigheten Moviken 3:1 och belastas inte med någon rättighet 
för annan fastighet såsom t.ex. servitut, gemensamhetsanläggning eller 
liknande.
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Tre av de föreslgna sju husen närmst vattnet avgränsas av befintlig väg 
till småbåtshamnen, de andra fyra husen har placerats på ett sådant 
avstånd att bebyggelsen inte föreslås i strid med gällande strandskydds-
bestämmelser.

Den föreslagna regleringen av byggrätt är inte utformad som tvingande, 
den ger möjlighet till en viss storlek på byggnader men det är upp till 
fastighetsägaren/exploatören huruvida hela byggrätten utnyttjas. Till 
granskningsskedet har den föreslagna högsta byggnadsarean per fastig-
het minskats. 

Antalet uthyrningsstugor har inte fastställts, inte heller storlek i sam-
rådshandlingen. Detta förtydligas till granskningsskedet. Uthyrnings-
stugorna ska användas för tillfällig vistelse och parkering för dessa kom-
mer ske i anslutning till uthyrningsstugorna, inte vid gamla riksvägen. 
Det som i planbeskrivningen redovisas att besökare till området som 
kommer med bil hänvisas till parkering längs gamla riksvägen avser 
besökare i allmänhet. 

KRISTINA CARDELL
Syfte
I inledningen till planbeskrivningen uttrycks detaljplanens 
syfte, citet: Detaljplanen syftar till att tillskapa nya fastighe-
ter för fritidshusändamål genom avstyckning från stamfas-
tigheten Moviken 3:1, slut citat. Vi anser att den föreslagna 
byggrätten om 250 m2 motverkar syftet fritidshusändamål 
då den alltför stort tilltagna byggrätten sannolikt kommer att 
innebära permanentboende i större utsträckning. Med den 
föreslagna byggrätten kommer det att bli möjligt att bebygga 
totalt 320 m2 eftersom Attefall och Friggebodsbyggnader får 
byggas utöver byggrätten. Från bygglovssiten Mitt Bygge där 
Mariestads kommun är ansluten hämtas följande informa-
tion:

"Vad är det som går att bygga utan bygglov eller anmälan då? 
Jo du får bygga ett skärmtak upp till 15 kvm utan bygglov 
och du får uppföra en friggebod upp till 15 kvm på tomten.

Du kan också få uppföra en mindre tillbyggnad enligt gäl-
lande attefallsregler på upp till 15 kvm i ett plan. Slutligen 
får du utan bygglov uppföra ett komplementbostadshus (s.k. 
attefallshus) eller en komplementbyggnad enligt attefallsreg-
lerna på max 25 kvm. Tillbyggnaden, attefallshuset eller kom-
plementbyggnaden kan enligt attefallsreglerna också ske på 
s.k. prickmark."

Detaljplanens utformning
Vid dialogmötet (se protokoll daterat 2018-05-14) har fram-
förts att detaljplanen inte ska innebära ytterligare exploate-
ring av byggnaderna mot sjön. Detta är något som även står 
i den Tematiska översiktsplanen (TÖP). I denna står även 
under rubriken Djur- och växtliv, citat: Strandzonen i själ-
va Moviken med Båthusudden och i söder mellan och norr 
om bebyggelsegrupperna hyser allmänna till höga värden 
för djur- och växtlivet och bör av detta skäl undantas från 
vidare exploatering, slut citat. De fyra föreslagna tomterna 
längs stranden i områdets södra del kommer kraftigt att öka 

exploateringen mot sjön och bör därför strykas från försla-
get. Dessa tomter skulle med fördel kunna placeras söder om 
vägen till fastighet Moviken 3:2. Även den föreslagna bygg-
nationen på Båtplatsområdet norr om Moviken 3:11 kom-
mer att innebära ytterligare exponering mot sjön och inverka 
negativt på djur- och växtliv. Den sistnämnda byggnaden är 
även placerad inom Samfällighetsföreningens gemensam-
hetsanläggningar GA 2 och GA 3. I samtliga tidigare yttran-
den och i TÖP anges maximala antalet tillkommande tomter 
till 16. Det liggande förslaget till detaljplan redovisar 17. Sam-
mantaget finns det därmed starkt vägande skäl för att bygg-
rätten på båtplatsområdet helt skall utgå.

Den föreslagna tillkommande byggnationen tar inte hänsyn 
till områdets karaktär med mindre huvudbyggnader (cirka 
70-100 m2) och flera små komplementbyggnader. Det är en-
dast en fastighet som är bebyggd med totalt 270 m2 och detta 
är stamfastigheten. Enstaka undantag kan inte anses utgöra 
grund för, att medge den föreslagna, alltför väl tilltagna stor-
leken på byggrätt.

Tomternas utformning med mindre bredd än djup mot sjön 
i kombination med att byggrätten endast begränsas mot sjön 
och inte längs tomternas sidor kommer innebära stor risk för 
att genomsikt mot sjön försvåras. Tomterna bör utformas 
med större bredd än djup och byggrätterna kraftigt begrän-
sas.

Strandzonen är alltför snål tilltagen. Eftersom både till-
byggnader och komplementbyggnader kan uppföras på 
punktprickad mark enligt Attefallsreglerna innebär detta 
att byggnader kommer att kunna uppföras cirka 30 m från 
strandkanten. Området närmast stranden är även väldigt lågt 
och i vissa delar under den föreslagna lägsta grundläggnings-
nivån (+46,85). Detaljplanen anger inte något förbud mot 
lokala uppfyllnader. Den smala strandzonen inverkar negativt 
på såväl djur- och växtliv som det rörliga friluftslivet. Direkt 
norr om Moviken finns exempel på hur man genom att pla-
cera ut bryggdäck, sittgrupper och båtar mellan stranden och 
den egna tomten försvårar fri passage när strandzonen blir 
för liten.

Med hänvisning till vad som ovan anförts beträffande strand-
zonen och ökad exponering mot sjön, anser vi att även de 
tre tomterna väster om fastigheterna 1:11, 1:14 och 1:22 bör 
utgå. Den väg som leder till båtplatsområdet är enligt förrätt-
ningsbeslut tillåten att användas endast under en begränsad 
tid på året, med undantag för trafik till den senare avstyckade 
fastigheten 3:11. Vi anser även att ökande trafik i omedelbar 
anknytning till strandzonen kommer att inverka skadligt på 
framförallt djurlivet i denna.

Ängens bevarande har i flera yttranden och även i LIS-planen 
angetts som viktig och i detaljplanen står även under rubriken 
Grönområden, citat: ...ängen ha högre skötselintensitet för 
att hållas öppen medan skogsmarken inte har samma behov, 
slut citat. För att tillgodose detta bör detaljplanen innehålla 
krav på skötselplaner alternativt en planbestämmelse som sä-
kerställer detta.
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Byggnaders utformning
Detaljplanen anger inga krav på utformningen av tillkom-
mande byggnader. Befintlig byggnation utgörs med något 
undantag av byggnader med en tydlig huvudbyggnad och 
flera komplementbyggnader, samtliga med traditionella träfa-
sader. Under rubriken Rekommendationer för ny bostadsbebyggelse 
rekommenderas att, citat: större huvudbyggnader (ca 100 m2 
eller större delas upp i dess volym, slut citat. En rekommen-
dation är till intet förpliktigande och måste ersättas av plan-
bestämmelse. Det bör även införas planbestämmelse som 
anger träfasad.

Under rubriken Uthyrningsstugor anges att befintliga kom-
plementbyggnader alternativt kan ersättas med nya byggna-
der för uthyrning. I planbestämmelserna saknas angivelse om 
maximal storlek för dessa. om byggnaderna ersätts med nya 
bör utformningen anpassas till övriga befintliga byggnader 
och planbestämmelserna bör därför kompletteras även i detta 
avseende.

Under rubriken Småbåtshamn lyder sista meningen: På om-
rådet avses även komplement till småbåtshamnen medges, 
såsom t.ex. förråd, bastu och liknande. På plankartan finns 
inget stöd för detta och den bör kompletteras, så att en min-
dre byggnad för dessa ändamål kan medges.

Övriga synpunkter
Kommunen åberopar 7 kap. 18d § MB som skäl för upphä-
vande avstrandskydd. Den aktuella paragrafen i Miljöbalken 
handlar om strandskyddets upphävande för att medge sjö-
nära boende som bidrar till landsbygdens utveckling. Sjönära 
innebär inte att man måste bygga på stranden. Det finns gott 
om alternativa platser för byggnation inom området som 
ändå kan betecknas som sjönära.

Genomförandetiden anges till 5 år. Vi saknar motivet för den 
förhållandevis korta genomförandetiden.

Slutord
Movikens samfällighetsförening har i tidigare kontakter med 
kommunen framfört vad vi avser vara viktigt att beakta vid 
utformning av detaljplan för Moviken. Tyvärr måste vi kon-
statera att dessa synpunkter inte har beaktats i det framlagda 
förslaget till detaljplan. Vi anser att det är av yttersta vikt att 
områdets karaktär som glest bebyggt fritidshusområde be-
varas. Vi motsätter oss inte att ett eller flera hus används för 
permanentboende, men med föreslagna byggrätter och pla-
nens utformning riskerar områdets karaktär att gå förlorad. 
Vi befarar att området kommer att bebyggas med en låg, allt-
för stor villabebyggelse med putsade vita fasader och/eller 
moderna mörka skivmaterial och platta tak. En bebyggelse 
som är fullståndigt  avvikande från den befintliga och som 
nu bidrar till områdets karaktär. De boende i Moviken har, 
med undantag från två permanent boende investerat i ett fri-
tidshusboende - ett ställe för lugn och kontemplation - som 
riskerar att gå förlorat och ersättas av ett vanligt modernt vil-
laområde. Avvägningen mellan olika enskilda intressen (ex-
ploatörens och boende i området) är felatigt gjord.

Sammanfattningsvis innebär detta att vi inte kan acceptera 
det förslag till detaljplan för Moviken som nu föreligger. För-
slaget innebär alltför stora byggrätter och och har placering 
som inte tar till vara vare sig befintliga områdets/byggnaders 
karaktär eller naturvärden. Förslaget måste avsevärt föränd-
ras i dessa avseenden för att vi ska kunna acceptera det och 
inte utnyttja vår rätt att överklaga ett framtida antagandebe-
slut.

Kommentarer
Se kommentarer till Movikens samfällighetsförenings yttrande.

ANNE FERLIN-GUSTAFSSON &  
KENTH GUSTAFSSON
Med den föreslagna byggrätten kommer det bli möjligt at 
bebygga totalt 320 kvadrat med Attefall och Friggebodar Vi 
annser då att områdets karraktär fullständigt går förlorad

Bebyggelsen bör anpassas till byggnaderna i området .

Kommentarer
I granskningshandlingen har högsta tillåtna byggnadsarea minskats till 
180 m2.

KARINA SUNDBERG, LARS-ERIK & 
MARGARETA PETTERSSON
Grönområdet söder om vägen till fastigheten Moviken 3:2 
(markerad med X på bifogad karta) bör inte bebyggas, utan 
planläggas som naturområde för att spara den vackra tallskog 
som finns kvar och för att behålla ett sammanhängande na-
turområde tvärs över fastigheten.

Kommentarer
Det aktuella området har i samrådshandlingen föreslagits användas 
som natur. Någon förändring avseende detta har inte gjorts i gransk-
ningshandlingen.
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SAMMANFATTNING
Inkomna synpunkter under samrådstiden och annan infor-
mation har medfört att följande förändringar skett i plan-
handlingarna till granskningsskedet:

• Planområdesgränsen har ändrats och med det planom-
rådets omfattning, öppet vattenområde har utgått och 
ett mindre naturområde i planområdets östra del

• Risbedömning farligt godstransporter har reviderats

• Risken för översvämning till följd av stigande vatten i 
Vänern och skyfall (100-årsregn) har vidareutvecklats

• I planbeskrivningen har motiv för val av huvudmann-
skap redovisats

• Den föreslagna bostadsbebyggelsen längst norrut har 
omarbetats för att inte motverka strandskyddets syfte 
om fri passage

• Strandskydd förelås gälla för vattenområde, hamn. Upp-
hävande av strandskydd får ske genom dispens.

• I planbeskrivningen har kapitel om kulturmiljövärden 
reviderats

• Genomförandedelen har kompletterats med redovisning 
av hur berörda servitut och gemensamhetsanläggningar 
påverkas

• Planbeskrivningen har kompletterats med skäl och mo-
tiv för val av enskilt huvudmannaskap för allmän plats

• Bestämmelse C1B har ändrats till att avse Samlingslokal 
och/eller bostäder

• Planbeskrivningen har kompletterats vad gäller beskriv-
ning av planförslaget och förhållande till LIS-planen 
angående max 16 tillkommande fastigheter och planför-
slagets 17 tomter

• Högsta tillåtna byggnadsarea per fastighet har minskats 
till 180 m2

• Bestämmelse om placering av huvudbyggnad och kom-
plementbyggnader har införts i plankartan

• Information om kollektivtrafik har tillförts planbeskriv-
ningen

• Information om elnät har tillförts planbeskrivningen

• Planbeskrivningens har kompletterats vad gäller beskriv-
ning av planförslaget och förhållande till LIS-planen vad 
gäller syftet med och innebörden av exponering mot 
sjön

• I plankartan har bestämmelse införts som anger att fa-
sad på byggnader ska vara i trä.

• I plankartan har bestämmelse om markens utnyttjande 
införts för uthyrningsstugor. Med anledning av detta har 
även planbeskrivningen uppdaterats.

• Planbeskrivningen kompletteras med information om 
tillträde till fastigheten Moviken 3:9 via skogsmark

• Servitut för rätt att använda den sydvästa småbåtsham-
nen införs i planbeskrivningen

• Högsta tillåtna nockhöjd för byggrätten längst norrut på 
udden har ändrats till 4 meter.

• Till granskningshandlingen har småbåtshamnen i syd-
östra delen av planområdet föreslagits planläggas för 
Hamn

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD

Planenheten

Adam Johansson
Tf. planchef


